
 
 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 18/06/2020 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE 11 JUNI 2020, OM 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 

2DE COMMISSIE 10 JUNI 2020, OM 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 

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

3DE COMMISSIE 9 JUNI 2020, OM 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

4DE COMMISSIE 8 JUNI 2020, OM 17U MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN

1 | Mondelinge vraagstelling 

 

1STE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 

 

3 | Goedkeuren van de wijziging van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen 

van 28 februari 2019 m.b.t. het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 

bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en 

adviesorganen 

 

4 | Advies geven over de begroting 2021 van de Instelling Morele Dienstverlening (IMD) 

West-Vlaanderen 

 



5 | Advies geven over de eerste begrotingswijziging 2020 van de Instelling Morele 

Dienstverlening (IMD) West-Vlaanderen 

 

6 | Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de orthodoxe 

kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge 

 

7 | Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn 

en Helena in Brugge 

 

8 | Akte nemen van het budget 2021 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 

in Brugge 

 

9 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor diensten: aanstelling van een 

dienstverlener inzake de uitvoering van en de rapportering over het archeologisch 

vooronderzoek – periode 2021 - 2022 

 

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

de opdracht voor werken: Groene 62 - aansluiting t.h.v. de Grintweg te Oostende  

 

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

de opdracht voor werken: provinciedomein Duinpanne - heraanleg parking en 

onthaalinfrastructuur 

 

12 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure betreffende de opdracht voor 

diensten: provinciedomein Raversyde - architectuur voor centralisatie huisvesting/back-

office/depotwerking met inbegrip van de omgevingsaanleg  

 

13 | Goedkeuren van de voorwaarden van de opdracht en de plaatsingsprocedure (openbare 

procedure) betreffende de opdracht van werken: verbouwen en inrichten van de Hoeve Walle 

voor het realiseren van klassen en leerplekken voor studenten PTI Campus Wetenschap & 

Groen 

 

14 | Goedkeuren van het verlenen van machtiging tot het verlengen van het recht van opstal 

voor een elektriciteitscabine met aanhorigheden op grond van het vliegveld te Wevelgem 

 

15 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel te Roeselare ter uitbreiding 

van het provinciedomein Sterrebos  

 

16 | Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor overdraaiende 

wieken over de Verlorenhoekbeek te Ieper en Zonnebeke 



 

17 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van percelen grond te Blankenberge voor de 

verbinding van de provinciale kustfietsroute met het provinciedomein Zeebos 

 

18 | Verlenen van machtiging tot het ruilen en aankopen van gronden te Ledegem voor de 

uitbreiding van de Ledegemse Meersen in functie van waterbuffering en recreatieve 

groenvoorzieningen  

 

19 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel te Kortemark voor het terug 

in open profiel brengen van een oude beekbedding die momenteel ingebuisd is en verstopt is 

 

20 | Verlenen van machtiging tot het in concessie nemen van een deel van de oude 

spoorwegbedding voor de realisatie van een recreatief wandel- en fietspad te Kaaskerke 

(Diksmuide)  

 

21 | Verlenen van goedkeuring aan een dading omtrent het speelplein gelegen in het 

provinciedomein de Kemmelberg 

 

22 | Verlenen van goedkeuring aan een dading verband houdende met het besluit van de 

provincieraad van 23 mei 2013 tot goedkeuring van het provinciaal reglement houdende de 

toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren welzijn, 

jeugd, gelijke kansen en wonen en tot afschaffing van diverse reglementen 

 

23 | Verlenen van machtiging tot vestiging van een erfdienstbaarheid van leiding in het 

provinciedomein ’t Veld te Ardooie 

 

24 | Verlenen van machtiging tot het gedeeltelijk beëindigen van de erfpacht op delen van 

percelen gelegen te De Panne m.b.t. het bezoekerscentrum Duinpanne 

 

25 | Kennisnemen van het voortgangsrapport organisatiebeheersing cyclus 2019-2020 

 

2DE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 

26 | Kennisnemen van de rapportering van het financieel verslag 1ste en 2de pensioenpijler 

2019 

 

27 | Goedkeuren van de jaarrekening 2019 

 



28 | Vaststellen van een aanpassing van het kader voor de Beleids- en Beheerscyclus voor het 

meerjarenplan 2020-2025 

 

3DE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 

29 | Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het PRUP Hille Noord (Wingene) 

30 | Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het PRUP Camping Ter Hoefe (De Panne) 

 

4DE COMMISSIE 

2 | Vaststellen van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 

31 | Verlenen van machtiging tot het afsluiten van een kaderovereenkomst met de Vlaamse 

Waterweg nv en een eerste addendum betreffende de Blauwe as IJzer (Roesbrugge – Fintele) 

 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

2DE COMMISSIE 

32 | INFOPUNT 

Goedkeuren van de voorwaarden van de opdracht en de plaatsingsprocedure (openbare 

procedure) betreffende de opdracht van werken: verbouwen en inrichten van de Hoeve Walle 

voor het realiseren van klassen en leerplekken voor studenten PTI Campus Wetenschap & 

Groen 

 

4DE COMMISSIE 

33 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: Groene 62 - aansluiting t.h.v. de Grintweg te Oostende  

 

34 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: provinciedomein Duinpanne - heraanleg parking en 

onthaalinfrastructuur 

 

35 | INFOPUNT 

Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure betreffende de opdracht voor diensten: 

provinciedomein Raversyde - architectuur voor centralisatie huisvesting/back-

office/depotwerking met inbegrip van de omgevingsaanleg  

 

36 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel te Roeselare ter uitbreiding van 



het provinciedomein Sterrebos  

 

 

37 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het aankopen van percelen grond te Blankenberge voor de 

verbinding van de provinciale kustfietsroute met het provinciedomein Zeebos 

 

38 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het ruilen en aankopen van gronden te Ledegem voor de 

uitbreiding van de Ledegemse Meersen in functie van waterbuffering en recreatieve 

groenvoorzieningen  

 

39 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het in concessie nemen van een deel van de oude 

spoorwegbedding voor de realisatie van een recreatief wandel- en fietspad te Kaaskerke 

(Diksmuide)  

 

40 | INFOPUNT 

Verlenen van goedkeuring aan een dading omtrent het speelplein gelegen in het 

provinciedomein de Kemmelberg 

 

41 | INFOPUNT  

Verlenen van machtiging tot vestiging van een erfdienstbaarheid van leiding in het 

provinciedomein ’t Veld te Ardooie 

 

42 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het gedeeltelijk beëindigen van de erfpacht op delen van 

percelen gelegen te De Panne m.b.t. het bezoekerscentrum Duinpanne 

 

 

 


