
 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 20/06/2019 

 
Lijst van de besluiten 

 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 20 juni 2019 werden volgende beslissingen 
genomen: 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 
4. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 6 december 2018 tot vaststelling van 

de rangorde van de provincieraadsleden 
 

5. Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 6 december 2018 betreffende de 
samenstelling van het bureau van de provincieraad 

 
6. Wijzigen van het besluit van de provincieraad 20 december 2018 tot goedkeuring van de 

samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 
 

7. Goedkeuren van de wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor politieke 

partijen, actief in de provincie West-Vlaanderen van 24 maart 2011 en het huishoudelijk 
reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 maart 2019 

 
8. Goedkeuren van het kader voor Organisatiebeheersing en het evaluatierapport Interne 

Controlecyclus 2018-2019  
 

9. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder 
Goeds Troosteres der Bedroefden in Pervijze  

 
10. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige 

Amandus in Kortrijk  
 

11. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen 
Konstantijn en Helena in Brugge 

 
12. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos 

en Methodios in Oostende 
 

13. Goedkeuren van de budgetwijziging 2019 van de kathedrale kerkfabriek St.-Salvator in 
Brugge 

 
14. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale kerkfabriek St.-

Salvator in Brugge 
 

15. Akte nemen van het budget 2020 van de kathedrale kerkfabriek St.-Salvator Brugge 
 

16. Kennisnemen van de jaarrekening 2018 van INAGRO vzw 
 

17. Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Brugge ter uitbreiding van 
het provinciedomein Tillegembos 

 
18. Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond te Koksijde (Oostduinkerke) 

voor de uitbreiding van het provinciedomein "De Koolhofput" 
 

19. Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond te Wingene voor de 

uitvoering van het inrichtingsplan "Wildenburg - Aanwijs"  
 



20. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Oostkamp in functie van het 
inrichtingsplan "Groenhove - Vrijgeweid" 

 
21. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Avelgem voor de uitbreiding van de 

groene as "De Trimaarzate" 
 

22. Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden langs de Godelievebeek te Roeselare 
voor het creëren van een gecontroleerd overstromingsgebied 

 
23. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht van werken: Torhout - aanleg fietssnelweg F32 fase 2 tussen de 
Schaverlarestraat en de Tinnenburgstraat 

 
24. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht van werken: structureel onderhoud van het Guldenspoorpad en de 
Trimaarzate te Avelgem - Zwevegem 

 
25. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht van werken: Ruilverkaveling Sint-Rijkers – Aanleg fietspaden – Deel 2 
 

 
26. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor diensten: aanstelling van een 
studiebureau inzake het bouwen van een fietsbrug over de Kolvestraat te Brugge 

 
27. Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 van de provincie West-

Vlaanderen 
 

28. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 en verlenen van kwijting aan de bestuurders van 
de POM West-Vlaanderen 

 
29. Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2018 en de begroting 2019 van TUA 

WEST  
 

30. Goedkeuren van het gewijzigde schoolreglement van het PTI - Kortrijk  
 

31. Goedkeuren van het provinciaal subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- 
en onderzoekservaringen 

 
32. Kennisgeven van de goedgekeurde overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen 

en de West-Vlaamse Intercommunale met betrekking tot de modaliteiten voor de 
uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit de West-Vlaamse Intercommunale 

 

33. Advies verlenen over de jaarrekening 2018 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer 
ter goedkeuring door de Vlaamse Regering  

 
34. Advies verlenen over de jaarrekening 2018 van het autonoom provinciebedrijf Vonk ter 

goedkeuring door de Vlaamse Regering 
 

35. Vaststellen van het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek 
2019 - 2025  

 
36. Advies geven over het ontwerp van het gewestelijk RUP Kustpolders tussen Oudenburg, 

Jabbeke en Stalhille  
 

37. Voorlopig vaststellen van het PRUP Gecontroleerd Overstromingsgebied Blekerijbeek met 
bijhorend onteigeningsplan te Ichtegem  

 
38. Voorlopig vaststellen van het onteigeningsplan PRUP Gecontroleerd Overstromingsgebied 

Blekerijbeek 
 

39. Goedkeuren van de aanduiding van de leden van de provinciale commissie voor 
ruimtelijke ordening (PROCORO) n.a.v. de installatie van de nieuwe provincieraad  

 

40. Goedkeuren van het subsidiereglement lokale projecten klimaat 
 



41. Opheffen van de provinciale mobiliteitsraad PROMORA als adviesraad van de 
provincieraad  

 


