
 

 

Raad van Bestuur Westtoer apb 

 dd. 21/05/2019 
  

 Lijst van de Besluiten 

 

 

In de vergadering van de Raad van Bestuur Westtoer dd. 21 mei 2019 werden volgende 

beslissingen genomen: 

1. Goedkeuren Proces Verbaal zitting Raad van Bestuur dd. 27 november 2018 

2. Goedkeuren Proces Verbaal zitting Raad van Bestuur dd. 12 maart 2019 

3. Goedkeuring voorstel tot uitbreiding van de samenstelling van het Adviescomité Private 

Toeristische Sector 

4. Goedkeuring definitieve tekst Strategisch Beleidsplan Leiestreek 2019-2025 

5. Kennisgeving van het besluit van de provincieraad dd. 28 februari 2019 i.v.m. de 

goedkeuring van de verderzetting verzelfstandigde activiteiten in de provincie West-

Vlaanderen van Westtoer apb 

6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze "Raamovereenkomst voor media-advies, - 

planning en aankoop van mediaruimte voor een periode van 2 jaar met mogelijkheid tot 

verlenging van 2 keer 1 jaar” 

7. Goedkeuring van het activiteitenverslag Westtoer 2018 

8. Kennisgeving projectafrekening dd. 31/12/2018 m.b.t. diverse projecten 

9. Vaststelling van de jaarrekening Westtoer van 2018 

10. Goedkeuring van het jaarverslag van 2018 

11. Vaststelling van de jaarrekening Westtoer 2018 (BBC) 

12. Kennisgeving verslag revisor over de jaarrekening Westtoer 2018 

13. Kennisgeving verslag revisor over de jaarrekening Westtoer (BBC) 2018 

14. Kennisgeving van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code 

binnen Westtoer apb 

15. Goedkeuring reglement voor inzet van uitzendarbeid binnen Westtoer apb 

16. Goedkeuring openstelling van de vacature voor ‘Regiomedewerker Leiestreek’ (B1-B2-B3), 

ten behoeve van de afdeling Regiowerking Leiestreek, via aanwerving (voltijds contract 

onbepaalde duur) 

Goedkeuring van de examenprocedure voor de aanstelling van een ‘Regiomedewerker 

Leiestreek’ (B1-B2-B3-niveau), ten behoeve van de afdeling Regiowerking Leiestreek, via 

aanwerving 

17. Goedkeuring aangepaste functieomschrijvingen binnen Westtoer apb 

18. Goedkeuring openstelling van de vacature voor ‘Directeur Financiën en Administratie’ (A5a-

A5b), ten behoeve van de afdeling Financiën en Administratie, via bevordering (voltijds 

contract onbepaalde duur) 

Goedkeuring van de examenprocedure voor de aanstelling van een ‘Directeur Financiën en 

Administratie’ (A5a-A5b-niveau), ten behoeve van de afdeling Financiën en Administratie, via 

bevordering 

19. Kennisgeving van de plannen Westtoer voor de periode 2020-2025 

20. Goedkeuring functieomschrijving ‘Projectmedewerker Toeristische Ontwikkeling’ 

21. Goedkeuring openstelling van de vacature voor ‘Projectmedewerker Toeristische 

Ontwikkeling’ (B1-B2-B3), ten behoeve van de afdeling Toeristische Ontwikkeling, via 

aanwerving (voltijds contract bepaalde duur – 2 jaar) 

Goedkeuring van de examenprocedure voor de aanstelling van een ‘Projectmedewerker 

Toeristische Ontwikkeling’ (B1-B2-B3-niveau), ten behoeve van de afdeling Toeristische 

Ontwikkeling, via aanwerving 


