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Besluiten

Gemeenteraad

van 27 anuari 2O2O

Openbaar
1
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9.
10,

11.

12.
13.

t4.
15
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Goedkeuren notulen vorige vergadering
Ontslagaanvraag van raadslid - aktename
Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van een opvolgend
gemeenteraadslid
Hervaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Medisch oost-vlaanderen (M.edov) vzw - vervangen van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
KIeine Landeigendom Het Volk cvba - vervangen van een vertegenwoordiger op de
algemene vergaderingen
Voordrachtaktes kandidaat-leden deoritologische commissie en aanwijzing van de
leden - Kennisname
Voordrachtakte voor de ad hoc commissie zorg - Kennisname
Sa menwerkin gsovereen komst Parkbos
Samenwerkingsconvenant in het kader van de exploitatie van een Fietspunt - 2O2O
Charter werftransport
Evaluatie werking gemeentelijke EVA's - standpunt van de gemeenteraad
Retributiereglement op de afgifte van asbestkits
Uitleenreglement herbruikbare bekers
Dit punt werd verdaagd.
Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten
plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeerplaatsen voor
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L7.
18.
19.

op de potitie over her wesverkeer - brauwe zone
gszone centru m - dotat¡ebeslu it - Beg rotingswijziging 2o2o
Mededeli n gen gemeenteraadsvoorzitter
Mondelinge vragen
H ul

20.

pverlen

in

Besloten

21.

Aanvaarding van een schenking

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 nistratief Centrum Virg i n ie Lovel
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
9000 Gent
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Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
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Havenlaan BB, bus 70

1000 Brussel

De Pinte,

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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