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AGENDA GEMEENTERAAD van 17 DECEMBER 2018 
 
 
De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Pittem nodigt u graag uit tot de zitting van 
de gemeenteraad op MAANDAG 17 DECEMBER 2018 om 20u00. 

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. 

Openbaar 
Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter 

Financiën  

2. Financiën - Heffen van een belasting op het opruimen van sluikstorten - aanslagjaren 2019 
tot en met 2025 

3. Financiën - Heffen van een belasting op de opvang van verloren, loslopende en 
verwaarloosde dieren- aanslagjaren 2019-2025 

4. Financiën - Afschaffen van de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken. 
5. Financiën - Budgetwijziging nr 2 van het boekjaar 2018 
6. Financiën - Vaststellen budget 2019 
Ruimtelijke or deni ng 

7. Ruimtelijke ordening - Ruimtelijk uitvoeringsplan Spoorweglaan - voorlopige vaststelling 
Gelaude Peter, OCM W-v oorzitter  

Gebouwen en patrimonium 

8. Gebouwen en patrimonium - Ontmoetingsruimte Eikeldreef - buitenschrijnwerk - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - OO-1180 

9. Gebouwen en patrimonium - Ontmoetingsruimte Eikeldreef - metalen poorten - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - OO-1181 

10. Gebouwen en patrimonium - Opzeg bestaande huurovereenkomst tussen de vzw KSV 
Pittem en de gemeente voor verhuur van de cafetaria van het gemeentelijke sportcentrum 
en afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst per 1 januari 2019. 

 
Agendapunt aangebracht door raadslid Koen Berton – groep 2012. 
Geen lid voor bevoegdheid ge defi nieerd  

Geen bevoegdhei d gekoze n  

11. Inrichten van een hondenloopweide 
 
Pittem, 5 december 2018. 
 

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.  


