
Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

maldegem
Maldegem, 21 juni 2017

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 29 juni 2017 om 19:30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuríng verslag vorige zitting

2. Straatnaamgeving in de verkaveling Scarabe - Kruisken, Adegem: Stapmolen -
definitieve beslissing

3. Straatnaamwijziging Krakeelweg naar Drongengoedweg : principiële beslissing

4. Gemeentepersoneel - vaststelling arbeidsreglement

5. Bekrachtiging burgemeestersbesluit dd. I juni 2017, toelating vellen boom t.h.v. Markt
Maldegem in het kader van het wegnemen van een acuut gevaar voor de openbare
veiligheid

6. Politiereglement houdende de invoer van een laad- en loszone gelegen in Adegem-
Dorp

7. Politiereglement houdende de invoer van een parkeerverbod en de afbakening van
parkeervakken in het Paardekerkhof

B. Jaarverslag 20l6lokale politie Maldegem

9. Lokale politie - uitleesapparaat GSM-toestellen

10. Leasing politíevoertuig (Federale raamcontracten):goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma's

1 1 . Gebruiksovereenkomst Speelweefsel Strobrugge

12. Overname wegenis en infrastructuur't Veldeken - principiële beslissing

13. Verkoop perceeltje restgrond Oude Molenweg - Akte
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Vervolq daqorde oemeenteraad dd. 29 iuni 2017.

1 4. Gemeentepatrimonium - beëindiging erfdienstbaarheid bibliotheek

15. Gemeentepatrimonium - concessie toegang St-Annapark - principiële beslissing

16. Aanpassing huishoudelijk reglement sporthal De Berken

17. Aanpassing retributiereglement sporthal De Berken

18. Aanpassing retributiereglement sportpark Maurice De Waele

19. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement op het gebruik van de zalen van het
gemeenschapscentrum

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

21. Afsprakennota adviesorganen Maldegem - goedkeuring

22. Kerkenbeleidsplan Maldegem - goedkeuring

23. Gemeentelijke Basisschool Kruipuit - schooljaar 2017-2018 - toekenning niet-
gesubsidieerde uren

24. Gemeentelijke Kunstacademie Maldegem - schooljaar 2017-2018 - toekenning niet-
gesubsidieerde uren.

25. Ontslag gemeenteraadslid - aktename

26. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging Decuyper Leandra

GEHEIME ZITTING

27. Lokale politie - uitbetaling rente arbeidsongeval (inspecteur van politie)

28. Lokale politie - Besluit van de burgemeester - Aktename

Tijs Van Vynckt,
Gemeentesecretaris

Koenraad De Ceuninck,
Voorzitter

{9

5tíuu

?t!
\o

{noð

atit


