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AGENDA GEMEENTERAAD van 4 MAART 2019 
 
 
De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Pittem nodigt u graag uit tot de zitting van de 
gemeenteraad op MAANDAG 4 MAART 2019 om 19u30. 

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. 

Openbaar 
Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter 
Algemeen beleid  

2. Algemeen beleid - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 
3. Algemeen beleid - Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek - aanduiden van een 

kandidaat-bestuurder 
4. Algemeen beleid - Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek - aanduiding 

gemeentelijke vertegenwoordigers en een plaatsvervanger in de algemene vergaderingen 
5. Algemeen beleid - Plaatselijke Groep Leader Midden-West-Vlaanderen - aanduiden van één 

effectief en één plaatsvervangend lid 
6. Algemeen beleid - CIPAL - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 

gemeente op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal 
van 22 maart 2019 

7. Algemeen beleid - I.V.I.O. - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger 
voor de buitengewone algemene vergadering van 18 maart 2019 

8. Algemeen beleid - PSILON - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de 
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 26/03/2019 

9. Algemeen beleid - PSILON - aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in 
de algemene vergaderingen 

10. Algemeen beleid - Bekkenbestuur van het bekken van de Brugse Polders - aanduiden 
gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

11. Algemeen beleid - Bekkenbestuur van het Leiebekken - aanduiding gemeentelijk mandataris 
en een plaatsvervanger 

12. Algemeen beleid - Zefier - aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend 
volmachtdrager voor de algemene vergaderingen 

13. Algemeen beleid - DVV Midwest - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 
vertegenwoordiger A.V. 26/02/2019 (beslissing goedgekeurd door college burgemeester en 
schepenen in vergadering van 12/02/2019 en te valdideren in de gemeenteraad van 
4/3/2019) 

14. Algemeen beleid - Vlaamse Energielening - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger en 
een plaatsvervanger in de beleidsgroep 

15. Algemeen beleid - Kennisgeving geldigverklaring verkiezing politieraadsleden 
Fraeyman Denis, Tw eede sche pen  

Omgevingsverg unni ngen  

16. Omgevingsvergunningen - OMV201800075 - bouwproject 35 appartementen en 2 
handelsruimtes - Tieltstraat/Koolkenstraat/Fonteinestraat: 
- goedkeuring te wijzigen stratentracé en kostenraming; 
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- goedkeuring overeenkomst i.v.m. vaststellen voorwaarden inzake wegeniswerken en 
nutsvoorzieningen; 

17. Omgevingsvergunningen - OMV201800068 - verkavelen van gronden in 30 loten met 
aanleggen van bijhorende wegenis en nutsvoorzieningen - Plaatsmolenweg: 
- goedkeuring stratentracé en kostenraming; 
- goedkeuring overeenkomst i.v.m. vaststellen voorwaarden inzake wegeniswerken en 
nutsvoorzieningen; 

Marreel Chris, Derde schepe n  

Dierenwelzijn  
Wegen 

18. Wegen - Afschaffing van een buurtweg, chemin 58 - Plaatsmolenweg - voorlopige aanvaarding 
 
Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid Christophe Vancoillie namens NieuwPittemEgem in 
toepassing van artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 
19. Dierenwelzijn - Aanleg van een hondenweide - bijkomend punt NPE 

 
 

 
 
Pittem, 28 februari 2019. 
 

De Algemeen directeur, 
(get.) Geert Mahieu. 

De Burgemeester-voorzitter, 
(get.) Ivan Delaere. 

 
 
De toelichtende nota is ook digitaal raadpleegbaar op www.pittem.be/extranet.  
 
Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet kunnen gemeenteraadsleden uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering 
punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende nota, 
aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris 
deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijhorende 
voorstellen en de toelichtende nota’s onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.  


