
 

 

Provincieraad 
van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 28/03/2019 
 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 
1STE COMMISSIE 21/03/2019, 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 

PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 

2DE COMMISSIE 20/03/2019, 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 
HOGER ONDERWIJS, EXTERNE RELATIES EN 
NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING 
EN BUDGET, BELEIDSONDERSTEUNENDE 
DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING 

3DE COMMISSIE 19/03/2019, 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

4DE COMMISSIE 18/03/2019, 17U MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 
PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

1 | Mondelinge vraagstelling 
 

1STE COMMISSIE 

2 | Goedkeuren van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 
 

3 | Goedkeuren van de wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot 
aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de 
provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
 

4 | Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der 
Bedroefden in Pervijze 
 

5 | Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk 
 



6 | Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in 
Brugge 
 

7 | Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in 
Oostende 
 

8 | Advies geven over de jaarrekening 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in 
Desselgem 
 

9 | Advies geven over de jaarrekening 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 
 

10 | Verlenen van machtiging tot het vestigen van een opstalrecht in het kader van de aanleg van een 
gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek te Pittem 
 

11 | Verlenen van machtiging voor de aankoop van gronden te Zwevegem in het kader van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser 
 

12 | Verlenen van machtiging tot aankoop van grond te Oostkamp in functie van het verleggen van de 
Leiselebeek 
 

13 | Verlenen van machtiging tot het afsluiten van een huurovereenkomst voor het verhuren van lokalen 
en gronden in het provinciedomein Bulskampveld 
 

14 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Avelgem om een betere en vlottere verbinding 
te kunnen realiseren van het Guldenspoorpad naar het wandelpad langs de Rijtgracht 
 

15 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Oostrozebeke voor het terug in open profiel 
brengen van een deel van de Hulstebeek naar de historische bedding 
 

16 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: Vrijbosroute, aanleg fietsvoorzieningen 1ste fase – inclusief brug over Martjevaart en 
Ieperleekanaal 
 

17 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: Wervik - Aanleg fietspad langs de Reutelbeek - 2de fase 
 

18 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking) betreffende de opdracht van diensten: aanstellen van een dienstverlener inzake de  
uitvoering van en de rapportering over het archeologisch vooronderzoek - periode 2019/2021 
 
 
 
 
 



3DE COMMISSIE 

19 | Goedkeuren van de vervanging van leden van de PROCORO van de dienst Landbouw  
 

20 | Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen 2018 van de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 
 

21 | Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Torhout-Noord" (Torhout) 
 

22 | Goedkeuren van de delegatie van de planningsbevoegdheid voor de herziening van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan “Staatsbaan” aan de gemeente Kortemark 
 
 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 
 

2DE COMMISSIE 

23 | INFOPUNT 
Stand van zaken Europese programma's 
 

24 | INFOPUNT 
Toelichting "provincie in cijfers" 
 

4DE COMMISSIE 

25 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Avelgem om een betere en vlottere verbinding te 
kunnen realiseren van het Guldenspoorpad naar het wandelpad langs de Rijtgracht 
 

26 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: Vrijbosroute, aanleg fietsvoorzieningen 1ste fase – inclusief brug over Martjevaart en 
Ieperleekanaal 
 

27 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht van 
werken: Wervik - Aanleg fietspad langs de Reutelbeek - 2de fase 
 

28 | INFOPUNT 
Bespreking van de bezoekerscijfers 2018 van het Zwin Natuur Park 
 

3DE COMMISSIE 

29 | INFOPUNT 
Toelichting bij het jaarprogramma 2019 van de dienst ruimtelijke planning 
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