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AGENDA GEMEENTERAAD van 29 JANUARI 2018 
 
De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Pittem nodigt u graag uit tot de 
zitting van de gemeenteraad op MAANDAG 29 JANUARI 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 - Advies tot plaatsing en gebruik van verplaatsbare vaste 
bewakingscamera's en overeenkomst databeheer voor vaste verplaatsbare camera's 
tussen de gemeente Pittem, de politiezone regio Tielt en IVIO 

3. Algemeen beleid - Aanpak samenwerkingsverbanden in regio Midden West-
Vlaanderen 

4. Algemeen beleid - Afvaardiging in bestuursorganen Dienstverlenende Vereniging 
(DVV) Midwest 

Financiën 

5. Financiën - Aanpassing gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - 
aanslagjaar 2018 

6. Financiën - OCMW -Kennisname meerjarenplanaanpassing nr.4 en budget 2018 
7. Financiën - OCMW - kennisgeving budgetwijziging 1 van het boekjaar 2017 
Ruimtelijke or deni ng 

8. Ruimtelijke ordening - Princiepsbeslissing tot naamgeving aan een nieuwe straat in de 
verkaveling Lafaut Projects BVBA 

9. Ruimtelijke ordening - Princiepsbeslissing tot naamgeving aan twee nieuwe 
straatnamen in de verkaveling Dumobil Construct NV 

Debonné Anni ck, Derde schepen  
Jeugd 

10. Jeugd - Procedure en kostenvergoeding voor vrijwilligers 
Sport 

11. Sport - Procedure en kostenvergoeding voor vrijwilligers 
 
 
Pittem,  

De Gemeentesecretaris, 
(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.  


