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Goedkeuren notulen vorige vergadering
Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot digitaal vergaderen door de
gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Gemeentelijk relanceplan - Kennisname
Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw - Algemene vergadering Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat volmachtdrager
Intergemeentelijke opdrachthoudende Veren iging voor h uisvui lverwerking
Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 10 juni 2020 - beraadslagen agenda
- bepalen mandaat volmachtdrager
TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende
Vereniging) - algemene vergadering van 16 juni 2020 - beraadslagen agenda en
bepalen mandaat vertegenwoord igers
TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - buitengewone algemene
vergadering van 19 juni 2020 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat
vertegenwoord igers
Toetreding tot een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de oprichting van
een schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennen,
goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht - Goedkeuren
Vernieuwing reglement klachtenbehandeling
N ieuwe concessieovereen komst cafetaria OCP
Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van Cultuurconnect aanpassingen informatieveiligheid en toevoeging privacyverklaring met goedkeuren
van het gewijzigde dienstreglement - Goedkeuren
Mededel n gen gem eenteraadsvoorzitter
Veilige online vergadertool kiezen (Punt aangevraagd door raadslid Quintyn)
Dit punt werd verworpen.
Mondelinge vragen
Aanbod jongeren in onze gemeente bij versoepeling maatregelen coronacrisis (Punt
aangevraagd door raadslid Van Den Abbeele)
Dit punt werd verworpen.
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Toetreding tot een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de oprichting van
een schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea - aanstelling van een lid en
plaatsvervangend lid voor het beheerscomité
TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - aanduiden van één
vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergaderingen
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
Vlaams Administratief Centru m Virg in ie Lovel in ggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
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Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan BB, bus.70
1000 Brussel

De Pinte, 210612020

Goethals
Algemeen directeur
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