
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 21/06/2018 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

COMMISSIE AZF 14/06/2018, 17 U  ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 

1STE COMMISSIE 11/06/2018, 17 U  BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTVERLENING, 
GEBIEDSGERICHTE WERKING, 
MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 

2DE COMMISSIE 11/06/2018, 17 U  TOERISME EN RECREATIE, 
RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT 

EN WEGINFRASTRUCTUUR 

3DE COMMISSIE 12/06/2018, 17 U  STEDENBOUWKUNDIGE 
AANGELEGENHEDEN, PERSONEEL, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, 
ONDERWIJS, SPECIFIEKE 
VOORZIENINGEN EN BOVENLOKALE 
VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN EN –

INITIATIEVEN 

4DE COMMISSIE 12/06/2018, 17 U  LANDBOUW, VISSERIJ, INTEGRAAL 

WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 

JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 

5DE COMMISSIE 13/06/2018, 17 U  ECONOMIE EN 
STREEKONTWIKKELING, EXTERNE 
RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID 

6DE COMMISSIE 13/06/2018, 17 U WOONBELEID, ERFGOED, 
EREDIENSTEN EN 
BELEIDSONDERSTEUNENDE 
DATAVERZAMELING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

1 | Mondelinge vraagstelling 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

AZF-COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

 

3 | Wijziging van het raadsbesluit van 25 januari 2018 tot vaststelling van het organogram van het 
provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld 
 



4 | Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest van 25 juni 
2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 

5 | Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit TMVW, van de overeenkomst 
houdende de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit TMVW en de verdere samenwerking inzake 
project Olympiabad 
 

1STE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

6 | Goedkeuren van de wijziging van het leeszaalreglement van de Provinciale Archiefdienst 
 

2DE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

7 | Goedkeuren van de jaarrekening 2017 en verlenen van kwijting aan de bestuurders van Westtoer apb 
 

8 | Voorlopige vaststelling van het PRUP Torhout-Noord 
 

9 | Definitieve vaststelling van het PRUP Bellewaerde (herziening) 
 

10 | Definitieve vaststelling PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Waregem 

 

3DE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

11 | Goedkeuren van het gewijzigde schoolreglement van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) – 
Kortrijk  
 

4DE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

12 | Kennisnemen van de jaarrekening 2017 van Inagro vzw 
 

13 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van waterbeheersingswerken 
op de Blauwhuisbeek te Oostkamp (Hertsberge) 

 

14 | Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van 
waterbeheersingswerken op de Maalbeek WL8.8 te Anzegem 
 

15 | Verlenen van machtiging tot verwerven van ruilgronden voor de herinrichting van de Cantelmolinie 
 



16 | Verlenen van machtiging tot vervreemding van een restperceel langs de Groene 62 te Torhout 
 

17 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge voor de uitbreiding van het 
provinciedomein Tillegembos  
 

18 | Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen te Torhout voor de uitbreiding van het 
provinciedomein d' Aertrycke en het creëren van toegang tot het domein via de Wijnendalestraat 
 

19 | Verlenen van machtiging tot het wijzigen van de gebruiksovereenkomst d.d. 5 december 2013 
tussen de provincie en Inagro 
 

20 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: renovatie HS-cabine in het Wereldhuis te Roeselare 
 

21 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: provinciedomein de Palingbeek - opdracht munitiebenadering ter voorbereiding van de geplande 
omgevingswerken op de site van voormalige hoeve Lierman  
 

22 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Slijpebeek te Zwevegem 

 

23 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: waterbeheersingswerken De Moeren & Speievaart – Bouwen van een pompstation te Veurne  
 

5DE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

24 | Kennisname van de jaarrekening en van het jaarverslag 2017 en van de begroting 2018 van TUA 
WEST 
 

25 | Goedkeuren van de jaarrekening 2017 en verlenen van kwijting aan de bestuurders van de POM 
West-Vlaanderen 
 

6DE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de derde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 

26 | Advies geven over de begroting 2019 van de Instelling Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen 
 

27 | Advies geven over de eerste begrotingswijziging 2018 van de Instelling Morele Dienstverlening – 
West-Vlaanderen 
 



28 | Goedkeuren van de jaarrekening 2017 en het commissarisverslag van Monumentenwacht West-
Vlaanderen apb 
 
 

29 | Goedkeuren van de eerste budgetwijziging van 2018 en van het meerjarenplan van 
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  
 
 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

AZF-COMMISSIE 

30 | 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 
 

31 | INFOPUNT 

Rapport over de thematische auditopdracht door Audit Vlaanderen over de informatiebeveiliging bij het 
provinciebestuur West-Vlaanderen 
 

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

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

34 | INFOPUNT 

Verslag door een bestuurder van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax-West over de 
uitoefening van zijn mandaat en over het beleid van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband 
 

1STE COMMISSIE 

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

36 | INFOPUNT 
Werking BASbouwen 
 

37 | INFOPUNT 
ACASUS – stand van zaken werking en investeringsproject 
 
 
 
 
 
 



3DE COMMISSIE 

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

39 | INFOPUNT 
Toelichting m.b.t. de subsidiëring van de schoolinfrastructuur Agion door POV 
 

5DE COMMISSIE 

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

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

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

 

 

 


