
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 25/01/2018 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

COMMISSIE AZF 18/01/2018, 17.00U ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 

2DE COMMISSIE 15/01/2017, 17.00U TE WESTTOER TOERISME EN RECREATIE, 
RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT 

EN WEGINFRASTRUCTUUR 

3DE COMMISSIE 16/01/2017, 17.00U TE PROVINCIAAL 

OPLEIDINGSCENTRUM VOOR 

VEILIGHEIDSDIENSTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE 

AANGELEGENHEDEN, PERSONEEL, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, 
ONDERWIJS, SPECIFIEKE 
VOORZIENINGEN EN BOVENLOKALE 
VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN EN –
INITIATIEVEN 

4DE COMMISSIE 16/01/2017, 17.00U LANDBOUW, VISSERIJ, INTEGRAAL 

WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 

JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 

5DE COMMISSIE 17/01/2017, 17.00U ECONOMIE EN 
STREEKONTWIKKELING, EXTERNE 
RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 
1 | Mondelinge vraagstelling 
 

AZF-COMMISSIE 

2 | Wijziging van het raadsbesluit van 26 december 2016 tot vaststelling van het organogram van het 
provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld 
 

3 | Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit Infrax-West, en van de  
modaliteiten van deze uittreding 
 

4 | Aanduiding van de vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen in de bestuursorganen van 
EGTS Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai 

5 | Goedkeuren van het natuurbeheerplan van het domein Raversyde in Oostende 
 

6 | Goedkeuren van het natuurbeheerplan van het provinciaal gedeelte van het Zwin Natuur Park in 
Knokke-Heist 



 

2DE COMMISSIE 

7 | Voorlopige vaststelling van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem - herziening 
(Waregem, Anzegem, Wielsbeke) 
 

4DE COMMISSIE 

8 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: omgevingsaanleg Kasteelpark domein ’t Hooghe te Kortrijk 

 

9 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: aanleg van enkelrichtingsfietspaden langs de Gitsbergstraat te Hooglede 
 

10 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken : aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg / Poperingestraat te Vleteren (2de fase) 
 

11 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
levering: duurzaam aankopen van pc's, laptops en schermen (voor een periode van 4 jaar) voor de 
provincie West-Vlaanderen en voor het autonoom provinciebedrijf Westtoer 
 

12 | De aanstelling van een bedrijfsrevisor voor Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 

 

5DE COMMISSIE 

13 | Goedkeuren van de vervanging van een bestuurslid van de POM West-Vlaanderen 
 

14 | Goedkeuren van de vervanging van een bestuurslid van TUA West 
 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

AZF-COMMISSIE 

15 | Aktename van het samenvattend verslag over de verslaggeving door diverse bestuurders van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. de uitoefening van hun mandaat en het beleid 
 

2DE COMMISSIE 

16 | INFOPUNT 
Recreatie (incl. nieuwe wandelnetwerk Velden & Meersen wordt voorjaar 2018 gelanceerd) en campagne 
Fietsen & Wandelen in West-Vlaanderen 
 

3DE COMMISSIE 

17 | INFOPUNT 
Bezoek aan het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten 
 
 
 
 



5DE COMMISSIE 

18 | INFOPUNT 
Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband WVI over de uitoefening 
van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband 
 

MOTIE 

19 | Motie betreffende de financiering van de MUG-helikopterdiensten 
 

 

 


