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Bijeenroeping van de gemeenteraad
Agenda

dienst

telefoon

contactpersoon

datum

Personeel en Organisatie

056 69 44 51

Pauline Everaert

6 februari 2019

Datum zitting

Uur zitting
1 8u30

Zaal

donderdag 14 februari 2019

raadzaal van het

hoofdgemeentehuis, De
Vierschaar I te Anzegem

Mevrouw,
Mijnheer,
De Voorzitter, Koen Tack nodigt de gemeenteraad voor de eerste maal uit in zitting op donderdag 14
februari 20í9 om 18u in de raadzaal van het hoofdgemeentehuis, De Vierschaar 1 te Anzegem
I"rr

directeur

Alge

Voorzitter,
Koen Tack

l.)

Nu

OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie

.1.
1.2.
.3.

1

2019/GFy078 - Goedkeuren audioverslag gemeenteraad als zittingsverslag
2O19|GNO74 - Goedkeuren notulen en zittingsverslag gemeenteraad 31 januari2019

2019/GRy048 - lmog (lntergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest
Kortrijk): kennisname en goedkeuring agenda algemene vergadering van 19 maart 2019
1

1.4.

2019lGRlO47 - TMVS - dv: kennisname en goedkeuring agenda algemene vergadering van 2O
maart 2019.

j

.5.

2019/GRyO46 -

TM\

/V -

ov: kennisname en goedkeuring agenda algemene vergadering van 22

maart 2019

1.6.

2019/GRy045 - lntergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen
kennisname en goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 26 maart 2019

1.7.

2O1glGNO44 - lntercommunale Leiedal: Kennisname en goedkeuring agenda algemene
vergadering van 28 maart 2019
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.8.

1
2019/GRy051 - Goedkeuring oprichting en samenstelling gemeenteraadscommissies tijdens de
legislatuur 2O19-2024: Financiën en Algemene Zaken, Ruimte, Mens, Tuchtcommissie en
Deontologische Com m issie

1.9.

2019/GR/049 - CVBA Mijn Huis: aanduiden van één effectief en één plaatsvervangend

afgevaardigde in de algemene vergadering

1 .10. 2019/GRy050 - CVBA Mijn Huis - Voordracht van een bestuurder (voorkeurskandidaat)
en een
bestuurder (reservekandidaat)
1 .11 .
2019/GRy057 - Projectvereniging zuidwest: kennisname aanstelling schepen voor cultuurbeleid
als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur
1 .12. 2019/GR/059 - Projectvereniging zuidwest: aanduiding van een lid met raadgevende
stem voor
de raad van bestuur

1.13. 2019/GRy058 - RSVK vzw (Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem): aanduiden van een
gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering
1 .14. 2019/GRy069 - Bosgroep ljzer en Leie vzw: aanduiding van één afgevaardigde
en één
plaatsvervanger

1

.15.

2019/GRy080 - Voordracht van één bestuurder voor Bosgroep ljzer en Leie vzw

1.16. 2O191GN070 - V.Z.W. Lokaal Gezondheidsnetwerk Kortrijk (LOGO Kortrijk)
vergadering: aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

-

algemene

1.17 '
20191GN071 -V.Z.W . WSG - algemene vergadering: aanduiden van een gemeentelijk
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
1

.18.

20191GN073 - Leiebekken: aanduiden effectief en plaatsvervangend gemeentelijk

vertegenwoordiger in het bekkenbestuur
1

.19.

2019/GRy082 - Bovenscheldebekken: aanduiden effectief en plaatsvervangend gemeentelijk

vertegenwoordiger in het bekkenbestuur

1'20. 20191GN077 - OVSG - aanstellen van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering
1.21. 20191GN079 - Kennisname besluit van de deputatie houdende geldigverklaring van de
verkiezing leden en plaatsvervangers voor de politieraad zone Mira
Punt 2. Financiên
2.1

.

2019/GR/007 - Goedkeuren bestelbonnen

2.2,

20 1 9/G Fy052 - Goedkeuring

2.3.

2019/GR/053 - Vaststelling budget

2.4.

2019/GRy061 - Goedkeuring jaarplan 2019 cuttuurraad

2.5.

2019/GRy062 - Goedkeuring jaarplan 2019 sportraad

8e aanpassing meerjarenplanning 201 4-2022

20i9
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2.6.
21.
2.8.
2.9.

2019/GRy063 - Goedkeuren jaarplan 20í 9 jeugdraad

2.10.

20íglcRy066 - Goedkeuren jaarplan 2019 SeniorenAdviesraad

2.11

.

2019/GR/O67 - Goedkeuren jaarplan 2019 - LOKA

2019/GR/064 - Goedkeuren jaarplan 2019 wereldraad.
2019/GRy065 - Goedkeuren jaarplan 2019 Gezins- en Welzijnsraad

2019/GRy068 - Goedkeuren dotatie politiezone Mira 2019

Punt 3. Patrimonium
3.1

.

2019/GRy056 - Aankoop site Escolys. Goedkeuren wederzijdse aan- en verkoopbelofte.

Punt 4. Sport

.

2019/GRy043 - Organisatie loopwedstrijd Dwars door Grijsloke 31 augustus 2019: toekennen
geldelijke en logistieke ondersteuning.

4.1

Punt 5. Handhaving

5.í.

2019/GRy060 - Goedkeuring sluiten gentlemen's agreement inzake het verbod op het plaatsen
van verkiezingsborden voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

VRAGEN VAN DE RAADSLEDEN

5.2.

2019/GRy075 - Mededelingen en vragen van raadsleden

313

