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Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 24/05/2018 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

COMMISSIE AZF 17/05/2018, 17U ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 

1STE COMMISSIE 14/05/2018, 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE EN 

ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, 
GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP 

EN NATUUR 

2DE COMMISSIE 14/05/2018, 17U TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MOBILITEIT EN WEGINFRASTRUCTUUR 

3DE COMMISSIE 15/05/2018, 17U STEDENBOUWKUNDIGE AANGELEGENHEDEN, 
PERSONEEL, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
ONDERWIJS, SPECIFIEKE VOORZIENINGEN EN 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN EN –
INITIATIEVEN 

4DE COMMISSIE 15/05/2018, 17U LANDBOUW, VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, 

INFRASTRUCTUUR EN JURIDISCHE 

AANGELEGENHEDEN 

5DE COMMISSIE 16/05/2018, 17U TE 

WERELDHUIS 
ECONOMIE EN STREEKONTWIKKELING, EXTERNE 
RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

1 | Mondelinge vraagstelling 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 
 

AZF-COMMISSIE 

2 | Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2017 
 

3 | Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone 
algemene vergadering van Leiedal van 29 mei 2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot 
de voorgestelde agendapunten 
 

4 | Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV van 27 juni 2018 en 
bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 

5 | Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de algemene 
vergadering van Infrax West op 26 juni 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze 

vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
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6 | Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de algemene 
vergadering en de buitengewone algemene vergadering van WVI op 24 mei 2018 en bepaling van het 
stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 

1STE COMMISSIE 

7 | Goedkeuren van de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot de statiegeldalliantie  
 

3DE COMMISSIE 

8 | Goedkeuren van de wijziging van de rechtspositieregeling voor het provinciepersoneel 
 

9 | Goedkeuren van de wijziging van het arbeidsreglement 
 

10 | Goedkeuren van de jaarrekening van APB VONK 
 

4DE COMMISSIE 

11 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van het kasteel ’t Hooghe en het in gebruik 
geven van de parking 't Hooghe te Kortrijk 
 

12 | Verlenen van machtiging tot het in huur nemen van een deel van een gebouw te Kortrijk ten 
behoeve van het streekhuis Zuid West-Vlaanderen 

 

13 | Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de aanleg van de nieuwe 
verbindingsgracht naar de Gaverbeek te Torhout 
 

14 | Verlenen van machtiging tot vestiging van een opstalrecht, erfpacht en erfdienstbaarheid van 
doorgang ten voordele van het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 
 

15 | Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van een 
ondergrondse DWA-leiding in eigendom van de Stad Diksmuide ten voordele van het provinciedomein 
IJzerboomgaard te Diksmuide 
 

16 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: vervangen zinken dak door groendak 
Bestuursgebouw 
 

17 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: Zwevegem, aanleg van fietssnelweg door de site Leanderhof  
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NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1STE COMMISSIE 

18 | INFOPUNT 
Toelichting klimaatbeleid 
 

2DE COMMISSIE 

19 | INFOPUNT 
Acties regio Westhoek en Westtoer-activiteiten 2018 in het kader van 100 jaar Groote Oorlog  
 
 

20 | INFOPUNT 
Bedrijventerreinen 
 

3DE COMMISSIE 

21 | INFOPUNT 
Voorstelling van het jaarverslag van de sociale dienst van de provincie West-Vlaanderen van het jaar 

2017 
 

5DE COMMISSIE 

22 | INFOPUNT 
Toelichting werking Wereldhuis West-Vlaanderen 
 

23 | INFOPUNT 
SDG's: plan van aanpak 
 

24 | INFOPUNT 
Bezoek aan het Wereldhuis 
 

 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

AZF-COMMISSIE 

25 | Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de algemene 
vergadering van imewo op 18 juni 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger 
m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

 

 

 


