
 Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 26/11/2019, met voortzettingen 

op 27 en 28 november 2019 en 5 

december 2019 
 
Agenda provincieraad (provincieraad) 

 
OVERZICHT VERGADERINGEN: 
 

NAAM DATUM AGENDA 

VERENIGDE 

COMMISSIE 
14/11/2019, 17U - Administratieve toelichting over het gebruik 

en de samenstelling van de 
beleidsrapporten 

- Toelichting over de werking van de 
geüpdatete versie van cobra@home  

4DE COMMISSIE 18/11/2019, 17U - Milieu, natuur en landschap, 
informatietechnologie, mobiliteit, 
landinrichting 

3DE COMMISSIE 19/11/2019, 17U - Toerisme en recreatie, onderwijs, 
bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en –
initiatieven, erfgoed, ruimtelijke ordening, 
algemene en ondersteunende 
dienstverlening, personeel  

2DE COMMISSIE 20/11/2019, 17U - Economie, woonbeleid, ondersteuning hoger 
onderwijs, externe relaties en noord-zuid-
beleid, algemene financiering en budget, 
beleidsondersteunende dataverzameling, 
streekontwikkeling 

1STE COMMISSIE 21/11/2019, 17U - Bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, 
landbouw en visserij, integraal waterbeleid, 
omgevingsvergunningen, erediensten en 
niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen 

PROVINCIERAAD 26/11/2019, 14U - Mondelinge vraagstelling 
- bespreking en stemming niet-

budgetgebonden agendapunten 
- Beleidsverklaring 
- Toelichting van de algemene financiële 

contouren 

PROVINCIERAAD 27/11/2019, 14U - Budgetbespreking eerste en tweede 
gedeputeerde 

PROVINCIERAAD 28/11/2019, 14U - Budgetbespreking derde en vierde 
gedeputeerde 

RESERVEDATUM 

PROVINCIERAAD 
03/12/2019, 17U - Reservedatum budgetbespreking 

PROVINCIERAAD 05/12/2019, 14U - Algemene beschouwingen fractievoorzitters 
- Repliek deputatie 
- Stemming budget en budgetgebonden 

agendapunten 

 
 
 
 
 



PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

26 NOVEMBER 2019: NIET-BUDGETGEBONDEN AGENDAPUNTEN 

BESPREKING EN STEMMING VAN DE NIET-BUDGETGEBONDEN AGENDAPUNTEN 

1 | Mondelinge vraagstelling  
 

1STE COMMISSIE 

2 | Goedkeuren van de samenwerkings-en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen 
en Inagro vzw 2020-2024 

 

3 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: Gistel, aanleg fietsvoorzieningen t.b.v. fietssnelweg F39 t.h.v. Quatannes 
 

4 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: Brugge - Provinciedomein Fort van Beieren: Inrichting en aanleg van weginfrastructuur 
 

5 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: Suikerpark te Veurne (1e fase): fietspad tussen Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen 
Brikkerijstraat en Nijverheidsstraat 

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

voor werken: Suikerpark te Veurne (2de fase): fietspad tussen Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen 
Brikkerijstraat en Nijverheidsstraat 

7 | Goedkeuren van de aanstelling van de nieuwe omgevingsambtenaren in het kader van de nieuwe 
omgevingswetgeving 
 

2DE COMMISSIE 

8 | Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en TUA West 
2020 - 2024 
 

9 | Goedkeuren beheers- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM 
West-Vlaanderen 2020-2024 

 

 
10 | Goedkeuren van de aanvraag van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) Kortrijk van de 
programmatie van een duale opleiding binnen het voltijds onderwijs in het studiegebied BSO Metaal voor 
het 3de leerjaar van de 3de graad omsteller verspaning 

 

 

 

 
 

 



3DE COMMISSIE 

19 | Goedkeuren van de beheers- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en 
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 2020-2024 

20 | Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Vonk apb 2020-
2024 
 

21 | Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 
2020-2024 

 

4DE COMMISSIE 

25 | Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het toegangsgeld voor de expo 'Sea Change' 
in het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne 
 
 
BELEIDSVERKLARING 
door de eerste gedeputeerde 
 
 
TOELICHTING OVER DE ALGEMENE FINANCIËLE CONTOUREN 
door de gedeputeerde bevoegd voor Financiën  

 
 

27 EN 28 NOVEMBER 2019 

 
GEDEPUTEERDE BART NAEYAERT 
 
11 | Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 
 
 
GEDEPUTEERDE JEAN DE BETHUNE 
 
11 | Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 

12 | Goedkeuring verlenen aan de hernieuwing van het tariefreglement voor de recuperatie van kosten 
voor herinneringen bij niet-fiscale vorderingen 
 

13 | Goedkeuren van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting voor 2020 
 

14 | Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven voor 2020 
 

15 | Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op tweede verblijven voor 
2020 
 

16 | Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op jachtverloven voor 2020 

 

17 | Goedkeuren van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2020 
 

18 | Akte nemen van het voorstel van het meerjarenplan 2020-2025 van de POM West-Vlaanderen 



GEDEPUTEERDE SABIEN LAHAYE-BATTHEU 
 
11 | Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 

22 | Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van Westtoer apb 
 
 
23 | Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van Vonk apb 
 

 
24 | Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 
 
GEDEPUTEERDE JURGEN VANLERBERGHE 

11 | Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 
 

3 DECEMBER 2019 

 
Reservedatum budgetbesprekingen 
 

5 DECEMBER 2019 

 

Algemene beschouwingen door de fractievoorzitters 
 
Repliek van de deputatie 
 
Stemming van het budget en van de budgetgebonden agendapunten 

 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1STE COMMISSIE 

26 | INFOPUNT 
Rapport m.b.t. de opvolging van de aanbevelingen in het kader van de thema-audit informatiebeveiliging  
 

 

4DE COMMISSIE 

27 | INFOPUNT 

Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: Gistel, aanleg fietsvoorzieningen t.b.v. fietssnelweg F39 t.h.v. Quatannes 
 

28 | INFOPUNT  
Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: Brugge - Provinciedomein Fort van Beieren: Inrichting en aanleg van weginfrastructuur 
 

29 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: Suikerpark te Veurne (1e fase): fietspad tussen Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen 
Brikkerijstraat en Nijverheidsstraat 

30 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken: Suikerpark te Veurne (2de fase): fietspad tussen Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen 

Brikkerijstraat en Nijverheidsstraat 


