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Goedkeuren notulen vorige vergadering
Reglement van Orde van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité
Zefier cvba - algemene vergadering van 13 juni 2019 - beraadslagen agenda bepalen mandaat volmachtdrager
TMVS DV (Tussengemeentel ij ke Maatscha ppij voor Services Dienstverlenende
Vereniging) - buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2OLg - beraadslagen
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers
IGS Westlede - algemene vergadering van 5 juni 2OI9 - beraadslagen agenda bepalen mandaat volmachtdrager
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische
Ontwikkeling (Veneco) - benoeming bestuurders en deskundigen Buitengewone
Algemene Vergadering - kennisname
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke OrdenÌng en Economische
Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 20 juni 2OL9 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
Intergemeentelij ke opdrachthoudende Veren ig ing voor hu isvu i lverwerki n g
Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 12 juni 2OI9 - beraadslagen agenda
- bepalen mandaat volmachtdrager
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vzw - aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen (Imewo) - algemene vergadering en jaarvergadering van 24 juni 2019 beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager (punt per dringende
spoed)
Samenstelling maatschappelijke geledingen GECORO
EVA Onderwijs en Samenwerking vzw - Algemene vergadering van 9 mei 2019 Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat volmachtdrager
Interlokale vereniging Burensportdienst Leiestreek - Kennisname verslag Algemene
vergadering en goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst
Ondertekenen charter Gezonde Gemeente
Retributiereglement Tienerwerking Zomer 2019
Retributiereglement Speelpleinwerking Amigos - wijziging
Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
Gemeente - jaarrekening 20L7 - goedkeuringsbesluit gouverneur - kennisname
Kerkfabriek OLV Hemelvaart - jaarrekening 2018 - advies
Kerkfabriek St. Nikolaas van Tolentijn - jaarrekening 2018 - advies
Hulpverleningszone Centrum - jaarrekening 2018 - kennisname
Nominatieve subsidies 2OLg - reglement versie GR 20190429
Preventieve maatregelen bij de huidige lage grondwaterstand en mogelijks
toeneniende waterschaarste (punt aangevraagd door raadslid Claeys)
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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
istratief Centru m Vi rg in ie Lovel i nggebouw

Vlaa ms Adm in

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus
9000 Gent

{:} t:::ti i t:.*.TIi:':: l.}

*:

ir}i

ii i.:ì

1

en

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan BB, bus 70

1000 Brussel

De Pinte, 6lÙSl20t9

Veerle Goethals

Kathleen

Voorzitter

Algemeen directêur
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