Ontwerpbundel van de gemeenteraad van 12 mei 2021
1.

Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 8 april 2021

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
Verslag van de gemeenteraad van 8 april 2021.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 8 april 2021 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda en ontwerpbundel depubliceren op de
gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de
gemeentelijke website.
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2.

Kennisnemen van het rapport 2020 over de uitvoering van de afsprakennota lokaal netwerk
vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»
»
»
»

Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Beslissing van de gemeenteraad van 14 november 2019 over goedkeuren van
de afsprakennota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in
armoede.
Rapport 2020.
In 2019 keurde de gemeenteraad een afsprakennota goed voor de jaren
2020-2025, zodat het lokaal bestuur kon gebruikmaken van Vlaamse
subsidies.
Het doel van deze subsidielijn is de creatie van een plaatselijk en structureel
samenwerkingsverband dat lokale participatiedrempels voor personen in
armoede verlaagt en idealiter elimineert.
Er werd afgesproken om de jaarlijks rapportering aan Vlaanderen ook ter
kennis te brengen van de gemeenteraad.
De meeste acties konden niet of maar deels georganiseerd worden als gevolg
van de coronacrisis.
Er is één nieuwe actie.
Het subsidiebedrag kan in 2020 slechts voor € 326,34 van de € 1.442,00
verantwoord worden. Het saldo zal normaliter teruggevorderd worden.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van de rapportering 2020 over de uitvoering van de
afsprakennota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1.
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3.

Vaststellen van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»
»

Verwijzingsdocumenten

»
»

Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»
»

»
»

»

»
Advies
Stemmen
Besluit

»

Decreet Lokaal Bestuur.
Vlaamse Codex Wonen van 2021, goedgekeurd op 17 juli 2020.
Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, goedgekeurd op 11 september
2020.
Omzendbrief W/2020/4 van Vlaams Minister van Energie, Wonen, Steden en
Sociale Economie betreffende de opmaak van een lokaal
toewijzingsreglement.
Beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2015 over goedkeuren van het
intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen
Midden West-Vlaanderen.
Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over goedkeuren van het
subsidieaanvraagdossier Woonbeleid Regio Izegem, periode 2020-2025.
Uittreksel uit het verslag van het lokaal woonoverleg van 22 maart 2021.
Reglement: geconsolideerd en overzicht wijzigingen.
Memorie van toelichting: geconsolideerd en overzicht wijzigingen.
Toelichting.
Het concept Proef-wonen werd in september 2015 in Midden WestVlaanderen ingevoerd via een lokaal toewijzingsreglement in 16 van de 17
gemeenten, nadat er gedurende 4 jaar hieromtrent werd geëxperimenteerd,
met positieve resultaten.
In opdracht van Wonen Vlaanderen werd het concept Proef-wonen in 2020
grondig geëvalueerd door de Hogeschool Gent. Het evaluatierapport bevatte
o.m. een aantal aanbevelingen voor bijsturing van de methodiek.
Na overleg met alle partners beslisten de bestuursorganen van de
3 intergemeentelijke diensten lokaal woonbeleid in Midden West-Vlaanderen
om een vervolgtraject op te starten voor bijsturing van de methodiek ProefWonen, rekening houdend met het evaluatierapport. De Hogeschool Gent
werd opnieuw aangesteld om dit traject te begeleiden.
De woon- en welzijnsactoren werden nauw betrokken bij dit vervolgtraject
(via bevraging en focusgroepen). Dit leidde tot een aantal bijsturingen m.b.t.
toegang en selectie van de kandidaat-huurders, het leertraject en de
evaluatie, en de informatiedeling in het kader van de samenwerking tussen
de woon-en welzijnsactoren. De bijsturingen worden nader toegelicht in de
begeleidende nota ‘Optimalisatie methodiek Proef-wonen’.
Op basis van die bijsturingen wordt voorgesteld om de tekst en de memorie
van toelichting van het lokaal toewijzingsreglement aan te passen.
Gunstig advies van het lokaal woonoverleg op 22 maart 2021.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden WestVlaanderen en de bijhorende memorie van toelichting, die integraal deel
uitmaken van deze beslissing, vast te stellen.
Artikel 2
Het reglement treedt in werking 60 dagen na afloop van de termijn van 45 dagen
waarover de bevoegde minister beschikt om de beslissingen tot vaststelling van
het lokaal toewijzingsreglement eventueel te vernietigen. Het bestaande
reglement van 13 mei 2015 wordt op dat ogenblik opgeheven.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst grondgebiedszaken: de beslissing publiceren op de gemeentelijke
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website met vermelding van de publicatiedatum.
dienst grondgebiedszaken: de beslissing melden aan de toezichthoudende
overheid.
» dienst grondgebiedszaken: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst grondgebiedszaken: 1;
» dienst welzijn: 1;
» Woondienst Regio Izegem: 1;
» Vlaams minister van Wonen: 1.
»
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4.

Goedkeuren van de ontwerpaktes van aankoop van onroerend goed in de Roeselarestraat

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»
»
»
»

»

»

Feiten, context en
argumentatie
Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 11°.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december
2018 over opdracht aan afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse
overheid, voor het aankopen van gronden in de Roeselarestraat.
Onteigeningsplan van 13 oktober 2020 opgemaakt door Studiebureau Demey.
Schattingsverslag van 22 oktober 2020 opgemaakt door Marc Van Daele,
Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse
Overheid.
Ontwerpakte van aankoop van onroerend goed, opgemaakt door Marc Van
Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, voor de
aankoop van drie are twee centiare (3a 2ca) grond, gelegen Roeselarestraat,
te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie A nummer 67C
P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van één hectare zeventig
are tachtig centiare (1ha 70a 80ca), met gereserveerd individueel
perceelidentificatienummer A 67 E P0000, voor de totaalprijs van € 3.800,00.
Ontwerpakte van aankoop van onroerend goed, opgemaakt door Marc Van
Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, voor de
aankoop van één are achtenvijftig centiare (1a 58ca) grond, gelegen
Roeselarestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie
A nummer 291C P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van twintig are
vierendertig centiare (20a 34ca), met gereserveerd individueel
perceelidentificatienummer A 291 D P0000, voor de totaalprijs van
€ 2.900,00.
Ontwerpakte van aankoop van onroerend goed, opgemaakt door Marc Van
Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, voor de
aankoop van tachtig centiare (80 ca) grond, gelegen Roeselarestraat 152, te
nemen uit een perceel gekadastreerd als huis, sectie A nummer 177R P0000,
met een totale oppervlakte volgens kadaster van zeventien are achttien
centiare (17a 18ca), met gereserveerd individueel
perceelidentificatienummer A 177 S P0000, voor de totaalprijs van
€ 23.900,00.
De aankoop van de onroerende goederen gebeurt om reden van openbaar
nut en meer bepaald voor het aanleggen van een fietspad.
De kost voor de aankoop van onroerend goed bedraagt € 30.600,00.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De ontwerpaktes over de aankoop van onroerend goed in de Roeselarestraat
goed te keuren.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» verkopers: 3;
» dienst vastgoedtransacties: 1;
» financieel directeur: 1.
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5.

Ondersteunen van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen voor de periode 2022-2027

Bevoegdheid

»

Juridische grond

»
»
»
»

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»

»

»
»

»
»
»
Stemmen
Besluit

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 2, artikel 41, 4° en 5° en
artikel 78, 5° en 6°.
Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen van
21 november 2003, in het bijzonder titel III-hoofdstuk VII.
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009, in
het bijzonder hoofdstuk III.
Decreet Lokaal Sociaal Beleid, in het bijzonder artikel 7, § 7.
Omzendbrief van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over
het lokaal sociaal beleid van 26 oktober 2018.
Brief van Logo Midden-West-Vlaanderen van 12 april 2021.
Formulier tot ondertekening erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen.
Bijlage regiovorming.
Logo Midden-West-Vlaanderen is belast met de realisatie van de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen en doet dat in samenwerking met lokale en
regionale partners in de regio Midden-West-Vlaanderen, waaronder lokale
besturen.
In het bijzonder ondersteunt Logo Midden-West-Vlaanderen sinds 1999 het
lokaal bestuur bij de uitbouw van een integraal preventief gezondheidsbeleid.
Logo Midden-West-Vlaanderen biedt hiervoor zowel kant- en klare
thematische materialen aan, materialen voor procesbegeleiding en effectieve
procesbegeleiding en coaching op maat.
In het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur is er aandacht voor
gezondheidspromotie en ziektepreventie. Meer gezonde burgers in een
gezond Ledegem is de finaliteit.
Ten gevolge van de COVID-19-crisis is het belang van gezondheidspromotie
en ziektepreventie nog meer dan ooit duidelijk geworden. Effectieve
gezondheidspromotie en ziektepreventie is integraal en gebeurt in
samenwerking met lokale en regionale partners waarbij het Logo ons coacht.
Logo Midden-West-Vlaanderen moet opnieuw erkend worden voor de
periode 2022-2027.
Hiervoor moet een lijst van erkende partners waaronder de lokale besturen
die deel uitmaken van het werkingsgebied van Logo Midden-WestVlaanderen deze erkenning formeel ondersteunen.
De ondersteuning van de erkenning houdt geen automatisch lidmaatschap
van Logo Midden-West-Vlaanderen in en heeft geen financiële gevolgen.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen te ondersteunen voor de
periode 2022-2027.
Artikel 2
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst welzijn: de ondertekening afhandelen.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» Logo Midden-West-Vlaanderen: 1.
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6.

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2021 over
goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van De Mandel cvba op 27 april 2021

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

Feiten, context en
argumentatie

»

»
Stemmen
Besluit

Decreet Lokaal Bestuur.
Statuten van De Mandel cvba.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2021
over goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 27
april 2021.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de agenda goedgekeurd
en het mandaat van de vertegenwoordiger vastgesteld, aangezien de
gemeenteraad niet meer samenkwam voor de datum van de algemene
vergadering.
Deze beslissing moet bekrachtigd worden op de eerstvolgende vergadering
van de gemeenteraad.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2021
over goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op
27 april 2021 wordt bekrachtigd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» De Mandel cvba: 1.
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7.

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Cevi vzw op 26 mei 2021

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

»

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van Cevi vzw.
Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 over het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen van Cevi vzw, waarbij Geert Dessein als vertegenwoordiger en
Roeland Pledts als plaatsvervanger werden aangeduid.
Mail van Cevi vzw van 27 april 2021 over de uitnodiging voor de algemene
vergadering van Cevi vzw op 26 mei 2021, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige Statutaire Algemene Vergadering van 26 juni
2020;
2. Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2020;
3. Toelichting jaarrekening 2020;
- Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31 december
2020;
- Verslag van het College van Toezicht aan de leden van de Algemene
Vergadering van Cevi vzw;
4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en het College van
Toezicht;
5. Goedkeuring van de begroting 2021;
6. Benoeming van bestuurders en verificateurs.
De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van
de vertegenwoordiger vaststellen.
Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het
coronavirus COVID-19.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering worden goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal,
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Cevi vzw: 1.
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8.

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van TMVS dv op 15 juni 2021

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

»

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van TMVS dv.
Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over het aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen
van TMVS dv, waarbij Greta Vandeputte als vertegenwoordiger en Sybille
Geldhof als plaatsvervanger werden aangeduid.
Brief en bijlagen van TMVS dv van 1 april 2021 over de uitnodiging voor de
algemene vergadering van TMVS dv op 15 juni 2021, met volgende agenda:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding
van deelnemers en de overdracht van deelnemers;
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 20120;
4. Verslag van de commissaris;
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per
31 december 2020;
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
7. Aanpassing huishoudelijk reglement;
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur;
Varia en mededelingen.
De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van
de vertegenwoordiger vaststellen.
Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het
coronavirus COVID-19.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering worden goedgekeurd.
Artikel 2
De geactualiseerde bijlagen 1 en 2 aan de statuten worden goedgekeurd.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 4
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal,
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» TMVS dv: 1.
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9.

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van WVI dv op 16 juni 2021

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

»

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van WVI dv.
Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 over het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen van WVI dv, waarbij Marianne Eeckhout als vertegenwoordiger
en Piet Vandermersch als plaatsvervanger werden aangeduid.
Brief en bijlagen van WVI dv van 1 april 2021 over de uitnodiging voor de
algemene vergadering van WVI dv op 16 juni 2021, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering
van 16 december 2020;
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag);
3. Verslag van de commissaris;
4. Jaarrekeningen 2020;
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
6. Mededelingen.
De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van
de vertegenwoordiger vaststellen.
Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het
coronavirus COVID-19.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering worden goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal,
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» WVI dv: 1.
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10. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Psilon ov op 16 juni 2021
Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

»

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van Psilon ov.
Beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 over het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen van Psilon ov, waarbij Bert Selschotter als vertegenwoordiger
en Gerda Dewulf als plaatsvervanger werden aangeduid.
Brief en bijlagen van Psilon ov van 15 april 2021 over de uitnodiging voor de
algemene vergadering van Psilon ov op 16 juni 2021, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2020;
1.1. Verslag van de raad van bestuur;
1.2. Verslag van de commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020;
3. Kwijting van bestuurders en commissaris;
4. Vaststelling vervanging raadgevend bestuurder (voordracht door GR
Anzegem).
De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van
de vertegenwoordiger vaststellen.
Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het
coronavirus COVID-19.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering worden goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal,
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Psilon ov: 1.
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11. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Verslagen van de vergaderingen van de vervoerregioraad Roeselare van
15 december 2020 en 26 januari 2021.
Verslag van de vergadering van de verkeersraad van 17 december 2020.
Verslag en bijlagen van de algemene vergadering en de vergadering van de
raad van bestuur van de Woondienst Regio Izegem van 8 maart 2021.
Verslag van het Midwestoverleg - cluster welzijn van 9 maart 2021.
Verslag en bijlage van de vergadering van de raad van bestuur van WVI van
10 maart 2021.
Verslag van de vergadering van het lokaal woonoverleg van 22 maart 2021.
Verslag van de stuurgroep IGS stuurgroep Lokaal Woonbeleid van 24 maart
2021.
Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Woondienst
Regio Izegem van 24 maart 2021.
Verslag van het Midwestoverleg van 30 maart 2021.
Jaarrekening en jaarverslag van WVI van 2020.
Verslag en bijlage van de vergadering van de raad van bestuur van WVI van
31 maart 2021.
Verslag van het Midwestoverleg - covid van 13 april 2021.
Verslag van het Midwestoverleg - cluster welzijn van 13 april 2021.
Infosessie van Fluvius West van 19 april 2021 - voorjaar 2021.
De gemeenteraad waakt over de afstemming van het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gemeentelijk beleid.
Er is afgesproken dat de gemeenteraad kennis neemt van de verslagen van de
vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van
de gemeentelijke adviesraden.

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van bovenvermelde verslagen.
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12. Vraagstelling
Bevoegdheid
Juridische grond
Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»

»
»
»
Verwijzingsdocumenten

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 31 en 74.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder artikel
11, § 3.
Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, in het bijzonder artikel 11, § 3.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de
gemeenteraad kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over
aangelegenheden van de gemeente of het OCMW, die niet op de agenda van
de gemeenteraad of de OCMW-raad staan.
Daartoe bezorgen zij voor de zitting een e-mail aan de voorzitter en de
algemeen directeur waarin volgende gegevens vermeld worden: de naam van
de vraagsteller, aan wie de vraag gericht is, het onderwerp en desgevallend
de keuze van behandeling in openbare of besloten zitting. De voorzitter kan
beslissen om, gelet op de inhoud van de vraag, deze te verwijzen naar de
besloten zitting.
Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting
geantwoord.
De behandeling van een mondelinge vraag beperkt zich tot vraag en
antwoord en kan geen aanleiding geven tot een discussie tussen raadsleden.
In de notulen van de zitting wordt melding gemaakt van de naam van de
vraagsteller, aan wie de vraag gericht is en het onderwerp.
Mondelinge vragen gesteld tijdens de zitting:
-

Ontwerpbundel van de gemeenteraad van 12 mei 2021

13/14

Ontwerpbundel van de gemeenteraad van 12 mei 2021

14/14

