
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 28/02/2019 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE 21/02/2019, 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 

2DE COMMISSIE 20/02/2019, 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 

HOGER ONDERWIJS, EXTERNE RELATIES EN 
NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING 
EN BUDGET, BELEIDSONDERSTEUNENDE 
DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING 

3DE COMMISSIE 19/02/2019, 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

4DE COMMISSIE 18/02/2019, 17U MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

1 | Mondelinge vraagstelling 
 

1STE COMMISSIE 

2 | Aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen van de 
provincie West-Vlaanderen 
 

3 | Aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de 

provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
 

4 | Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot goedkeuring van de oprichting 
van het provinciaal platform volwassenenonderwijs (PPVWO) en provinciaal strategisch overlegforum 
levenslang leren en levensbreed leren (LLL) en aanduiding van de vertegenwoordiging provincie 
 

5 | Goedkeuren van de verderzetting van de verzelfstandigde activiteiten in de provincie West-
Vlaanderen 



 

6 | Wijzigen van het provinciaal reglement 'Coöperaties en producentenorganisaties in de land- en 
tuinbouwsector' 
 

7 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van gronden met erop staande gebouwen gelegen 
in het provinciedomein De Palingbeek te Ieper (Zillebeke) met het oog op de verdere uitbouw van het 
astronomisch educatief centrum (AstroLab Iris) 
 

8 | Verlenen van machtiging tot de verwerving van een grond met schuilhok in het kader van 
waterbeheersingswerken op de Spanjaardbeek te Torhout 
 

9 | Verlenen van machtiging tot de aankoop van gronden te Lichtervelde voor het oplossen van de 
wateroverlastproblematiek aan de Huwijnsbeek 
 

10 | Verlenen van machtiging tot verwerving van grond ter realisatie van het bufferbekken Grote 
Wallebeek te Kortrijk 
 

11 | Verlenen van machtiging tot het toekennen van een loopbaanpacht op gronden in het domein 't Veld 
te Ardooie 
 

12 | Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Ieper, domein De Palingbeek, om de 
natuurlijke grenzen te bestendigen en een natuurlijke biotoop te verwerven  
 

13 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge ter uitbreiding van het 
provinciedomein Tillegembos 
 

14 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een technisch lokaal in een door de provincie 
op te richten cabine in het provinciedomein d'Aertrycke 
 

15 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: aanleg van fietsvoorzieningen deel Bissegemstraat te Wevelgem 
 

3DE COMMISSIE 

16 | Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen 
 

17 | Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Vonk 
 

18 | Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Westtoer 
 

19 | Voorlopige vaststelling van het ontwerp van de tweede partiële herziening van het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen  
 



 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

2DE COMMISSIE 

20 | INFOPUNT 
Goedkeuren van de verderzetting van de verzelfstandigde activiteiten in de provincie West-Vlaanderen 
 

21 | INFOPUNT 
Stand van zaken Blue Energy Oostende 
 

3DE COMMISSIE 

22 | INFOPUNT 
Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot goedkeuring van de oprichting van 
het provinciaal platform volwassenenonderwijs (PPVWO) en provinciaal strategisch overlegforum 
levenslang leren en levensbreed leren (LLL) en aanduiding van de vertegenwoordiging provincie 
 

23 | INFOPUNT 
Goedkeuren van de verderzetting van de verzelfstandigde activiteiten in de provincie West-Vlaanderen 
 

24 | INFOPUNT 
Het ruimtelijk beleid voor bedrijvigheid 
 

4DE COMMISSIE 

25 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van gronden met erop staande gebouwen gelegen in 
het provinciedomein De Palingbeek te Ieper (Zillebeke) met het oog op de verdere uitbouw van het 
astronomisch educatief centrum (AstroLab Iris) 
 

26 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot het toekennen van een loopbaanpacht op gronden in het domein 't Veld te 
Ardooie 
 

27 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Ieper, domein De Palingbeek, om de natuurlijke 
grenzen te bestendigen en een natuurlijke biotoop te verwerven  
 

28 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge ter uitbreiding van het provinciedomein 
Tillegembos 

 

29 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een technisch lokaal in een door de provincie op 
te richten cabine in het provinciedomein d'Aertrycke 
 



30 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: aanleg van fietsvoorzieningen deel Bissegemstraat te Wevelgem 
 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

INTERPELLATIES 

31 | Voorstel tot interpellatie van provincieraadslid Kurt Ravyts tot gedeputeerde bevoegd voor 
ruimtelijke ordening Sabien Lahaye-Battheu i.v.m. de toekomst van het PRUP “De Sol” in Blankenberge 
en de beleidsinitiatieven die het provinciebestuur tussen 20 november 2018 en 27 februari 2019 ter zake 
heeft genomen 
 

32 | Verzoek tot interpellatie van provincieraadslid Kurt Ravyts tot gedeputeerde voor ruimtelijke 
ordening Sabien Lahaye-Battheu over het al dan niet aanwezig verband tussen de opmaak van het 
herziene PRUP Reigersburg en de aankondiging door het stadsbestuur van Ieper van een onderzoek 

(samen met de provincie) rond sites voor bedrijvigheid in Ieper 
 
 

3DE COMMISSIE 

33 | Goedkeuren van het voorstel van de heer Maarten Tavernier m.b.t. het realiseren van een 
gebiedsdekkend wandelnetwerk 
 

 

 


