
Provincieraad 
van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 27/01/2022

Agenda provincieraad 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 
1STE COMMISSIE 20 JANUARI 2022,  17U 

TELECONFERENTIE 

Klik hier om deel te 
nemen aan de 
vergadering  

BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 

2DE COMMISSIE 19 JANUARI 2022,  17U 
TELECONFERENTIE 
Klik hier om deel te 
nemen aan de 
vergadering  

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

3DE COMMISSIE 18 JANUARI 2022,  17U 
TELECONFERENTIE 
Klik hier om deel te 
nemen aan de 
vergadering  

TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

4DE COMMISSIE 17 JANUARI 2022,  17U 
TELECONFERENTIE 
Klik hier om deel te 
nemen aan de 
vergadering  

MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

1 | Mondelinge vragen 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

GRIFFIE 

2 | Onderzoek van de geloofsbrief 

3 | Installeren van het provincieraadslid 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJhNGVhOTktM2NhOS00MjA2LTk3ODItZTNjOWQyNTg2ZTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237f0aefe-ea00-4248-a727-caf428a14460%22%2c%22Oid%22%3a%22a4700bc2-9bbd-41e0-a9c0-9bd1ea867395%22%7d
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4 | Bepalen van de rangorde van de provincieraadsleden 

1STE COMMISSIE 

5 | Goedkeuren van de wijziging van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen 
van 28 februari 2019 m.b.t. tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
verzelfstandigde agentschappen en houdende het aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen 

6 | Goedkeuren van de wijziging van het besluit van 20 december 2018 van de provincieraad 
tot goedkeuring van de samenstelling van het bureau  

7 | Goedkeuren van de wijziging van het besluit van 20 december 2018 van de provincieraad 
tot goedkeuring van de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 

8 | Goedkeuren van de vrijwillige ontbinding van de VZW Toeristische ontsluiting West-
Vlaanderen 

9 | Vaststelling van het organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan het 
lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld 

10 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: bouwen 
technicum ; perceel 1 tijdelijke instandhoudingswerken elektriciteit in het PTI te Kortrijk 

11 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: bouwen 
technicum ; perceel 2 tijdelijke instandhoudingswerken HVAC/sanitair in het PTI te Kortrijk 

12 | Verlenen van machtiging voor de aankoop van een perceel te Harelbeke, Eikenstraat, ter 
uitbreiding van het provinciaal domein De Gavers 

13 | Verlenen van machtiging om een addendum toe te voegen aan de akte tot vestiging van 
een recht van opstal, d.d. 28 oktober 2010, biohoeve site Inagro  

14 | Verlenen van machtiging om een conventionele erfdienstbaarheid te vestigen ten 
behoeve van de vluchtweg Provinciaal Hof te Brugge

> Agendapunt verdaagd naar een latere provincieraad

3DE COMMISSIE 



15 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2022-2026 tussen de provincie West-
Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)  

4DE COMMISSIE 

16 | Goedkeuren van het subsidiereglement van lokale klimaatprojecten 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

2DE COMMISSIE 

17 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: bouwen technicum ; 
perceel 1 tijdelijke instandhoudingswerken elektriciteit in het PTI te Kortrijk 

18 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: bouwen technicum ; 
perceel 2 tijdelijke instandhoudingswerken HVAC/sanitair in het PTI te Kortrijk 

19 | INFOPUNT 
Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2022-2026 tussen de provincie West-Vlaanderen 
en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)  

20 | INFOPUNT 
Memorandum voor het Franse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - ‘Naar een 
versterkt interregionaal Europees beleid, met een focus op de grensoverschrijdende regio’s’ 

3DE COMMISSIE 

21 | INFOPUNT 
Goedkeuren van de vrijwillige ontbinding van de VZW Toeristische ontsluiting West-
Vlaanderen 

22 | INFOPUNT 
Jaarprogramma dienst ruimtelijke planning 



4DE COMMISSIE 

23 | INFOPUNT 
Verlenen van machtiging voor de aankoop van een perceel te Harelbeke, Eikenstraat, ter 
uitbreiding van het provinciaal domein De Gavers 
 

24 | INFOPUNT 
Stand van zaken fietssnelwegen in West-Vlaanderen 
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