Agenda van de gemeenteraad van dinsdag 22 november 2016
De Burgemeester - voorzitter heeft de eer u, voor de eerste keer, uit te nodigen voor de
vergadering van de Gemeenteraad op dinsdag 22 november 2016 om 20 uur in het
Gemeentehuis, Hof van Wyckhuize, St. Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem, met
onderstaande agenda.
Wouter Accou
Secretaris

Gerard Liefooghe
Burgemeester - voorzitter

Punten meegedeeld door het College van burgemeester en Schepenen:
OPENBAAR GEDEELTE

ALGEMENE FINANCIERING EN ALGEMEEN BESTUUR
1. Tweede voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de
jaarrekeningen 2013-2014 – Advies.
2. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële
2017/onroerende goederen. Goedkeuring.

verdeelsleutel

2015-2023/bijdrage

LEEFBAARHEID
3. Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs.
4. Vertegenwoordiging van de gemeente in de vervoersregioraad voor de pilootregio

basisbereikbaarheid Westhoek.
5. Voorlopige aanvaarding ontwerp gemeentelijk RUP Lokaal Bedrijventerrein Hostede
– Uitbreiding.
6. Terrasreglement – Aanpassing voorschriften.
7. Erfdienstbaarheden voor de Regenweerafvoer – Infrastructuur – goedkeuring akten.
8. Verlenging vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 van het
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein.
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9. Buitengewone Algemene Vergadering FIGGA op 9 december 2016 – vaststelling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger inzake :
1.Strategie voor het boekjaar 2017
2.Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3.Statutaire benoemingen en mededelingen
Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de
buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 9 december 2016.
10. Buitengewone algemene vergadering van de IVVO op
Vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger inzake :
1.Goedkeuring beleidsplan 2017
2.Goedkeuring budget 2017

20 december 2016 –

Aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de
buitengewone algemene vergadering van IVVO dd. 20 december 2016
11. Buitengewone algemene vergadering van de WVI op 22 december 2016 –
vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger inzake :
1.Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2016
2.Begroting 2017
3.Benoeming van é leden aandelen A in de regionale comités: mevrouw Els Kindt
(Lichtervelde) en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)
4.Benoeming van 2 bestuurders aandelen A: mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en de
heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)
5.Mededelingen
Aanduiding van 1 gemeentelijke vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de
Buitengewone Algemene vergadering van de WVI op 22 december 2016.

VARIA NA EINDE GEMEENTERAAD
Mededeling door het College van Burgemeester en Schepenen.
Mondelinge vraagstelling overeenkomstig art. 14 van het reglement van inwendige orde.

BESLOTEN GEDEELTE

ALGEMENE FINANCIERING EN ALGEMEEN BESTUUR

12. Vast aanstellen van een voltijds statutair gemeentesecretaris na de proeftijd.
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Handtekening(en)
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