
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 25/10/2018 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

COMMISSIE AZF 18/10/2018, 17U ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 

3DE COMMISSIE 16/10/2018,17U STEDENBOUWKUNDIGE AANGELEGENHEDEN, 
PERSONEEL, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
ONDERWIJS, SPECIFIEKE VOORZIENINGEN EN 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN EN –
INITIATIEVEN 

4DE COMMISSIE 16/10/2018, 17U LANDBOUW, VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, 
INFRASTRUCTUUR EN JURIDISCHE 

AANGELEGENHEDEN 

6DE COMMISSIE 17/10/2018, 17U WOONBELEID, ERFGOED, EREDIENSTEN EN 
BELEIDSONDERSTEUNENDE DATAVERZAMELING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

1 | Mondelinge vraagstelling 
 

AZF-COMMISSIE 

2 | Goedkeuren van het ontwerp van de statutenwijziging van de Vereniging van de Vlaamse Provincies 
 

3 | Goedkeuren van de onderhandelde principes voor de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit 
de West-Vlaamse Intercommunale 
 

4DE COMMISSIE 

4 | Verlenen van machtiging tot aankoop en ruil van gronden te Roeselare, ten voordele van Inagro, voor 
de aanleg van proefvelden 
 

5 | Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Ieper, ter uitbreiding van het domein de 
Gasthuisbossen en voor het aanleggen van wandelverbindingen en boswandelpaden 
 

6 | Verlenen van machtiging tot aankoop van een strook weiland te Ieper ter uitbreiding van het 
provinciedomein De Palingbeek 

 

7 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge ter uitbreiding van het domein Fort van 
Beieren 



8 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: aanleg van parking Kasteeldreef - Gemeente Heuvelland 
 

9 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: herinrichting Egemstraat en omgeving te Pittem 
 

10 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: interieurrestauratie kapel en plafond traphal in het Bisschopshuis te Brugge  

 

11 | Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij voor de lokale 
grondenbank stroomgebied Heulebeek 
 

12 | Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijze  (onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking)  voor de opdracht van werken:  herinrichten van het Tolhuis naar 
ondernemerscentrum: fase 1: lot 1 aanpassen binnenafwerking en elektriciteit en lot 2: hvac en sanitair 
van de 2e en 3e verdieping 
 

13 | Goedkeuren van de tweede wijziging van het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs in het kader van 
het landinrichtingsproject Bulskampveld 
 

6DE COMMISSIE 

14 | Akte nemen van de budgetwijziging 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in 
Oostende 
 

15 | Akte nemen van het budget 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in 
Oostende 
 

16 | Goedkeuren van de budgetwijziging 2-2018 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 
 

  



 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

AZF-COMMISSIE 

17 | INFOPUNT 
Toelichting wetenschapsparken 
 

3DE COMMISSIE 

18 | INFOPUNT 
Technoboost – stand van zaken  
 

19 | INFOPUNT 
EVC (erkennen van competenties)- duaal leren 
 

20 | INFOPUNT 
Project aquacultuur PTI  

 

6DE COMMISSIE 

21 | INFOPUNT 
Evaluatie Waterfront 
 

 

 


