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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

maldegem
Maldegem, 22 mei 2017

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 dinsdag 30 mei 2017 om 19:30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

2. Goedkeuring jaarrekening 2016 AGB Maldegem

3. Vaststelling Jaarrekening 2016 Gemeente Maldegem

4. Jaarrapport 2016 financieel beheerder

5. Patrimonium - verkoop oude Rijk'swachtkazerne, gelegen te Maldegem, Brugse
Steenweg, 1B3e - definitieve beslissing en goedkeuring ontwerpakte

6. Patrimonium - aankoop perceel tuin gelegen achter Westeindestraat 13: definitieve
beslissing en goedkeuring ontwerpakte

7. Patrimonium - concessíe standplaats frituur markt - vaststelling voorwaarden

8. Patrimonium - Overname voetpad Oude Aardenburgse Weg - Goedkeuring akte

L Patrímonium - Verkoop perceeltje restgrond Oude Molenweg - principiële beslissing.

10. Politiereglement houdende de invoer van een oversteekplaats voor voetgangers in de
Katsweg

11. Gecoördineerd politiereglement tot invoer parkeerplaatsen van korte duur op
gemeentewegen

12. Gecoördineerd politiereglement houdende de invoer van een parkeerplaats voor
personen met een beperking

13. Politiereglement houdende de invoer van het parkeren op de verhoogde berm en de
invoer van een parkeerverbod in Zwarte Zusterslaan
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14. Aanduiding vertegenwoordiger voor de gewone algemene jaarvergadering van Ethias
op 19 juni 2017

15. lmewo - Algemene Vergadering - goedkeuring agendapunten.

16. IVM - algemene vergadering - goedkeuring agendpunten - verlenen mandaat
vertegenwoordigers

17. Subsidiereglement keuring riolering - wijziging

18. Retributie op administratieve prestaties - vaststelling gewijzigd reglement.

19. Wijziging statuten AGB

20. Aanwijzing omgevingsambtenaren

GEHEIME ZITTING

21. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval inspecteur van politie

22. Lokale politie - consolidatie arbeidswegongeval inspecteur van politie

23. Lokale politie - Besluit van de burgemeester - Aktename

24. Lokale politie - Besluit van de burgemeester - Aktename

Tijs Van Vynckt,
Gemeentesecretaris

Koenraad De Ceuninck,
Voorzitter


