AGENDA GEMEENTERAAD van 24 SEPTEMBER 2018
De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Pittem nodigt u graag uit tot de
zitting van de gemeenteraad op MAANDAG 24 SEPTEMBER 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
Algemeen beleid

2.
Financiën

3.
4.
5.

Lambrecht Pa ul, Eerste s che pen
Milieu en natuur

Gelaude P eter, OCM W-v oorzitter
Gebouwen en patrimonium

6.
7.
OCM W

8.
Omgevingsverg unni ngen

9.

10.
Wone n en (sociale) huisvesting

11.

Algemeen beleid - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de (buitengewone) algemene vergadering van DVV Midwest op 18 december
2018
Financiën - Vaststelling jaarrekening boekjaar 2017
Financiën - OCMW - kennisname jaarrekening boekjaar 2017
Milieu en natuur - Aanpassing van het gemeentelijk subsidiereglement voor de
aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen
Gebouwen en patrimonium - Afschaffing van een buurtweg, chemin 58 Plaatsmolenweg - voorlopige aanvaarding
Gebouwen en patrimonium - Regularisatie van een perceel grond nabij de
gemeentelijke begraafplaats te Pittem
OCMW - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de oprichting
en uitbouw van een intergemeentelijk Huis van het Kind.
Omgevingsvergunningen - OMV201800034 - aanvraag omgevingsvergunning
Muizebeekstraat/Fonteinestraat ingediend door VZW Ter Koolken - goedkeuring van
het stratentracé en kostenraming;
Omgevingsvergunningen - Aanvraag omgevingsvergunning Aquafin (OMV201800065)
- goedkeuring stratentracé en weguitrusting
Wonen en (sociale) huisvesting - Goedkeuring rekening negende werkingsjaar
interlokale vereniging ‘intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt’

Pittem,
De Algemeen directeur,
(get.) Geert Mahieu.

De Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.
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De toelichtende nota is ook digitaal raadpleegbaar op de mobiele toepassing van ons
notuleringssysteem.
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.
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