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AGENDA GEMEENTERAAD van 14 DECEMBER 2020

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Pittem nodigt u graag uit tot de zitting 
van de gemeenteraad op MAANDAG 14 DECEMBER 2020 aansluitend aan de OCMW-raad, 
in zaal de Magneet, Egemstraat 49, 8740 Pittem.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.

Openbaar
Delaere Ivan, Burgemeester-voorzitter
Algemeen beleid

2. Algemeen beleid - WVI - goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 16 
december 2020.

3. Algemeen beleid - DVV Midwest - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 
vertegenwoordiger Algemene Vergadering dinsdag 15 december 2020 om 18u.

4. Algemeen beleid - dv Cipal - goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 10 december 2020 - 
goedkeuring beslissing college van burgemeester en schepenen

5. Algemeen beleid - Aanpassing algemeen politiereglement regio Tielt - wonen
6. Algemeen beleid - Ondersteuningplan verenigingen
Financiën

7. Financiën - Financiële verdeelsleutel hulpverleningszone Midwest - dienstjaar 2021
8. Financiën - Nominatieve subsidies 2020 - toekennen
9. Financiën - Kennisgeving van het besluit van de Gouverneur betreffende goedkeuring 

van de jaarrekening 2019 van de gemeente Pittem.
10. Financiën - Aanpassing meerjarenplan 3  2020-2025 : vaststellen
11. Financiën - Aanpassing meerjarenplan 3  2020-2025 van het OCMW : goedkeuring
Fraeyman Denis, Tweede schepen
Omgevingsvergunningen

12. Omgevingsvergunningen - OMV202000111 - uitbreiden tuinbouwbedrijf - 
Muizelaarstraat 26 - goedkeuring inplanting loods en serre in afwijking van 
voorbouwlijn

Varia

13. Varia
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Pittem, 

De Algemeen directeur,
(get.) Carl Couckuyt.

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

De agendapunten en de toelichtende nota zijn digitaal raadpleegbaar op de mobiele 
toepassing van ons e-notuleringssysteem.

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur 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 algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de 
gemeenteraad. De algemeen directeur 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. 


