
Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

maldegem
Maldegem, 20 september 2016

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 22 september 2016 om 19:30 uur
in de raadzaalvan het gemeentehuis.

AGENDA

PENBARE ZITTI

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

2. Aktename van het besluit van de burgemeester van 2O juli 2016 houdende invoer van
een proefperiode betreffende het afsluiten van de Oude Aardenburgse Weg (oostelijke
tak) voor alle verkeer uitgezonderd fietsers en bromfietsen klasse A

3. Bekrachtiging van het Besluit van de Burgemeester van 19 augustus 2016 houdende
de opheffing van de proefperiode betreffende het afsluiten van de Oude Aardenburgse
Weg (oostelijke tak) voor alle verkeer uitgezonderd fietsers en bromfietsen klasse A

4. Politiereglement houdende de realisatie van een fiets- en voetpad in de Kleitkalseide

Politiereglement houdende de invoer van een parkeerverbod in de Kleitkalseide, deel
tussen het kruispunt met de Doornstraat en de Líevevrouwdreef en het kruispunt met
de Harinkweg en Booneveld

6. Patrimonium - verkoop oude Rijkswachtkazerne, gelegen te Maldegem, Brugse
Steenweg, 1B3e

7. Patrimonium - verkoop van het perceel achter de oude Rijkswachtkazerne

8. Patrimonium - verkoop site Vancauteren: vaststellen van de
ontwi kkel ingsvoorwaarden

9. Patrimonium - verkoop Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis - principiële beslissing

10. Patrimonium - verkoop Bezoekerscentrum Middelburg, Groene Markt 8A - principiële
beslissing

11. Patrimonium - verkoop perceelgrond Lievebarm - definitieve beslissing

12. Patrimonium - aankoop strook gewestgrond thv Brugse Steenweg

13. Patrimonium - concessieovereenkomst De Veltem Apotheek

14. Patrimonium - verkoop strook grond Noordstraat - definitieve beslissing

15. Patrimonium - concessieovereenkomst Blue Corner - elektrische laadpalen zwembad

16. lntercommunales - Eandis/lmewo - buitengewone algemene vergadering -
goedkeuring agenda & agendapunten - vaststelling mandaat

17. Schenking AED{oestel voor Middelburg

18. Lokale Politie - Delegatie van de bevoegdheden inzake eindeloopbaanmaatregelen
politie naar de burgemeester
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19. OCMW Maldegem Jaarrekening20lS

20. Prijssubsidiereglement AGB Maldegem

21. Toegestane lening AGB Maldegem

22. Yewanging lid beheersorgaan bibliotheek

23. Reglement'Projectsubsidies voor culturele, gemeenschapsvormende en
buurtversterkende initiatieven' - wijzigingen

24. Kosteloze overname wegenis Beeke - goedkeuring akte

25. Kosteloze overname wegenis Zilvererf - principiële beslissing

26. Opstalrecht elektriciteitscabine Kraaienakker - Raverschoot

27. Rooilijnplan Kleitkalseide - voorlopige goedkeuring

28. Onderwijs - neutraliteitstsverklaring gemeentelijk ondenrijs - goedkeuring

29. Kerkfabriek Balgerhoeke - jaarrekening 2015

30. Kerkfabriek Middelburg- budgetwijziging 2016

31. Kerkfabriek Adegem- budget 2017

32. Kerkfabriek Donk- budget 2017

33. Kerkfabriek Kleit- budget2017

94. Kerkfabriek Maldegem- budget 2017

35. Kerkfabriek Middelburg- budget 2017

VRAGEN

36. Schriftelijke vraag raadslid Arsène Bauwens (Onafhankelijk) : veiligheid en beveiliging
gemeentehuis.

GEHEIME ZITTING

37. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval medewerker politie

38. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval hoofdinspecteur van politie

39. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval (inspecteur van politie)

40. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval (inspecteur van politie)

41. Lokale politie - uitbetaling rente arbeidsongeval van een inspecteur

42. Bekrachtiging van het burgemeestersbesluit dd. 20 juli 2016 houdende de verlenging
van de bestuurlijke inbeslagname van een hond

Tijs Van Vynckt,
Gemeentesecretaris

Koenraad De Ceuninck,
Voorzitter


