
Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg

maldegem
Maldegem, 26 april2016

Mevrouwen,
Mijne Heren,

lk heb de eer u, in toepassing van artikel 20 van het gemeentedecreet, uit te nodigen naar de
zitting van de gemeenteraad, die doorgaat op donderdag 28 april 2016 om 19:30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Vraag opname punt bij hoogdringendheid

2. Goedkeuring verslag vorige zitting

3. Patrimonium - verkoop oude Rijkswachtkazerne, deel van perceel, kadastraal gekend
Maldegem, 3de afdeling, sectie H, nummer 1460 en gelegen te Maldegem, Brugse
Steenweg, 183e - principiële beslissing en aanduiding toekomstige bestemming van
openbaar nut

4. 'Patrimonium - ruil Dekenijversus Oud Stadhuis/perceel grond Kleitkalseide -
goedkeuring akte

5. Patrimonium - erfpacht dekenij - goedkeuring akte

6. Goedkeuring akte afstand gronden wachtbekkens

7. Gemeentepatrimonium - desaffectatie - principiële beslissing verkoop strook grond

8. Kosteloze overname Konduit - goed_keuring akte

9. Gemeentepersoneel - wijziging rechtspositieregeling

10. Gemeentepersoneel - wijziging statutaire formatie

11. Politiereglement op de inname van het openbaar domein voor bouw- en andere
werken

12. Belasting op de inname van het openbaar domein voor bouw- en andere werken

13. lmewo-Eandis Algemene Vergadering

14. Finiwo- kapitaalverhoging van Eandis Assets
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15. Finiwo - Algemene vergadering

16. Veneco - jaarvergadering 2016 - aanduiding vertegenwoordiger

17. Veneco - jaarvergadering 2016 - goedkeuring agenda

18. Jaarrekening ILV Burensportdienst Meetjesland 2015

19. Vaststelling rekenin g 2015 Politiezone Maldegem

20. lnterne wijziging nr 1 2O15 Politie

21. Budgetwijziging nr. 12016 Gemeente

22. Duurzaam financieel beleid

23. Wijziging Gebruiksreglement gemeentelijke sporthallen Van Cauteren en De Berken

24. Retributiereglement recyclagepark 201 6

25. Den Hoogen Pad - ticketprijzen gemeentelijke programmatie seizoen 2016-2017

26. Wijziging aan het huishoudelijk räglement op het gebruik van de zalen van het
gemeenschapscentrum

27. Wijzigingen aan het retributiereglement op het gebruik van de zalen van het
gemeenschapscentrum

28. Academie voor Muziek, Woord en Dans (AMWD) - jaarverslag & financieel verslag
2015

29. Kerkfabriek Adegem - jaarrekening 2015

30. Kerkfabriek Donk - jaarrekening 2015

31 . Kerkfabriek Kleit - jaarrekening 2015

32. Kerkfabriek Maldegem - jaarrekening2OlS

33. Kerkfabriek Middelburg - jaarrekening 2015

94. Kerkfabriek Oostwinkel - jaarrekenin g2015

GEHEIME ZITTING

35. Lokale politie - goedkeuring vervroegd rustpensioen

36. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval inspecteur van politie

37. Aanvraag advies betreffende het plaatsen van een bewakingscamera

38. Bekrachtiging burgemeestersbesluit dd. 25 maart 2016 betreffende de euthanasie van
hond Toby naar aanleiding van meerdere bijtincidenten en in het kader van het
waarborgen van de openbare rust en veiligheid.



Tijs Van Vynckt,
Gemeentesecretaris

Koenraad De Ceuninck,
Voorzitter


