LOKAÅL 8ËgIUUR

$,i,ÏffiDePinte
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
t2.
13.
L4.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
2L.
22.
23.
24.
25.
26.

Gemeenteraad

Besluitenliist van 31 auqustus 2O2O
Goedkeuren notulen vorige vergadering
Bekrachtiging burgemeesterbesluit betreffende tijdelijk politiereglement in het.
kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen
betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke
gedeelten van de gemeentelijke en OCMW- gebouwen en faciliteiten en overige
drukke plaatsen
Bekrachtiging burgemeesterbesluit betreffende digitaal vergaderen door het college
van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 7 augustus 2020
Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot opheffing van het burgemeesterbesluit van 3
april 2020 betreffende digitaal vergaderen door het bijzonder comité voor de
sociale dienst, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de
strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW personeel (art.186 $1 en 52 , Lo
en 20 DLB) - vaststelling
Kader uitzendarbeid - vaststelling
GeÏntegreerd organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van het gemeenteen OCMW personeel - Aanpassing
Gemeentelijkebasisschool-schoolwerkplan
Gemeentelijkebasisschool-schoolreglement
Poolstok cvba- aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen
Zichtbaar gebruik van mobiele camera's - verlenen toestemming aan de politiezone
Schelde-Leie
Definitief voorontwerp inrichting recyclagepark Zwartegat
Naamswijziging en wijziging statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerkíng (GROS)
Toewijzen van nieuwe tijdelijke locatie voor het vsltrekken van huwelijken
Vervoerregioraad - nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 - kennisname
Samenwerkingsovereenkomst onderhoud fietssnelwegen 2020
CREAT - instappen raamovereenkomst brandbestrijdingsmiddelen
Concessie blauwe zone - goedkeuring
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - éénrichtingsverkeer en
parkeerverbod Cyriel Buysselaan
Retributiereglement voor verkoop van mondmaskers in publieke gebouwen
Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten
plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil
Handelshuur De Pastorie Zevergem - Vrijstellen van huur naar aanleiding van de
verplichte sluiting door corona-maatregelen
Concessie Viteui- Vrijstellen van vergóeding naar aanleiding van de verplichte
sluiting door corona-maatregelen
Wekelijkse huisvuilophaling in de zomermaanden (Punt aangevraagd door raadslid
Gomes)
Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
Mondelingã 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 Adm i n istratief Centrum Vi rg in ie Lovelin ggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
9000 Gent
en
l.-ç:1<;¡a1 Ts*ç,t.tst:r

**

?i*Tæ

tt./

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
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Veerle Goethals
Algemeen directeur
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