
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 26/09/2019 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE 19/09/2019, 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 

2DE COMMISSIE 18/09/2019, 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 

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

3DE COMMISSIE 17/09/2019, 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

4DE COMMISSIE 16/09/2019, 17U MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

1 | Mondelinge vraagstelling  
 

1STE COMMISSIE 

23 | Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2019 

2 | Verlenen van de titel van ereprovincieraadslid aan gewezen provincieraadsleden 
 

3 | Goedkeuren van de wijziging van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen van 24 

januari 2019 en 28 februari 2019 m.b.t. het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering en in de raad van bestuur van de VVP, in de verzelfstandige agentschappen en in 
de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
 
 

4 | Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der 
Bedroefden in Pervyze 
 



5 | Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus Kortrijk  
 

6 | Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena in 
Brugge  
 

7 | Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en Methodios in 
Oostende 
 

8 | Goedkeuren van de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in 
Oostende 
 

9 | Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de 
Theoloog in Oostende 
 

10 | Akte nemen van het budget 2020 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in 
Oostende 
 

11 | Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van de Islamitische geloofsgemeenschap Assounah 
in Desselgem 
 

12 | Akte nemen van het budget 2020 van de Islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem 
 

13 | Advies geven over de eerste begrotingswijziging 2019 van de Instelling Morele Dienstverlening 
West-Vlaanderen 
 

14 | Advies geven over de begroting 2020 van de Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen 
 

15 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: Provinciaal Hof (Brugge) 
vernieuwen middenspanningscabine 
 

16 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de 

opdracht voor werken: Provinciedomein De Gavers - algehele restauratie van de Koutermolen 
 

17 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: Kortrijk - wegeniswerken en fietspaden in de 
Overzetweg 
 

18 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Houthulst voor het verbreden en herprofileren 
van de Steenbeek 
 



19 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Pittem langs de Vuilhoekbeek 
 

20 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Ieper ter uitbreiding van het provinciaal 
domein De Palingbeek 
 

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

22 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Ledegem ter uitbreiding van de Ledegemse 
Meersen in functie van waterbuffering en recreatieve groenvoorzieningen 
 

2DE COMMISSIE 

23 | Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2019 
 

24 | Vaststellen van het kader voor het beheer van de kasmiddelen 
 

25 | Goedkeuren van het addendum aan het convenant 2016-2019 tussen de provincie West-Vlaanderen 
en het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen vzw, af te sluiten tussen de provincie 
West-Vlaanderen en de POM  
 

26 | Goedkeuren van het provinciaal reglement voor ondersteuning van initiatieven in het Zuiden 
 

27 | Goedkeuren van het provinciaal reglement wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen 
 

3DE COMMISSIE 

23 | Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2019 

28 | Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de financiële ondersteuning in het kader van 
een bezoek aan erfgoedlocaties in West-Vlaanderen 
 

29 | Goedkeuren van de eerste budgetwijziging 2019 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 
 

30 | Definitieve vaststelling tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-

Vlaanderen 
 

4DE COMMISSIE 

23 | Vaststellen van de eerste wijziging van het budget 2019 

31 | Goedkeuren van het ontwerp - natuurbeheerplan van het provinciedomein Ijzerboomgaard in 
Diksmuide 
 

 



NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1STE COMMISSIE 

32 | INFOPUNT - Bespreking in besloten vergadering (art. 28, § 1, 1°, van het provinciedecreet) 
Verslaggeving door de provinciegriffier met betrekking tot het onderzoek waarmee hij werd belast naar 
de door het Rekenhof gemelde feitelijkheden ten aanzien van de toegezegde erfgoedsubsidies 

 

4DE COMMISSIE 

33 | INFOPUNT 
Aanbesteding van het fietsfondsproject Kortrijk - Overzetweg 
 

34 | INFOPUNT 
Stand van zaken Fietsfondsprojecten 
 

35 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Ieper ter uitbreiding van het provinciaal domein De 
Palingbeek 

 

36 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Ledegem ter uitbreiding van de Ledegemse 
Meersen in functie van waterbuffering en recreatieve groenvoorzieningen 
 

37 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: Provinciedomein De Gavers - algehele restauratie van de Koutermolen 
 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

2DE COMMISSIE 

38 | Goedkeuren van de bij-akte bij de samenwerkingsovereenkomst van 3 november 2003 tussen het 
Département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen  
 

 

 


