BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD
De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer de Dames en Heren
gemeenteraadsleden bijeen te roepen om voor de eerste maal in zitting te vergaderen op het
gemeentehuis, Hof van Wyckhuize, St. Rijkersstraat 19 te Alveringem op
DONDERDAG 23 APRIL 2015 OM 20U30
Overheidsopdrachten
1.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van elektronisch bord
voor de Gemeentelijke Basisschool te Alveringem (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking - € 3.174,91 incl. BTW).
Nutsvoorzieningen
2.Goedkeuring prijsofferte voor het plaatsen van nieuwe openbare verlichting en aanpassen
bestaande openbare verlichting in diverse straten te Alveringem (€ 21.556,49 incl. BTW).
3.Goedkeuring van de kostenraming voor het ondergronds brengen bundelnet Lostraat–
Groenestraat en Bellestraat-Kasteeldreef te Gijverinkhove (€ 6.676,60 en € 23.390,55
sommen incl. BTW).
Cultuur
4.Jaarrekening 2014, werkingsverslag en verslag van de accountants van Achthoek
(voormalig 5-Art) – kennisgeving.
Personeelsaangelegenheden
5.Goedkeuring wijziging gemeentelijk arbeidsreglement.
6.Wijziging rechtspositieregeling – aanpassingen aan gewijzigde wetgeving en
personeelskader + aanpassing evaluatiesysteem
7.Wijziging personeelsformatie – personeelsbehoeftenplan 1/2015
Maatschappijen
8.Buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 19.05.2015 – Vaststelling mandaat
gemeentelijke vertegenwoordiger inzake :
1. Overboeking van onbeschikbare reserves naar beschikbare reserves
2. Toekenning beschikbare reserves en deel van de winst van het boekjaar 2014
beschikbaar voor uitkering aan de vennoten volgens de aandelenverhouding in
bedrijfstak 1
9.Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de
buitengewone algemene vergadering van IVVO dd. 19.05.2015.

10.Algemene vergadering van de WVI op 28.05.2015 – vaststelling mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger inzake :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17.12.2014
Verslag van de raad van bestuur
Verslag van de commissaris
Jaarrekeningen 2014
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur
Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités : de heer John Van
Hollebeke (Tielt), De heer Patrick De Klerck (Blankenberge)
8. Benoeming 2 bestuurders aandelen A : De heer Wouter Marchand (Lichtervelde),
de Heer John Van Hollebeke (Tielt)
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
10.Mededelingen
11.Aanduiding van 1 gemeentelijke vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de algemene
vergadering van de WVI op 28.05.2015.
12.Bijzondere algemene vergadering van de IWVA op 29.05.2015 om 18u45 – vaststelling
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger inzake :
1.Wijziging bestemming onbeschikbare reserves naar beschikbare
13.Algemene jaarvergadering van de IWVA op 29.05.2015 om 19u – vaststelling mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger inzake :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de Raad van Bestuur
Verslag van de commissaris-revisor
Goedkeuring van de jaarrekening 2014
Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
Benoeming bestuurder

14.Aanduiding van een lid van de minderheidsfractie in de raad van bestuur van de IWVA.
15.Goedkeuring van statutenwijziging van TMVW.
*****
Mededeling door het College van Burgemeester en Schepenen.
Mondelinge vraagstelling overeenkomstig art. 14 van het reglement van inwendige orde.

Alzo vastgesteld op 13 april 2015.
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