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AGENDA GEMEENTERAAD van 30 JANUARI 2019 
 
 
De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Pittem nodigt u graag uit tot de 
zitting van de gemeenteraad op WOENSDAG 30 JANUARI 2019 om 19u30. 

Openbaar 
Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter 

Algemeen beleid  

1. Algemeen beleid - Installatie van een gemeenteraadslid en eedaflegging 
2. Algemeen beleid - Hervaststellen van de rangorde van de raadsleden 
3. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering 
4. Algemeen beleid - Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de gemeente en het 

OCMW 
5. Algemeen beleid - Stadlandschap 't West-Vlaamse Hart - aanduiden van de 

gemeentelijke vertegenwoordigers voor de initiatiefgroep 
6. Algemeen beleid - IGS Wonen regio Tielt - aanduiden van twee vertegenwoordiger 

voor het beheerscomité 
7. Algemeen beleid - IVIO - aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger in de algemene vergaderingen 
8. Algemeen beleid - IVIO - aanduiding van voordracht van kandidaat-lid van de raad 

van bestuur 
9. Algemeen beleid - Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest: afvaardiging in 

bestuursorganen 
10. Algemeen beleid - Helpt Elkander coöperatieve vennootschap voor sociale 

woningbouw - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene 
vergaderingen 

11. Algemeen beleid - Helpt Elkander coöperatieve vennootschap voor sociale 
woningbouw - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

12. Algemeen beleid - WVI - goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 
van 28 februari 2019 

13. Algemeen beleid - WVI - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen 

14. Algemeen beleid - De Watergroep - aanduiden van een afgevaardigde en een 
plaatsvervanger in de algemene vergaderingen 

15. Algemeen beleid - De Watergroep - aanduiden van een vertegenwoordiger voor het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater 

16. Algemeen beleid - Gaselwest - voordracht van een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger op de (buitengewone) algemene vergaderingen 

17. Algemeen beleid - Gaselwest - goedkeuring van agenda en voordracht van een 
kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) centrum 
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18. Algemeen beleid - Cipal -  aanduiden van een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger van de gemeente op de algemene vergaderingen 

Financiën  

19. Financiën - Kennisgeving van het besluit van de Gouverneur betreffende goedkeuring 
van de jaarrekening 2017 van de gemeente Pittem 

20. Financiën - OCMW -Kennisname en budget 2019 
21. Financiën - Heffen van een algemene milieubelasting - aanslagjaren 2019-2025 
22. Financiën - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 

2019-2025 
23. Financiën - Heffen van een aanvullende belasting op de personenbelasting voor de 

aanslagjaren 2019-2025 
Personeel  

24. Personeel - Personeel - verlofregeling 2019 
25. Personeel - Regeling vervanging van de algemeen directeur bij afwezigheid of 

verhindering 
Ruimtelijke pla nning  

26. Ruimtelijke planning - PA2018001 - planologisch attest Remmery Johan BVBA - 
positief attest onder voorwaarden 

Verkeer en mobiliteit  

27. Verkeer en mobiliteit - Vervoerregio Roeselare - toetreden tot Vervoerregioraad 
Lambrecht Pa ul, Eerste sche pen  

Cultuur  

28. Cultuur - Wijziging tarieven gemeentelijke zalen. 
29. Cultuur - Gebruikersreglement CC Het Buurthuis - zaal Broeders Maristen - De 

Plaatsmolen - De Pupiter - Dienstencentrum 
Fraeyman Denis, Tw eede sche pen  

Gebouwen en patrimonium 

30. Gebouwen en patrimonium - Industrielaan - verkoop van een perceel grond uit de 
groenzone 

Marreel Chris, Derde schepe n  
Wegen 

31. Wegen - Herinrichting Molenstraat - wijziging rooilijnplan - definitieve aanvaarding 
32. Wegen - Afschaffing zijweg Meulebekestraat - definitieve aanvaarding 

 
 
De ontwerpbeslissingen en de bijhorende stukken worden via de mobiele applicatie van ons 
notuleringssysteem ECHO gedeeld met de gemeenteraadsleden. Zoals eerder meegedeeld 
nodigen we u graag uit om kennis te maken en uitleg te krijgen van dit systeem tijdens een 
korte infosessie in de gemeenteraadszaal op donderdag 24 januari 2019 om 19u. 
 
 
Pittem, 21 januari 2019. 
 

De Algemeen directeur, 
 
Geert Mahieu. 

De Burgemeester-voorzitter, 
 
Ivan Delaere. 

 


