
Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

maldegem
Maldegem, 6 december 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 woensdag 14 december 2016 om 19:30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

2. Bespreking Budgetwijziging nr. 42016 Gemeente

3. Bespreking Meerjarenplanaanpassing nr. 3 2014-2019 Gemeente Maldegem

4. Bespreking Budget 2017 Gemeente Maldegem

5. Patrimonium - verkoop site Vancauteren & Redekiel, Bloemestraat 15 - kennisname
proces-verbaal van de biedingen

6. Patrimonium - AGB - Gebruiksovereenkomst sporthal MEOS

Patrímonium - Ruil van eigendommen tussen gemeentebestuur en vzw. Zusters
Maricolen voor de realisatie van Hof ter Ede - goedkeuring ontwerp akte

B. Schenking AED{oestel voor basisschool Kruipuit

9. Streekwerking - samenwerkingsovereenkomst Meetjesland en begroting 2017 -
goedkeuring

10. Politiereglement houdende de verlenging van het beperkt eenrichtingsverkeer
gekoppeld aan enkel toegang voor plaatselijk verkeer in de Kapelaanstraat

11 Bekrãchtiging burgemeestersbesluit dd.23 november 2016, toelating vellen boom
Brezendedreef in het kader van het wegnemen van een acuut gevaar voor de
openbare veiligheid

12. Bekrachtiging burgemeestersbesluit dd. 24 november 2016, toelating vellen boom
Koning Albertlaan in het kader van het wegnemen van een acuut gevaar voor de
openbare veiligheid
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Vervolq daqorde gemeenteraad dd. 14 december2016.

1 3. Bekrachtiging verlenging voor onbepaalde duur protocolakkoorden gemeentelijke
adm inistratieve sancties (GAS)

14. Convenant toegankelijkheid tussen gemeente- en OCMW-bestuur van Maldegem en
INTER

15. Goedkeuring wegenistracé Spam 12 (Spanjaardshoek, Kruisken, Heulendonk)

16. Overname wegenis verkavelingen Ommeloper

17. Subsidiereglement basis- en werkingssubsidies specifiek voor cultuur erkende
Maldegemse verenigingen

18. Belastingsreglement voor het leegstandsregister - Goedkeuring wijziging.

19. Reglement tot opmaak en actualisatie van het gemeentelijk leegstandsregister -
goedkeuring wijziging.

20. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein - verlenging vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019

21 . Samenwerkingsovereenkomst recyclagepark

22. Gemeentepersoneel - vaststelling rechtspositieregeling

23. Gemeentepersoneel - vaststelling arbeidsreglement

24. Gemeentepersoneel - wijziging statutaire en contractuele formatie

GEHEIME ZITTING

25. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval inspecteur van politie

26. Lokale politie - goedkeuring rustpensioen

27. Lokale politie - goedkeuring vervroegd rustpensioen

Tijs Van Vynckt,
Gemeentesecretaris

Koenraad De Ceuninck,
Voorzitter


