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Goedkeuren notulen vorige vergadering
Akteneming van verhindering titelvoerend burgemeester
Mededeling benoeming en eedaflegging waarnemend burgemeester
Kennisname van het ontslag als voorzitter van de gemeenteraad door mevrouw
Kathleen Ghyselinck
Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende
politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de
strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 16 oktober 2020 tot opheffing van
het burgemeesterbesluit van 25 september 2020 tot gedeeltelijke opheffing van het
burgemeesterbesluit van 18 maart 2020 betreffende de politieverordening tot
afschaffen van de gemeente- en OCMW-raad en andere gerechtvaardigde
maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Gemeentelijke basisschool - capaciteitsbepaling basisonderwijs
Aanmeldingsprocedure onderwijs
IGS Westlede - algemene vergadering van 1 december 2020 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende
Vereniging) - algemene vergadering van 8 december 2020 - beraadslagen agenda
en bepalen mandaat vertegenwoordigers
Intergemeentelijke drugpreventiedienst - aanduiden van een nieuwe
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Beheerscomité
TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - buitengewone algemene
vergadering van 11 december 2020 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat
vertegenwoordigers
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen (Imewo) - algemene vergadering in buitengewone zitting van 14
december 2020 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat, statutenwijziging,
wijziging van doel en bepalen van mandaat volmachtdrager
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw - aanduiden van een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene
Vergaderingen
IGS Westlede - aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de Algemene Vergaderingen
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw - aanduiden van een nieuwe
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen
Bovenscheldebekken - aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het bekkenbestuur
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vzw - aanduiden van een nieuwe
vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen
Eerstelijnszone Schelde en Leie - aanduiden van een nieuwe vertegenwoordiger in
de zorgraad
Pont Noord - overeenkomst verkoop grond cabine
Noodfonds lokaal verenigingsleven - verdeling budget - kennisname
Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart Zevergem - Budgetwijziging 2020 - Kennisname
Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budgetwijziging 2020 Kennisname
Meerjarenplan - kennisname kredietverschuiving 4/2020
Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 4 november 2020 betreffende
politieverordening tot sluiten van de bibliotheek in de strijd tegen het Corona-virus
(Covid-19) (agendapunt bij hoogdringendheid)

Lokaal bestuur De Pinte
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27.
28.
29.

De sluiting van de bibliotheek in het kader van het coronavirus (toegevoegd
agendapunt bij hoogdringendheid door een raadslid)
Dit punt werd verworpen
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
Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
9000 Gent
en
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

De Pinte, 12/11/2020

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad
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