
 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 24/10/2019 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE 17/10/2019, 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 

2DE COMMISSIE 16/10/2019, 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 

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

3DE COMMISSIE 15/10/2019, 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

4DE COMMISSIE 14/10/2019, 17U MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

1 | Mondelinge vraagstelling 
 

1STE COMMISSIE 

2 | Verlenen van machtiging tot het verlenen van een recht van opstal op een gedeelte van de 

Vloethemveldzate (tussen Diksmuidse Heirweg en Vloethemveld) te Zedelgem 
 

3 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Brugge voor de uitbreiding van het 
provinciedomein Tillegembos 
 

4 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Oostende ter uitbreiding van het 
provinciedomein Raversyde 
 



5 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: Zedelgem - realisatie van fietsvoorzieningen in de Diksmuidse Heirweg en de Brugse 
Heirweg 
 

6 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
van werken: "Integraal waterproject Dentergem : aanleggen van een keermuur t.h.v. de Gottemstraat; 
openleggen van de Binnenbeek t.h.v. de Brouwerijstraat" 
 

7 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: omgevingsaanleg Acasus 
 

8 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Harelbeke en Zwevegem voor de aanleg van een 
bufferbekken op de Pluimbeek 
 

9 | Goedkeuren van het voorlopig onteigeningsbesluit betreffende de onteigening van onroerende 
goederen ten behoeve van de herbestemming van de grenspost en zone Callicanes (te Poperinge) 
 

2DE COMMISSIE 

10 | Vaststellen van het kader van de beleids- en beheerscyclus voor het meerjarenplan 2020-2025 
 

11 | Vaststellen van het kader voor kredietbewaking voor het meerjarenplan 2020-2025 
 

12 | Goedkeuren van het kader voor het aangaan van leningen door middel van een marktbevraging 
 

13 | Goedkeuren van de wijziging van het subsidiereglement grensoverschrijdende uitwisselingen 
 

14 | Machtiging verlenen aan de deputatie om de leningen te herschikken en om lange 
termijnbeleggingen uit te voeren 
 

15 | Goedkeuren van het protocol met de intercommunale Leiedal met betrekking tot de modaliteiten 
voor de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit de intercommunale Leiedal 
 

3DE COMMISSIE 

16 | Goedkeuren van de definitieve vaststelling van het PRUP Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort 
 

17 | Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 september 2019 tot goedkeuring van 
de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom provinciebedrijf Vonk van de 
provincie West-Vlaanderen en van de technische bemerkingen en aanbevelingen bij de jaarrekening 
2018 
 



18 | Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 september 2019 tot goedkeuring van 
de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht 
West-Vlaanderen en van de technische bemerking bij de jaarrekening 2018 
 

4DE COMMISSIE 

19 | Goedkeuren van het ontwerp-natuurbeheerplan van het provinciedomein Zeebos in Blankenberge en 
Brugge 

 

20 | Goedkeuren van het gebruikersreglement van het Zwin Natuur Park 
 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

2DE COMMISSIE 

21 | INFOPUNT 

Toelichting Fair Trade Provincie 
 

3DE COMMISSIE 

22 | INFOPUNT 
Business Modellen Booster 
 

23 | INFOPUNT 
Tourism Lab 
 

24 | INFOPUNT 
Ruralité 
 

4DE COMMISSIE 

25 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Brugge voor de uitbreiding van het 
provinciedomein Tillegembos 
 

26 | INFOPUNT  
Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Oostende ter uitbreiding van het provinciedomein 
Raversyde  
 

27 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 

voor werken: Zedelgem - realisatie van fietsvoorzieningen in de Diksmuidse Heirweg en de Brugse 
Heirweg 
 

28 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: omgevingsaanleg Acasus 



 

29 | INFOPUNT 
Stand van zaken van de vervoerregio's  
 

 

 


