
 
 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 22/09/2022 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE 15 SEPTEMBER 2022, 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 
INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN 

2DE COMMISSIE 14 SEPTEMBER 2022, 17U ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 

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

3DE COMMISSIE 13 SEPTEMBER 2022, 17U TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, 
BOVENLOKALE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –
INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, PERSONEEL  

4DE COMMISSIE 12 SEPTEMBER 2022, 17U MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, 
INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

1 | Mondelinge vragen 

 

1STE COMMISSIE 

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

 

3 | Akte nemen van de budgetwijziging 2022 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 

Brugge 

 

4 | Akte nemen van het budget 2023 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 

 

5 | Akte nemen van het budget 2023 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk 

 



6 | Akte nemen van het budget 2023 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 

in Brugge 

 

7 | Akte nemen van de budgetwijziging 2022 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en 

Methodios in Oostende 

 

8 | Akte nemen van het budget 2023 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios 

in Oostende 

 

9 | Goedkeuren van de wijziging van het MJP 2022-2025 van de orthodoxe kerkfabriek 

Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze 

 

10 | Akte nemen van de budgetwijziging 2022 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods 

Troosteres der Bedroefden in Pervijze 

 

11 | Akte nemen van het budget 2023 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres 

der Bedroefden in Pervijze 

 

12 | Goedkeuren van de wijziging van het MJP 2022-2025 van de orthodoxe kerkfabriek H. 

Johannes de Theoloog in Oostende 

 

13 | Akte nemen van de budgetwijziging 2022 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de 

Theoloog in Oostende 

 

14 | Akte nemen van het budget 2023 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes de 

Theoloog in Oostende 

 

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

de opdracht voor werken: aanleg van fietsvoorzieningen langs provinciedomein Bergelen te 

Wevelgem 

 

 

16 | Goedkeuren van het wijzigen van de tarieven van de dossiertaks bij indiening van 

omgevingsvergunningsdossiers 

 

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

de opdracht voor werken: Izegem - aanleg van fietsinfrastructuur en renovatie 

centrumbruggen 

 



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

de opdracht voor werken: Staden - aanleg fietspaden Bruggestraat 

 

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

werken: Kortemark – Aanleg van fietsvoorzieningen in de Lichterveldestraat  

 

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

werken: aanleg fietspad Kortemarkstraat- Hogestraat Hooglede (fase 1) 

 

21 | Goedkeuren van het wijzigen van de gebruiksovereenkomst met Inagro  

 

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

de opdracht voor werken: Frontzate – herinrichten kruispunten 

 

23 | Goedkeuren van de wijzigingen van het provinciaal reglement waterputten 

 

24 | Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel grond te Zillebeke (de Palingbeek), 

voor het oprichten van een elektriciteitscabine 

 

25 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond te Ardooie voor het creëren van 

een groter recreatief en functioneel gebruik in functie van de toenemende recreatiedruk op 

het provinciaal domein ‘t Veld 

 

26 | Verlenen van machtiging tot het kosteloos afstaan van de Hemelhofweg te Wevelgem 

aan de gemeente 

 

27 | Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden te Knokke-Heist voor de 

herinrichting van de Cantelmolinie 

 

28 | Verlenen van machtiging tot verkoop van een kavel in een appartementsgebouw te 

Oostende 

 

2DE COMMISSIE 

29 | Kennisnemen van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025: 1ste 

semester 2022 

 

 

 



3DE COMMISSIE 

30 | Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Nieuwpoort in kader van opmaak 

PRUP Kreekgebied en omgeving te Nieuwpoort 

 

31 | Kennisnemen van het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 8 

september 2022 houdende het goedkeuren van de delegatie van de planningsbevoegdheid 

van de provincie West-Vlaanderen voor de opmaak van een gemeentelijk RUP voor de 

beperkte wijziging van het PRUP ‘Bouwvrij stedelijk landbouwgebied’ (2009) aan de stad 

Poperinge en instemmen met een beperkte wijziging aan de voorschriften en het grafisch plan 

van het provinciaal RUP ‘Bouwvrij stedelijk landbouwgebied’ in Poperinge 

 

32 | Kennisnemen van het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 8 

september 2022 houdende het goedkeuren van de delegatie van de planningsbevoegdheid 

van de provincie West-Vlaanderen voor de opmaak van een gemeentelijk RUP voor de 

beperkte uitbreiding van het PRUP Regionaal bedrijf Sint-Bernardus aan de stad Poperinge en 

instemmen met een beperkte wijziging aan de voorschriften en het grafisch plan van het 

provinciaal RUP ‘Regionaal bedrijf Sint-Bernardus’ in Poperinge 

 

33 | Kennisnemen van het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 8 

september 2022 houdende het goedkeuren van de delegatie van de planningsbevoegdheid 

van de provincie West-Vlaanderen voor de opmaak van een gemeentelijk RUP voor de 

beperkte uitbreiding van het PRUP Regionaal bedrijf Eurofreez aan stad Poperinge en 

instemmen met een beperkte wijziging aan de voorschriften en het grafisch plan van het 

provinciaal RUP ‘Regionaal bedrijf Eurofreez’ in Poperinge 

 

34 | 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 2021 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer, en verlenen 

van kwijting aan de bestuurders van Westtoer apb 

 

35 | 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 2021 van het autonoom provinciebedrijf VONK, en verlenen van 

kwijting aan de bestuurders van VONK apb 

 

36 | 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 2021 van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht 

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

Vlaanderen apb 

 

4DE COMMISSIE 

37 | Goedkeuren van de aanpassingen aan de overeenkomsten met twee kringwinkels 

betreffende de uitleenpunten van herbruikbare bekers 

 
 

 



NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1STE COMMISSIE 

38 | INFOPUNT 

Kennisnemen van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025: 1ste 

semester 2022 

 

2DE COMMISSIE 

39 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot verkoop van een kavel in een appartementsgebouw te Oostende 

 

40 | INFOPUNT 

Geopark Schelde Delta - Erkenningsdossier UNESCO 

 

41 | INFOPUNT 

Toelichting bij het Programma EFRO Vlaanderen 2021-2027 

 

3DE COMMISSIE 

42 | INFOPUNT 

Stand van zaken duurzaam toerisme bij Westtoer: acties & speerpunten 

 

43 | INFOPUNT 

Kennisnemen van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025: 1ste 

semester 2022 

 

4DE COMMISSIE 

44 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: aanleg van fietsvoorzieningen langs provinciedomein Bergelen te 

Wevelgem 

 

 

45 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: Izegem - aanleg van fietsinfrastructuur en renovatie centrumbruggen 

 

46 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: Staden - aanleg fietspaden Bruggestraat 

 

47 | INFOPUNT 
Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure betreffende de opdracht voor werken: 

Kortemark – Aanleg van fietsvoorzieningen in de Lichterveldestraat  



 

48 | INFOPUNT  

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

aanleg fietspad Kortemarkstraat- Hogestraat Hooglede (fase 1) 

 

49 | INFOPUNT 

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

opdracht voor werken: Frontzate – herinrichten kruispunten 

 

50 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel grond te Zillebeke (de Palingbeek), voor 

het oprichten van een elektriciteitscabine 

 

51 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond te Ardooie voor het creëren van een 

groter recreatief en functioneel gebruik in functie van de toenemende recreatiedruk op het 

provinciaal domein ‘t Veld 

 

52 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het kosteloos afstaan van de Hemelhofweg te Wevelgem aan de 

gemeente 

 

53 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden te Knokke-Heist voor de herinrichting 

van de Cantelmolinie 

 

54 | INFOPUNT 

Kennisnemen van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025: 1ste 

semester 2022 

 

 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

MOTIE 

55 | Goedkeuren van de motie inzake het behoud van de regionale ochtendprogramma’s per 

provincie 

 

 


