
 
 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 23/03/2023 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

1STE COMMISSIE DONDERDAG 16 MAART 2023, OM 17U BESTUURLIJKE ORGANISATIE, 
PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN 
VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE 
LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 

2DE COMMISSIE WOENSDAG 15 MAART 2023, OM 17U 

 

WERELDHUIS WEST-VLAANDEREN 

ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING 

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

4DE COMMISSIE MAANDAG 13 MAART 2023, OM 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 besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen 

van 28 februari 2019 houdende het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 

bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en 

adviesorganen 

 

3 | Advies geven over de jaarrekening 2022 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator te 

Brugge 

 

4 | Advies geven over de jaarrekening 2022 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Assounah te Desselgem 

 



5 | Advies geven over de erkenningsaanvraag (verkorte erkenningsprocedure) van de lokale 

geloofsgemeenschap Ayasofya te Meulebeke 

 

6 | Advies geven over de erkenningsaanvraag (verkorte erkenningsprocedure) van de lokale 

geloofsgemeenschap Attaqwa te Kortrijk 

 

7 | Advies geven over de erkenningsaanvraag (verkorte erkenningsprocedure) van de lokale 

geloofsgemeenschap Al Azhar te Waregem 

 

8 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van percelen grond te Ieper met het oog op het 

creëren van een duurzame wandelverbinding 

 

9 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel te Ieper ter uitbreiding van het 

provinciedomein De Gasthuisbossen 

 

10 | Verlenen van machtiging tot het kosteloos verkrijgen van gronden te Deerlijk in het 

kader van de lokale grondenbank De Gavers 

 

11 | Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Torhout in functie van de 

patrimoniale regeling van het Moereveldpad  

 

12 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor 

werken: vervangen verwarmingsinstallatie kerk Grootseminarie te Brugge  

 

13 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor 

diensten: implementeren e-mailmarketingplatform voor de provincie West-Vlaanderen 

 

14 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: aanleggen van 

fietspaden langs de Deerlijkseweg te Waregem (fase 2) 

 

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

de opdracht voor werken:  Integraal waterproject Roeselare - aanleggen van een 

gecontroleerd overstromingsgebied op de “Godelievebeek” 2de cat. WL.7.21.7. 

 

16 | Goedkeuren van de aankopen van percelen te Ieper (Hollebeke) ter uitbreiding van het 

provinciedomein de Palingbeek  
 



17 | Goedkeuren van het provinciaal reglement ter ondersteuning van de Belgische 

kustvaartuigen 

 

4DE COMMISSIE 

18 | Goedkeuren van de financiering van de fietssnelwegen in het kader van de tijdelijke 

projectsubsidie van de Vlaamse regering aan de provincies 

 

19 | Goedkeuren van de aanpassingen van het subsidiereglement van de klimaatprojecten 

 

20 | Goedkeuren van het subsidiereglement Carbon Farming 

 

21 | Goedkeuren van de oprichting van het Regionaal Landschap West-Vlaamse hart vzw 

 

22 | Goedkeuring van de oprichting van vzw 'Regionaal Landschap Leie & Schelde' 

 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

1STE COMMISSIE 

23 | INFOPUNT 

Goedkeuren van het subsidiereglement Carbon Farming 

 

2DE COMMISSIE 

24 | INFOPUNT 

25 jaar Wereldhuis  

 

4DE COMMISSIE 

25 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het aankopen van percelen grond te Ieper met het oog op het 

creëren van een duurzame wandelverbinding 

 

26 | INFOPUNT 

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

provinciedomein De Gasthuisbossen 

 

27 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging tot het kosteloos verkrijgen van gronden te Deerlijk in het kader van 

de lokale grondenbank De Gavers 

 



28 | INFOPUNT 

Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Torhout in functie van de patrimoniale 

regeling van het Moereveldpad  

 

29 | INFOPUNT 

Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht voor werken: aanleggen van 

fietspaden langs de Deerlijkseweg te Waregem (fase 2) 

 

30 | INFOPUNT 

Goedkeuren van de aankopen van percelen te Ieper (Hollebeke) ter uitbreiding van het 

provinciedomein de Palingbeek  

 

 

PRIORITAIR AGENDAPUNT

 

 

1STE COMMISSIE 

 

31 | Goedkeuren van de dadingsovereenkomst met S&R NV betreffende de financiële 

gevolgen van de COVID-maatregelen op de exploitatie van het provinciaal zwembadcomplex” 
 

 

 

 


