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AGENDA GEMEENTERAAD van 28 MEI 2018 
 
 
De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Pittem nodigt u graag uit tot de zitting 
van de gemeenteraad op MAANDAG 28 MEI 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. Algemeen beleid - Cipal - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
Cipal van 15 juni 2018 om 10u30 

3. Algemeen beleid - Cipal - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 
gemeente voor de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 
15 juni 2018 om 10u30 

Financiën  

4. Financiën - Budgetwijziging nr 1 van het boekjaar 2018 
Kerkfabrieken 

5. Kerkfabrieken - Centraal kerkbestuur Onze-lieve-Vrouw Pittem - Sint-Germanus Egem : 
advies betreffende de rekeningen 2017 

Personeel  
Gelaude Peter, OCM W-v oorzitter  

Gebouwen en patrimonium 

6. Gebouwen en patrimonium - renovatiewerken sporthal - sportvloer  - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - OO-1177 

Marreel Chris, Vierde sche pen  
Openbare werken  

7. Openbare werken - Openbare werken - wegen- en rioleringswerken Egemstraat met 
inbegrip van aanleggen fietspaden - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
OO-1105 

Besloten 
Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter 

Personeel  

8. Personeel - Kennisname aanstelling algemeen directeur en aanstellingsbesluit adjunct-
algemeen directeur 

 

Openbaar 

9. Personeel - Eedaflegging algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur 
 
Pittem,  
 

De Gemeentesecretaris, 
(get.) Geert Mahieu. 

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


