
Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

maldegem
Maldegem, 24 september 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 27 september 2018 om 19:30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Mededeling

2. Goedkeuring verslag vorige zitting

3. Principiële goedkeuring tot kosteloze overdracht van OCMW-grond aan de gemeente
Maldegem

4. Verleggen erfdienstbaarheid op aangekocht lot, gelegen achterWesteindestraat 13
Maldegem 3de afdeling, sectie H nr 1200h P0000

5. Gemeentepatrimonium - aanvaarding schenking - monument Burkel

6. Gemeentepatrímonium - concessie De Berken - vernieuwing - vaststelling
voOn¡vaarden

7. Gemeentepatrimonium - concessie Wallyn - definitieve beslissing

8. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer houdende de invoer van een
oversteekplaats voor voetgangers in het Vliegplein

9. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer houdende de afsluiting van
het kruispunt N49 - Celieplas voor alle weggebruikers

10. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer houdende de invoer van een
eenrichtingsverkeer in de ventweg KMPT. 80.555 en 80.740 - Ng Brugse Steenweg

11. lntercommunales - IVM - Buitengewone Algemene vergadering - goedkeuring agenda
& agendapunten

12. lntercommunales - Veneco - buitengewone algemene vergadering - goedkeuring
agenda en agendapunten

13. lntercommunales - Veneco - buitengewone algemene vergadering - aanduiding
vertegenwoordiger

14. Lokale politie - aankoop motorfiets

15. Lokale politie - vacantverklaring INP
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Vervolq daqorde qemeenteraad dd. 27 september 2018.

16. Aanwijzing omgevingsambtenaren

17. Aanpassing retributiereglement sportpark

18. Aanpassing retributiereglement bibliotheek

19. OCMW Maldegem Jaarrekening20lT

20. Vaststelling Jaarrekening 2017 Gemeente Maldegem

21. U|TPAS Meetjesland - samenwerkingsovereenkomst met scholen

22. Addendum kaderovereenkomst energiediensten lokale besturen

23. Spam 4 Kleit - Grondinnames - Goedkeuring akten

24. V erplaatsing waterleid i n gsnet O nderd ijke

25. Vraag Telenet behoud hoogspanningspyloon

26. Westeindestraat - Aanpassing LS-net en OV-net

27. Westeindestraat - aanpassing waterieidingsnet
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29. Vaststelling jaarrekening 2017 Zorgbedrijf Meetjesland (ZBM)

30. Wijziging statuten Zorgbedrijf Meetjesland

31. Vragen van raadsleden:
o Jan De Metsenaere (N-VA): Dienstverlening Veneco
¡ Arsène Bauwens (Onafhankelijk): Asbestvrij Maldegem
¡ Anneke Gobeyn (CD&V): Verbod van zwaar vervoer (tonnagebeperking +5;5t) in

de dorpskern van Middelburg
. Arnout De Lille (N-VA): Toekomst woonuitbreidingsgebied Adegem-Dorp

GEHEIME ZITTING

32. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval inspecteur van politie

33. Traject M-team leden tot afdelingshoofden

34. Vraag van raadslid Wim Swyngedouw (Open Vld): Toepassing terrasreglement -
besluit CBS 2 juli 2018

Tijs Van Vynckt,
Algemeen dirêcteur

Koenraad De Ceuninck,
Voorzittêr
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