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PROVINCIALE REGLEMENTEN 

42. Vaststellen van de tweede wijziging van het budget 2019 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 en haarwijzigingen inzonderheid de 

artikelen 2, 42 en 43, 148, 151 en 156, §2, derde lid, 159, §3, 175, 218, §1 en §2, en 

236, eerste en tweede lid, en artikel 268, §1; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en haar wijzigingen betreffende 

de beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en haar wijzigingen tot vaststelling van de 

modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 

van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn; 

 het besluit van de provincieraad dd. 29 november 2018 betreffende de vaststelling 

van het budget 2019; 

 het besluit van de Provincieraad dd. 27 april 2017 betreffende de vaststelling van de 

wijziging van het kader voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur 

West-Vlaanderen voor de periode 2018-2019 binnen de legislatuur 2013-2018; 

 het advies van het managementteam (dd. 19 november 2019); 

 het voorstel van gedeputeerde Jean de Bethune; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 21 november 2019). 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

De provincieraad keurt de tweede wijziging van het budget 2019 (BW 2019/02) goed. 

 

 

Brugge, 19/12/2019 

 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 

 

 

De tweede wijziging van het budget 2019 is raadpleegbaar via de volgende link: 

https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-

jaarrekening 

 
  

https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-jaarrekening
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-jaarrekening
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD 

43. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 19 december 2019 

 
2. Goedkeuren van de wijziging van de besluiten van de provincieraad van West-

Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale 

vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen en in de 

bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 

overlegstructuren en adviesorganen 

 

3. Goedkeuren van het protocol WinVorm 2020-2025 

 

4. Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het 

plaatsen van een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren in het 

provinciedomein d'Aertrycke 

 

 

5. Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Oostrozebeke voor het 

oplossen van de waterproblematiek ter hoogte van de Vlasstraat aan de 

provinciale waterloop de Vijverbeek 

 

6. Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond te Diksmuide voor de 

uitbreiding van het provinciaal domein Esenkasteel 

 

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

betreffende de opdracht voor werken: exterieurrestauratie Provinciaal Hof 

(Brugge) 

 

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

betreffende de opdracht voor werken: domein d'Aertrycke Torhout - fiets- en 

wandelverbinding Groene 62 

 

10. Goedkeuren van de dadingsovereenkomsten met betrekking tot het PDPO III 

 

11. Vaststellen van de tweede wijziging van het budget 2019  

 

12. Kennisnemen van de protocollen tot samenwerking tussen de regio's en de 

provincie West-Vlaanderen 

 

13. Kennisgeving rapportering financieel verslag 1ste en 2de pensioenpijler 

 

14. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de PROCORO West-Vlaanderen 

 

15. Goedkeuren van de raamovereenkomst 2020-2025 met Transfo 

 

16. Goedkeuren van de wijziging van de statuten van VONK apb 

 

17. Goedkeuren voor het afleveren van een positief planologisch attest voor Metafox 

NV (Ardooie) 
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18. Goedkeuren van de motie inzake het ontwerp van vervoersplan NMBS 2020-

2023 

 

 


