
 

 Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 24/09/2020 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

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

2DE COMMISSIE 16 SEPTEMBER 2020, 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 

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

3DE COMMISSIE 15 SEPTEMBER 2020, 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

4DE COMMISSIE 14 SEPTEMBER 2020, 17U MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN

1 | Mondelinge vraagstelling 

 

1STE COMMISSIE 

2 | Kennisnemen opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 : 1ste semester 2020 

 

3 | Akte nemen van het budget 2021 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in 

Kortrijk  

 

4 | Akte nemen van het budget 2021 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en 

Methodios in Oostende 

 



5 | Akte nemen van het budget 2021 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog 

in Oostende 

 

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

kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 

 

7 | Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 

Brugge 

 

8 | Akte nemen van het budget 2021 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 

 

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

de opdracht voor diensten : raamovereenkomst DNA van het Dorp-masterplannen 

 

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

de opdracht voor werken: Kortemark - aanleg van een fietspad gelegen langs de 

Torhoutstraat (vak Hermitagestraat – Kasteelbeek) 

 

11 | Verlenen van machtiging tot ruiling van oude tegen nieuwe beekbedding Vaarnewijkbeek 

WL 28.1 te Kuurne 

 

12 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond ten behoeve van de 

herbestemming van de grenspost en zone Callicanes (te Poperinge) 

 

13 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van grond ten behoeve van de 

herbestemming van de grenspost en zone Callicanes (te Poperinge) 

 

14 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een woning gelegen aan het 

provinciedomein de Palingbeek (te Hollebeke) 

 

15 | Verlenen van machtiging tot het wijzigen van de huurovereenkomst betreffende een 

woning gelegen in het provinciedomein d'Aertrycke (te Torhout) 

 

16 | Verlenen van machtiging aan het lichten van de opties en de aankoop van percelen te 

Staden en Langemark-Poelkapelle ter uitbreiding van de groene as "De Vrijbosroute". 

 

17 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure voor de opdracht voor diensten 

voor de aanstelling van een dienstverlener inzake  de uitvoering en de rapportering over 
diverse grondonderzoeken – periode 2021 - 2022 

 



18 | Goedkeuren van de selectieleidraad en het bestek, de plaatsingsprocedure en de raming 

voor de opdracht van diensten: software reservatiesysteem bezoekerscentra - 

Provinciedomeinen 

 

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

de opdracht voor werken: Middelkerke - aanleg fietspadvoorzieningen Slijpesteenweg 

 

20 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Roeselare voor het creëren van een 

waterbuffer aan de Collievijverbeek 

 

21 | Goedkeuren van het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure voor de opdracht voor 

werken: aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rozeveldstraat Torhout 

 

22 | Goedkeuring van het bestek, de raming en de onderhandelingsprocedure als 

plaatsingsprocedure voor de aankoop van vergadermeubilair tbv PH Boeverbos 

 

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

de opdracht voor werken: uitbreiden blok C in het PTI - campus Wetenschap & Groen te 

Kortrijk 

 

2DE COMMISSIE 

2 | Kennisnemen opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 : 1ste semester 2020 

 

 

3DE COMMISSIE 

2 | Kennisnemen opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 : 1ste semester 2020 

 

24 | Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands 

Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen tot goedkeuring van de jaarrekening 

over het financiële boekjaar 2019 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer, en verlenen 

van kwijting aan de bestuurders van Westtoer apb 

 

25 | Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands 

Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen tot goedkeuring van de jaarrekening 

over het financiële boekjaar 2019 van het autonoom provinciebedrijf Vonk, en verlenen van 

kwijting aan de bestuurders van Vonk apb 

 

 

 



26 | Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands 

Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen tot goedkeuring van de jaarrekening 

over het financiële boekjaar 2019 van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht 

West-Vlaanderen, en verlenen van kwijting aan de bestuurders van Monumentenwacht West-

Vlaanderen apb 

 

27 | Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP Gemengd 

Bedrijventerrein Menen-Wervik 

 

 

 

4DE COMMISSIE 

2 | Kennisnemen opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 : 1ste semester 2020 

 

28 | Goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen aan het inrichtingsplan Sint-Amandus te 

Beernem t.a.v. acties toegewezen aan de provincie 

 

29 | Goedkeuren legaat aan Raversyde 

 

30 | Kennisnemen van het SDG- beleid in de provinciale organisatie 

 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1STE COMMISSIE 

31 | INFOPUNT 

Rapportering monitoring CoronaHerstelPlan (CHP) 

 

2DE COMMISSIE 

31 | INFOPUNT 

Rapportering monitoring CoronaHerstelPlan (CHP) 

32 | INFOPUNT  

Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond ten behoeve van de grenspost en zone 

Callicanes te Poperinge 

 

33 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot erfpacht geven van grond ten behoeve van de herbestemming 

van de grenspost en zone Callicanes te Poperinge 

 

34 | INFOPUNT 

Ontwerp Hoeve Walle op campus Wetenschap & Groen, PTI Kortrijk 
 



35 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: uitbreiden blok C in het PTI - campus Wetenschap & Groen te Kortrijk 

 

3DE COMMISSIE 

31 | INFOPUNT 

Rapportering monitoring CoronaHerstelPlan (CHP) 

 

4DE COMMISSIE 

31 | INFOPUNT 

Rapportering monitoring CoronaHerstelPlan (CHP) 

36 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: Kortemark - aanleg van een fietspad gelegen langs de Torhoutstraat 

(vak Hermitagestraat – Kasteelbeek) 

 

37 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging aan het lichten van de opties en de aankoop van percelen te Staden 

en Langemark-Poelkapelle ter uitbreiding van de groene as "De Vrijbosroute". 

 

38 | INFOPUNT 

Goedkeuren van de selectieleidraad en het bestek, de plaatsingsprocedure en de raming voor 

de opdracht van diensten: software reservatiesysteem bezoekerscentra - Provinciedomeinen 

 

39 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: Middelkerke - aanleg fietspadvoorzieningen Slijpesteenweg 

 

40 | INFOPUNT 

Goedkeuren van het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure voor de opdracht voor 

werken: aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rozeveldstraat Torhout 

 

 

 


