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Besluitenl st van 25 november 2019
Openbaar
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Goedkeuren notulen vorige vergadering
Rapport Audit Vlaanderen - kennisname
Rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186 5 2 1o en o
2 decreet lokaal bestuur) - vaststellen
Derdebetalersovereenkomst met NMBS voor woon-werkverkeer voor de
personeelsleden
Gemeentelijke basisschool - nascholingsplan
Gemeentelijke basisschool - samenwerkingsafspraken met het centrum voor
leerlingenbegeleiding
TMVS DV - statutenwijziging - buitengewone algemene vergadering oþ fO
december 2019
TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende
Vereniging) - buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
TMVW OV - statutenwijziging - buitengewone algemene vergadering op 19
december 2019
TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - buitengewone algemene
vergadering van 19 december 2019 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat
verLegenwoordigers
Intercommunale'Maatschappij voor Energievoorziening in Oost- en WestVlaanderen (Imewo) - algemene vergadering van 11 december 2OL9 - goedkeuren
agendapunten - goedkeuring statutenwijzigingen en vaststellen mandaat
volmachtdrager
IGS Westlede - algemene vergadering van 3 december 2079 - beraadslAgen agenda
- bepalen mandaat volmachtdrager
Intergemeentel ij ke opdrachthoudende Veren ig ing voor huisvui lverwerki n g
Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 11 decêmber 2019 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische
Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 12 december 2019 beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw - Algemene vergadering van 28
november 20L9 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat volmachtdrager
Vzw sportbeheer eva De Pinte - Algemene vergadering van 28 november 2019 Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager
Eva programma vzw De Pinte - algemene vergadering van 28 november 2OLg beraadslagen agenda - bepalen mandaat vertegenwoordiger
Eva jeugdhuis impuls vzw - Algemene vergadering 5 december 20Lg Beraadslagen agenda - bepalen mandaat vertegenwoordiger
Overname grond gelegen in het landinrichtingsproject'Leie en Schelde',
inrichtingsplan 'Parkbos Gent - Oude Spoorwegbedding' van de VLM
Grondinnames wegenis Keistraat
Willemsdorp - ontwerpakte overdracht wegenis
Reglement middenstandsbon
RUP Zevergem - Dorp goedkeuring bestek overheidsopdracht "Aanstellen ontwerper
voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zevergem Scheldedorp"' onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
H u ishoudel ij k reg lement gemeentel ijke com m issie voor ruimtel ij ke orden in g
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Aankoop bureaucontainer recyclagepark
Gerneentelijke landbouwraad - kennisname ledenlijst
Samenwerkingsovereenkomst met Repair Café Schelde-Leie - aanpassing
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Omgevingscontract provincie Oost-Vlaanderen
Techniekacademie 2020-2025 - Samenwerkingsovereenkomst
Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart Zevergem - Budgetwijziging 2019 - kennisname
Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart Zevergem - Budget 2020
Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn - Budget 2020
Hulpverleningszone Centrum - exploitatie - en investeringsdotatie 2020 voor het
dienstjaar 2020
Nominatieve subsidies 2OL9 - reglement versie GR 20191125
Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
Mondelinge vragen

De besluiten kunnen ingekeken worden bij de dienst Interne Zaken (van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12 uur, uitgezonderd op feestdagen), tenzij deze in kader van de privacywetgeving
niet openbaar kunnen worden gemaakt.
Beroep en klachten kunnen ingediend worden bij:
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
i n istratief Centru m Virg in ie Lovelinggebouw
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Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus
9000 Gent
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Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan BB, bus 70
1000 Brussel

De Pinte,

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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