
 

 

Raad van Bestuur Westtoer apb 

 dd. 18/12/2019 
  

 Lijst van de Besluiten 

 

 

In de vergadering van de Raad van Bestuur Westtoer dd. 18 december 2019 werden volgende 

beslissingen genomen: 

1. Goedkeuren Proces Verbaal zitting Raad van Bestuur dd. 15 oktober 2019 

2. Kennisgeving van de toekomstvisie op het aanbod van provinciale recreatieve fiets- en 

wandelroutes en - netwerken 

3. Kennisgeving van het picknickplan Westtoer 

4. Kennisgeving van het voorstel i.v.m. de nieuwe aanpak Reglement Toeristische Impulsen 

5. Goedkeuring tarieven en kortingen producten Westtoer 2020 

6. Goedkeuring consultancytarieven Westtoer 2020 

7. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 

(2020-2024) 

8. Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol tussen de vzw Logeren in Vlaanderen en de 5 

Provinciale Toeristische Organisaties (periode 2020-2024/2025) 

9. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's "Inkoop publicitaire ruimte op 

Brussels Airport en Brussels Charleroi Airport door Toerisme Brugge 2021-2022” 

10. Goedkeuring starten procedure en publicatie selectieleidraad "Raamovereenkomst voor 4 

jaar + 4 x 1 jaar verlengbaar voor de strategische uitbouw van Drupal Toepassingen bij 

Westtoer (2020-2028)” 

11. Goedkeuring starten procedure en publicatie selectieleidraad "Ontwerp en realisatie van een 

belevingsvolle expo en fietsroute over de Verdwenen Zwinhavens” 

12. Kennisgeving van het aangepaste drempelbedrag voor overheidsopdrachten 

(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) 

13. Goedkeuring aanpassingen van de groepsverzekering binnen Westtoer 

14. Bekrachtiging nieuwe functieomschrijving ‘Projectmanager Digital Marketing’ en goedkeuring 

nieuwe functieomschrijving ‘Manager ICT-projecten’ 

15. Goedkeuring aanpassing Personeelsformatie 

16. Goedkeuring aanstelling van een Projectmanager Digital Marketing (graad A1a-A1b-A2a), ten 

behoeve van de afdeling Marketing via aanwerving (voltijds contract bepaalde duur – 2 jaar) 

17. Kennisgeving van het ontslag gegeven door ‘Manager ICT’ 

18. Goedkeuring openstelling van de vacature voor ‘Manager ICT-projecten’ (A1a-A2a-A3a), ten 

behoeve van de afdeling Financiën en Administratie, via aanwerving (voltijds contract 

onbepaalde duur) 

Goedkeuring van de examenprocedure voor de aanstelling van een ‘Manager ICT-projecten’ 

(A1a-A2a-A3a), ten behoeve van de afdeling Financiën en Administratie, via aanwerving 

19. Goedkeuring van de omzetting van het tijdelijk contract van een projectmanager (tijdelijk 

contract tot 31/12/2019) naar een contract onbepaalde duur (60 % prestaties) 


