
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 23/05/2019 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE 16/05/2019, 17 U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 

4DE  COMMISSIE 16/05/2019, 17U MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

3DE COMMISSIE 15/05/2019, 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

2DE COMMISSIE 15/05/2019, 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 
HOGER ONDERWIJS, EXTERNE RELATIES EN 
NOORD-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING EN 
BUDGET, BELEIDSONDERSTEUNENDE 
DATAVERZAMELING,STREEKONTWIKKELING 

 
Overeenkomstig artikel 24 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad, wordt voorgesteld om 
de eerste commissie en de vierde commissie in te richten op donderdag 16 mei 2019 om 17 uur in de 
raadzaal. 
Overeenkomstig artikel 24 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt voorgesteld om 

de tweede en derde commissie in te richten op woensdag 15 mei 2019 om 17 u in de raadzaal. 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1 | Mondelinge vraagstelling 
 

1STE COMMISSIE 

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

3 | Vaststellen van het organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van 
het managementteam is gekoppeld 

 



4 | Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in 
Oostende 
 

5 | Goedkeuren van de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn en 
Helena in Brugge 
 

6 | Verlenen van machtiging tot aankoop van grond voor de realisatie van een verbindingsgracht tussen 
Gaverbeek en Keibergstraat te Torhout 

 

7 | Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Ieper voor de inrichting van een fietspad 
en een rustpunt 
 

8 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Wingene (Zwevezele) voor de uitvoering van 
het landinrichtingsproject "Brugse Veldzone"  
 

9 | Verlenen van machtiging tot het bijkomend in erfpacht nemen van gronden gelegen te Oostende met 
het oog op de verdere uitbouw van het provinciedomein Raversyde 
 

10 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking) betreffende de opdracht van levering: leveren en plaatsen van diverse speeltoestellen in 

het provinciedomein Tillegembos 
 

11 | Verlenen van goedkeuring aan een dading 
 

12 | Verlenen van machtiging tot het verlenen van een recht van opstal op een perceel grond gelegen te 
Roeselare 
 

2DE COMMISSIE 

13 | Akte nemen van de rapportering van de financieel beheerder 2018 in toepassing van het 
provinciedecreet 
 

3DE COMMISSIE 

14 | Advies geven over de jaarrekening 2018 van Monumentenwacht West-Vlaanderen ten behoeve van 
de Vlaamse overheid 
 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1STE COMMISSIE 

15 | INFOPUNT 
Stand van zaken acties droogte in West-Vlaanderen 
 

2DE COMMISSIE 



16 | INFOPUNT  
Toelichting Noord-Zuidbeleid – werking Wereldhuis West-Vlaanderen 
 

4DE COMMISSIE 

17 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot het bijkomend in erfpacht nemen van gronden gelegen te Oostende met het 
oog op de verdere uitbouw van het provinciedomein Raversyde 
 

18 | INFOPUNT  
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking) betreffende de opdracht van levering: leveren en plaatsen van diverse speeltoestellen in 
het provinciedomein Tillegembos 
 

19 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Ieper voor de inrichting van een fietspad en 
een rustpunt 
 

 

 


