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Maldegom leeft, wcrkt cn dcclt uw zorg

Maldegem, 22 januari 2018

Mevrouwen,
Mijne Heren,

lk heb de eer u, in toepassing van artikel 2O van het gemeentedecreet, uit te nodigen naar de
zitting van de gemeenteraad, die doorgaat op donderdag 25 januari2018 om 19:30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

2. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - wijziging: ondertekening van
documenten

3. Reglement en advies verplaatsbare camera

Patrimonium - openbare verkoop bezoekerscentrum - aktename niet-verkoop -
verderzetten van de verkoop via onderhandse procedure.

Patrimonium - definitieve beslissing tot aankoop van een perceel grond, gelegen te
Maldegem, nabij Hof ter Ede, eigendom van vzw. Zusters Maricolen: goedkeuring
ontwerpakte

6. gemeentepatrimonium - verhuring appartement Bloemendalelaan 4a

Patrimonium - tijdelijk gebruik van het terrein te Maldegem, Westeindestraat 106-108,
eigendom van Volkshaard - opgelegde voorwaarden: bekrachtiging collegebeslissing
en overeenkomst

L Selectie leden gezamenlijk managementteam : procedure
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Aanpassing concessieovereenkomst grond Brugse Steenweg

Kosteloze overname wegberm Zandakker:s - principiële beslissing

Spam 4 Kleit - overeenkomsten - goedkeuring

OCMW Meerjarenplanaanpassing nr.4 2014-2020 en budget 2018

Meerjarenplan Zorgbedrijf Meetjesland en Budget2OlT: goedkeuring en Budget 2018
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14. Schenking kunstwerk Honoré d'O door de Provincie Oost-Vlaanderen ter afsluiting van
Thuis voor een beeld - aanvaarding

VRAGEN

15. Vragen van raadslid Jason Van Landschoot (Open Vld):
1) Oplossing voor de overwegen Oude Staatsbaan en Gentsesteenweg
2) Verkavelingen - aanleg opritten door eigenaars gronden

16. Vragen van raadslid Peter Van Hecke (Open Vld)
1) Bouwvergunning site Van Cauteren
2) Weghalen bushok voor Sint-Annakasteel.

17. Vraag van raadslid Peter Van Hecke (N-VA):
Wie staat in voor het onderhoud van deze "randparking"?

GEHEIME ZITTING

18. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval inspecteur van politie

19. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval inspecteur van politie

Tijs Van Vynckt,
Gemeentesecretaris

Koenraad De Ceuninck,
Voorzitter


