
 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 27/09/2018 

 
Lijst van de besluiten 

 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 27 september 2018 werden volgende beslissingen 
genomen: 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 
2. Vaststellen van de vierde wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-

2019 
 

 
3. Goedkeuren van de vervanging van een vertegenwoordiger in de bestuursorganen van 

diverse organisaties, verenigingen, adviesorganen en overlegstructuren 
 

4. Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2013 tot het aanduiden 
van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van autonome 
provinciebedrijven, provinciale externe agentschappen in privaatrechtelijke vorm, 

verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de provincie deelneemt, voor wat 
betreft de Raad van Bestuur (bestuurlijke geleding) van HOWEST 

 
5. Goedkeuren van de wijziging van het leeszaalreglement van het Provinciaal Archief 

 
6. Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit IMOG en van de 

modaliteiten van deze uittreding 
 

7. Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit IKWV en van de 
modaliteiten van deze uittreding 

 
8. Goedkeuring van het reglement betreffende uitzendarbeid 

 
9. Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres 

der Bedroefden in Pervijze 
 

10. Akte nemen van het budget 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah te 
Desselgem 

 
11. Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en 

Methodios in Oostende 
 

12. Akte nemen van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos 
en Methodios in Oostende 

 
13. Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de orthodoxe kerkfabriek 

HH. Kyrillos en Methodios in Oostende 
 

14. Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn en 
Helena in Brugge 

 
15. Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in 

Kortrijk 
 

16. Goedkeuren van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van de Interlokale 

Vereniging Westhoekpersoneel 
 



17. Goedkeuren van de vernieuwing van de provinciale Minaraad 
 

18. Goedkeuren van het besluit tot gedeeltelijke herziening van het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan West-Vlaanderen en de opmaak van een Beleidsplan Ruimte West-
Vlaanderen 

 
19. Goedkeuren van het provinciale besluit tot goedkeuring van een nieuw provinciaal 

mobiliteitscharter met het Vlaams gewest 

 
20. Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2018-2019 van de kathedrale 

kerkfabriek Sint-Salvator 
 

21. Akte nemen van de budgetwijziging 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator 
 

22. Akte nemen van het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator 
 

23. 
 

Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Brugge in functie van het creëren 
van een nieuwe fietsverbinding 

 
24. Verlenen van machtiging tot de verkoop van restpercelen langs de Frontzate te Diksmuide  

 
25. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de 

opdracht van werken: aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Rembertstraat te 
Zedelgem 

 
26. 
 

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de 
opdracht van werken: herinrichting van het provinciedomein De Koolhofput te 
Nieuwpoort-Koksijde 

 
27. 

 
 

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de 
opdracht van werken: herstel paden in het provinciedomein Bulskampveld te Beernem 

28. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht 
van werken: leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie op de site Inagro 

 
29. 
 

Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de 
opdracht van werken: integraal waterproject: aanleggen van een gecontroleerd 
overstromingsgebied op de Roobeek (Ardooie) t.h.v. de Meersenstraat en de 
Poerbusstraat 

 

30. Verlenen van machtiging tot de aankoop van een perceel grond te Zedelgem voor de 
aanleg van een wandelpad tussen het waterspaarbekken en het Merkemveld  

 
31. Verlenen van machtiging tot het verkopen en ruilen van restpercelen langs de Stroroute 

te Zonnebeke 
 

32. Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van 
een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren in het provinciedomein Sterrebos 

  

33. 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  

 
 

 
 

 


