
Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

maldegem
Maldegem, 20 november 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 23 november 2017 om 19:30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

2 Patrimonium - verkoop bedrijvencentrum - definitieve beslissing en goedkeuring
ontwerpakte

3. Patrimonium -gebruiksovereenkomst LRVSint-Barbara: goedkeuring

4. lntegratie gemeente-OCMw - project Maldegem Samen - goedkeuren
beheersovereenkomst en addendum

5. Lokale politie - vacantverklaring hoofdinspecteur van politie - interventie/verkeer

6. Lokale politie - vacantverklaring inspecteur van politie assistent functioneel beheer
(LlK)

7. Audit Vlaanderen - rapport thema-audit instroom van medewerkers - kennisname

I lntercommunales - IVM - algemene vergadering- goedkeuring agenda &
agendapunten

9. Ontslag als lid van de raad van bestuur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij
(MBV) - voordracht opvolger

10. Overname wegenis en infrastructuur 't Veldeken - Goedkeuring akte

11 . Riopact takenpakket 2018

12. Politiereglement houdende de invoer van een stilstaan- en parkeerverbod in de dreef,
genaamd Buurtweg 114 M, gelegen naast de woning met huisnummer 180 in de
Kleitkalseide
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Vervolo dagorde qemeenteraad dd. 23 november 2017

13. Wijziging algemeen politiereglement ikv inname openbaar domein voor koopwaar en
andere objecten.

14. Belasting op de inname van het openbaar domein door de uitstalling van koopwaren
en allerhande toestellen

15. Gemeentebelasting op de afgifte van elektronische identiteitskaarten:gewone -
dringende - extreem spoed levering Maldegem - zeer extreem spoed levering Brussel
wijziging

16. Retributiereglement op het huwelijksceremonieel - verlenging

17. Retributie op administratieve prestaties - vaststelling gewijzigd reglement.

18. Huishoudelijk reglement voor de polyvalente zaal K-ba in het nieuwe gebouw, Mevr
Courtmansla an 82: vaststelling

19. Retributiereglement voor de polyvalente zaal K-Ba in het nieuwe gebouw, Mevr
Courtmansla an 82: vaststelling

20. Kerkfabriek Middelburg- Budgetwijziging 2017 12

21 . Kerkfabriek Middelburg - Wijziging Meerjarenpl an 201 4-2019

22. Scholengemeenschap Meetjesland - goedkeuring jaarverslag

23. OCMW Budgetwijziging 2017 nr. 1

VRAGEN

24. Vraag van raadslid Jan De Metsenaere (N-VA) :Wetgeving & veiligheidsregels drones
bijevenementen.

25. Vraag van raadslid Nicole Maenhout (N-VA) : lnvoeren European Disability Card in
Maldegem.

Tijs Van Vynckt,
Gemeentesecretaris

Koenraad De Ceuninck,
Voorzitter


