
 
 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 23/04/2020 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 

 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE 16/04/2020, 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 

2DE COMMISSIE 15/04/2020, 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 
HOGER ONDERWIJS, EXTERNE RELATIES EN 
NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING 
EN BUDGET, BELEIDSONDERSTEUNENDE 
DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING 

3DE COMMISSIE 14/04/2020, 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 

ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

1 | Mondelinge vraagstelling 

 

1STE COMMISSIE 

2 | Goedkeuren van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 

 

3 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods 

Troosteres der Bedroefden in Pervijze 

 

4 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in 

Kortrijk 

 

5 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en 

Helena in Brugge 



6 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en 

Methodios in Oostende 

 

7 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de 

Theoloog in Oostende 

 

8 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Assounah in Desselgem 

 

9 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 

Brugge 

 

10 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en het 

steunpunt Groene Zorg 2020 - 2025 

 

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

de opdracht voor werken: Meulebeke - aanleg van fietsinfrastructuur en rioleringen langs de 

Pittemstraat  

 

12 | Goedkeuren van het provinciaal reglement coöperaties en producentenorganisaties in de 

land- en tuinbouwsector 

 

13 | Verlenen van machtiging tot verkoop van de Markeymolen te Lo-Reninge en goedkeuren 

van de flankerende overeenkomst 

 

14 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Diksmuide ter uitbreiding van het 

provinciedomein De IJzerboomgaard 

 

15 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Zwevegem in functie van het 

rechttrekken van de eigendomsgrenzen in functie van optimaal beheer 

 

16 | Verlenen van machtiging tot het verwerven van gronden ter realisatie van 

waterbeheersingswerken op de Broenbeek te Langemark - Poelkapelle 

 

17 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel grond te Harelbeke ter 

uitbreiding van het provinciedomein De Gavers 

 

18 | Verlenen van machtiging tot het verwerven van grond gelegen te Menen voor het 
onderhoud en het beheer van de waterloop De Paalbeek  

 



19 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel grond te Diksmuide voor de 

inrichting van het fietspad De Frontzate 

 

2DE COMMISSIE 

20 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2025 tussen de provincie West-

Vlaanderen en Syntra West vzw, de overeenkomst betreffende de financiële engagementen 

voor de investeringswerken tussen de provincie West-Vlaanderen en Syntra West vzw, en de 

financiering en waarborg van het lange termijnkrediet aan Syntra West vzw 

 

21 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de provincie West-

Vlaanderen en TUA West in het kader van de verdere uitbouw van internationalisering binnen 

de hogescholen HOWEST en VIVES  

 

22 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de provincie West-

Vlaanderen en Vlaamse Jonge Ondernemingen West-Vlaanderen  

24 | Akte nemen van de rapportering van de financieel beheerder 

 

3DE COMMISSIE 

26 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de 

vzw In Flanders Fields Museum (IFFM) m.b.t. het project Grondtonen 

 

27 | Goedkeuren van de bijvoegselbrief van 20 december 2018 aan het 

groepsverzekeringsreglement 2de pijler, de bijvoegselbrief van 28 december 2018 aan de 

beheersovereenkomst inzake de aanvullende pensioentoezegging 2de pijler en de 

actualisering van de pensioenovereenkomst 1ste pijler 

 

28 | Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen 

en de stad Veurne 

 

29 | Goedkeuren van het geactualiseerde provinciale reglement voor een molendraaipremie 

ter stimulering van de instandhouding en de werking van ambachtelijke molens in West-

Vlaanderen 

 

31 | Kennisnemen van de uitgaven van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

(PROCORO) 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1STE COMMISSIE 

32 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: Meulebeke - aanleg van fietsinfrastructuur en rioleringen langs de 

Pittemstraat  

 

33 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel grond te Harelbeke ter uitbreiding 

van het provinciedomein De Gavers 

 

34 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel grond te Diksmuide voor de 

inrichting van het fietspad De Frontzate 

 

 

 


