
Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

maldegem
Maldegem, 25 juni 2018

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 28 juni 2018 om 18 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

2. Patrimonium - gebruiksovereenkomst lokaal school Kleit

3. Definitieve versie overeenkomst werken de Berken met Schoolcomité Adegem en
Kleit vzw

4 Patrimonium - overeenkomst samenwerking VKOM/Maricolen Maldegem DBFM-
bouwproject

5. Gemeentepatrimonium - gebruiksovereenkomst elektriciteitscabine zwembad

6. Verkoopsaanbod aan het gemeentebestuur van grond te Adegem (deel 79F) door vzw
Schoolcom ité Adegem-Kleit

7. Procesbeschrijving Klachtenbehandeling gemeente en OCMW Maldegem

L Organisatiebeheersing: rapportage

L Lidmaatschap Audio

10. Bekrachtiging burgemeestersbesluit dd. 1 juni201B; toelating noodkap van 1 zomereik
te Brugse Steenweg 1794, Maldegem

11. Gecoördineerd politiereglement houdende de invoer van parkeerplaatsen van korte
duur op gemeentewegen

12. Politiereglement houdende instellen van een vaste zone 30 in de schoolomgevingen

13. Politiereglement houdende de invoer van verkeersmaatregelen in het kader van de
heraanleg van het Gidsenplein in de Gidsenlaan
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Vervolq daqorde oemeenteraad dd. .28 iuni 2018
Politiereglement houdende de invoer van een parkeerplaats voor autodelen

Lokale politie - aankoop snelheidscamera

Gebruik van een'verplaatsbare'vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar
domein) inzake sluikstort en zwerfvuil

Wijziging Algemeen Politiereglement in het kader van de zwerfvuil en sluikstorten

Aanstelling medewerker IVM tot GAS-vaststeller voor de gemeente Maldegem inzake
zwerfvuil en sluikstort

Kruisken - Overeenkomsten restpercelen

Niet bevestiging definitieve vaststelling rooilijnplannen buurtweg 50 Kleine
Bogaardestraat en BW 62 Oude Kasteeldreef

Overdracht gewestweg N 499

Overname perceeltje grond Kasteelstraat - Akte

Spam 11 Middelburg - Grondinnames Aquafin

Aan passing reglement kwal iteitsvol le sportcl u b

Aan passi n g reglement kwal iteitsvolle jeu gdsport

Aanpassing erkenningsreglement sportverenigingen

Aanpassing retributiereglement voor sportactiviteiten georganiseerd door de
gemeentelijke sportdienst

Aanpassing retributiereglement sportpark

Budgetwijziging nr. I 2018 Gemeente

Budgetwijziging nr. 12018 AGB Maldegemr

Politie- begrotingswijziging 2018 nr. 1-2

Subsidiereglement cultuurverenigingen - bijsturing na 1 jaarwerking

Onderwijs - gemeentelijke Basischool Kruipuit - wijziging
schoolreglem enUafspraken plan

Onderwijs - gemeentelijke basisschool Kruipuit - vaststelling pedagogisch project

U|TPAS Meetjesland - kennisgeving wijzigingen ten gevolge van de nieuwe
p¡ivacywetgeving (GDPR) aan de algemene voorwaarden horende bij de
basisovereenkomst tussen publiq varu en de UiTPAS-regio, het privacybeleid voor
gebruikers en de samenwerkingsovereenkomst met de UiTPASpartners

Lokale politie - vacantverklaring hoofdinspecteur specialisatie politieassistent36.



Vervolo daoorde oem raad dd. 28 iuni 2018

VRAGEN

37. Vragen raadslid Peter Van Hecke (Open Vld) :

- 2 bijkomende plaatsen voor kortparkeren in de Boudewijn Lippensstraat
- Wat gebeurt er met het Sint-Annakasteel?

GEHEIME ZITTING

38. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval inspecteur van politie

39. Lokale politie - tussentijdse evaluatie Korpschef

Van Vynckt,
een directeur

Koenraad De Ceuninck,
Voorzitter


