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Geachte 
 
Hierbij nodig ik u uit tot de zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2019 
met aanvang om 18.30 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 
9060 Zelzate. 

AGENDA 

De gemeenteraad vangt aan met het halfuurtje van de burger.  

I. OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring van de notulen va de gemeenteraadszittingen van 17 december 
2018, 17 en 25 januari 2019 

De notulen van voormelde gemeenteraadszittingen dienen te worden goedgekeurd. 

2. Kennisname van een wijziging in de fracties binnen de gemeenteraad 
De heer Kurt Van Weynsberghe, gemeenteraadslid, heeft in de zitting van 25 
januari 2019 verklaard te willen zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid en 
niet langer als fractielid van VLD-SD.  

Er wordt gevraagd kennis te nemen van deze wijziging in de fracties binnen de 
gemeenteraad.  

3. Kennisname van de verbintenissen die aangegaan zijn omwille van 
hoogdringendheid en in toepassing van artikel 269 van het decreet lokaal 
bestuur 

Artikel 269 van het Decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 stelt 
dat de gemeenteraad zonder de nodige kredieten over de uitgaven kan beslissen 
die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde 
dat de raad daarvoor een met redenen omkleed besluit neemt. In dezelfde 
omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou 
veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen 
verantwoordelijkheid over de uitgaven beslissen. 

De gemeenteraad dient in kennis gesteld te worden van de beslissingen die 
genomen zijn in toepassing van voornoemd artikel.  

4. Goedkeuring van het budget 2019 van de gemeente Zelzate 
Het budget 2019 wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.  

5. Goedkeuring van het budget 2019 van de welzijnsband Meetjesland  
De gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken over het budget 2019 van 
Welzijnsband Meetjesland.  



6. Vaststellen van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gerneentelijk openbaar domein

Het huidige retributiereglement dat einde 2075 in de gemeenteraad goedgekeurd
werd, vervaLt in principe per 37 december 2079.

De gemeenteraad wordt gevraagd een geactual-iseerd en geüniformeerde versie van
het bestaande reglement vast te stel-l-en zodat dit van toepassing kan zijn in
2079.

7. Hernemen van het gemeenteraadsbesluit dd. 4 oktober 2OL3 houdende de
vaststelLen van de samensteJ.J.ing en de werking van de gerneentelijke
begeJ.eidingscommissie (cBC)

Op initiatief van de gemeente dient een Gemeentelijke Begeleidingscommissie
("GBC") te worden ingesteld.
De samensteTTing en werking van de GBC werd reeds vastgesteld tijdens de
gemeenteraad van 4 oktober 2073 en is op vandaag nog steeds rechtsgeldig.
De gemeenteraad wordt gevraagd de besl-issing van 4 oktober 2073 te hernemen
opdat op een l-ater tijdstip één gemeenteraadsl-id en één plaatsvervanger per in
de gemeenteraad zetel-ende fractie aangeduid kan worden al-s adviserend l-id in de
GBC.

8. Verduurz€Ìmen van de samenwerking met de vzw Logo Gezond+

De gemeenteraad wordt gevraagd het Charter Gezonde Gemeente en de
samenwerkingsovereenkomst met vzw Logo Gezond+ te vernieuwen.

9. Akkoord met deelname van de gremeente ZeLzat-e in het bekken van de Gentse
Kanalen onder voorzitterschap van de gouverneur

De gemeente Zefzate bevindt zich op het grondgebied van het bekken van de
Gentse Kanal-en. Er wordt gevraagd om akkoord te gaan met de deeLname van de
gemeente in het bekken van de Gentse Kanal-en onder voorzittetschap van de
gouveTneuT.

Dit akkoord is nodig om een gemeentelfjk vertegenwoordiger te kunnen verkiezen
die in het bekkenbestuur zal- zetefen (zie verder).

10. Goedkeuren van het aangepast auditcharter van Audio
De gemeente is sinds 20 september 2077 l-id van de vereniging Audio en keurde
hierbij het interne auditcharter goed. O.a. door de recente wijzigingen in de
regelgeving en door aanpassingen in de auditrapportering werd het auditcharter
aangepast.

De gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste charter goed te keuren.

11. Goedkeuren van de beheersovereenkomst m.b.t. het statutair personeel van
ex-Iveg richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 1 april 2019 en
onderschrijven van één aandeel A

Uit de fusie tussen de distributienetbeheerders (DNB's) Eandis System Operator
cvba en Infrax ontstaat FJ-uvius System Operator cvba. Het contractueef
personeel- van de DNB's zal- een nieuw conttact tekenen met Fl-uvius System
Operator cvba, het statutair personeef kan enkef maar deel uitmaken van een
opdrachthoudende vereniging. Aldus wordt het statutair personeel ingebracht bij
Fl-uvius Opdrachthoudende Vereniging en van daaruit, via een
beheersovereenkomst, gedetacheetd naar Fl-uvius System Operator.
De gemeenteraad wordt gevraagd de beheersovereenkomst goed te keuren.

Ingevolge de goedkeuring dient de gemeente één aandeef A te onderschrijven
binnen FLuvius Opdrachthoudende Vereniging via betaling van 24,79 euro.



L2. Verlengen van de bruikleenovereenkomst voor de brandweerkazerne met de
HulpverJ-eningszone Centrum

De gemeenteraad heeftt voor de brandweerkazerne, een bruikleenovereenkomst
afgesToten met de Hulpverleningzone Centrum. Dit in afwachting van het bekomen
van een definitieve regeling onder de vorm van een recht van opstal. De
bruikl-eenovereenkomst heeft de einddatum overschreden en dient afdus verlengd
te worden tot op het ogenbLik dat de opstalovereenkomst tussen de partijen met
betrekking tot deze kazerne in werking treedt.

13. Goedkeuren van de bruikleenovereenkomst voor staanpJ.aats ziekenwagen
ZeLzate voor de garage in de Emiel Calus1aan aan Brandweerzone Centrum

De gemeenteraad wordt gevraagd de bruikfeenovereenkomst met de brandweetzone
Centrum betreffende de staanplaats van de ziekenwagen gelegen op de terreinen
van de gemeenteschoof, EmieJ Caluslaan 9, 9060 Zel,zate en kadastraaL gekend als
deeL van Tste afdeling sectie A 390/b/2 goed te keuren.

L4. Bekrachtigen van de verkeersmaatregel om de nieuwe weg die aangelegd zal
worden bij de verdere ontwikkeling van het resterende industrietemein ten
zuiden van de KMO-zone KarnemelkpoJ-der (voorlopige Triphonstraat) aan te
duiden als doodJ,opende weg met a1s gevolg een aanpassing aan het aanwt¡llend
reg'lement op de politie over het wegverkeer

Het cofLege is op 73 december 2078 principieef akkoord gegaan om de nieuwe weg
die aangelegd zal worden bij de verdere ontwikkeling van het resterende
industrieterrein ten zuiden van de KMO-zone KarnemelkpoTder (voorl-opige
Triphonstraat) aan te duiden aLs doodTopende weg.

De gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgesteJ-de verkeersmaatregelen te
bekrachtigen en deze op te nemen in de gecoördineerde tekst van het aanvuffend
regJement op de poJitie over het wegverkeer.

15. Definitieve beslissing met betrekking tot het afschaffen van buurtweg 6
en voetweg 25

Buurtweg 6 en voetweg 25 Topen over het sfibstort. Omdat ze reeds meer dan 30
jaar niet meer gebruikt worden en el-k publiek nut verLoren hebben werd vanuít
Jan De NuL, nv Dredging International, nv Envisan en nv DEIUIE Environmental-
Contractors de vraag gesteld om deze af te schaffen.
Een openbaar onderzoek werd hieromtrent georganiseerd.

De qemeenteraad wordt qevraagd een definitieve .besLissing te nemen.

16 Definitieve beslissing met betrekking tot straatnaamgeving:

a. Triphonstraat
Op voorsteL van de projectontwikkefaar en met positief advies van de
gemeentelijke cuJ-tureJ-e raad gaf de gemeenteraad van Zel,zate op 24
september 2078 een voorlopig akkoord met naam TRIPHONSTRAAT voor de
nieuwe weg die aangelegd zal- worden bij de verdere ontwikkeling van het
resterende industrieterrein ten zuiden van de KMO-zone KarnemelkpoJder.

Openbaar onderzoek, gedurende 30 dagen, wees uit dat er qeen
schriftelijke bezwaren werden ingediend.
De gemeenteraad wordt gevraagd de straatnaam definitief vast te leggen.



b. Kattenhoek
De gemeentelijke cuftureLe raad adviseerde de naam "Kattenhoek" voor de
nieuwe weg ter ontsfuiting van de bouwfoten in de verkaveling
,\ssenedesteenweg/Kasteel-straat. De gemeenteraad ging hier op 77 december
2078 voorlopiq mee akkoord.
Openbaar onderzoek, gedurende 30 dagen, wees uit dat er geen
schrifteLijke bezwaren werden ingediend.
De gemeenteraad wordt gevraagd de straatnaam definitief vast te Teggen.

L7. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van Tl'f\ÆÍ ov

Er wordt gevraagd om voTgende vertegenwoordigers te verkiezen:

Twee vertegenwoordigers in de buitengewone algemene vergadering, één
plaatsvetvanger ,
líén vertegenwoordiger in het regionaaf adviescomité domeindiensten centrum,
Één verteqenwoordiger in het adviesconité secundaire diensten,
Dr ie kandidaat -bestuurders .

18. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van TI{VS dv

Er wordt gevraagd om volgende vertegenwoordigers te verkiezen:

Één vertegenwoordiger in de buitengewone aLgemene vergadering, één
plaatsvervanger ,
J.Eén kandidaat-be stuurder .

19. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van IGS l[estlede

Er wordt gevtaagd om volgende vertegenwoordigers te vetkiezen:

nén vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering, één
pJaatsvervanger ,
gén kand idaat-bestuurder,
J.Een fid van de raad van bestuur met raadgevende stem, verkozen op een lijst
waarvan geen enkele gekozene deel- uitmaakt van het coffege van burgemeester
en schepenen

20. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van IDM

Er wotdt gevraagd om volgende vertegenwoordigers te verkiezen:

Één vertegenwoord.iger in de buitengewone algemene vergadering, één
plaatsvervanqer ,
Twee kandidaat-bestuurders, verschil-l-end van gesJacht,
J.Een fid voor het algemeen comité (wordt voorgedragen uit de kandidaat-
bestuurders )
J.Eén l-id van de raad van bestuur met raadgevende stem verkozen op een Jijst
waarvan geen enkeLe verkozene deeJ- uitmaakt van het coTTege van burgemeester
en schepenen of aangestefd is al-s voorzitter van het OCIUM.

2L. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van Fluvius Ar¡twerpen

Er wordt gevraagd om volgende vertegenwoordigers te verkiezen:

tién vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering, één
plaatsvervanger ,



nén kandidaat-bestuurder, die tevens kandidaat-Lid is van het regionaal-
bestuurscomité.

22. Verkiezing van de gemeenteJ.ijke vertegrenwoordiging in de bestuurlijke
organen van FLuvius O,pdrachthoudende Verenigíng

Er dient één vertegenwoordíger in de buitengewone algemene vergadering en één
pTaatsvervanger verkozen te worden.

De gemeente kan ook een kandidaat-bestuurder voordragen, af wordt er
voorgestel-d dat de bestuurder die namens FJ-uvius Antwerpen zal zetel-en in de
Raad van Bestuur van Fl-uvius System Operatot ook zal- zetefen in de Raad van
Bestuur van Ffuvius Opdrachthoudende Vereniging.

23. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
orgarren van Veneco

Er wordt gevraagd om volgende vertegenwoordigers te verkiezen:

Één vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergaderíng, één
plaatsvervanqer ,
Een kandidaat-deskundige voor 2079-2020,
Kandidaat-bestuurder voor 2027 -2022,
Kandidaat-bestuurder voor 2023-2024,
Lid met raadgevende stem in de raad van bestuut.

24. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordigíng in de al.gemene
vergadering van Zefier cvba

Er wordt gevraagd om één vettegenwoordiger in de buitenqewone algemene
vergadering en een plaatsvervanger te verkiezen.

25. Verkiezing van de gemeentelijke vertegrenwoordiging in de bestuurlijke
organen van Fineçt nv

Er wordt gevraagd om voJgende vertegenwoordigers te verkiezen:

Één vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering, één
plaatsvervanger ,
Één kandidaa t-be s tuurde r .

26. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de Scheldemondraad
van Euregio Scheldemond

Er wordt gevraagd om, uit het colLege van burgemeester en schepenen, een
kandidaat-afgevaardigde te verkiezen.

27. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in het bekkenbestuur
van het bekken van de Gentse Kanalen

Er wordt gevraagd om een kandidaat-bestuurder in het bekkenbestuur van het
bekken van de Gentse Kanal-en te verkiezen. Et dient ook een plaatsvervanger te
worden verkozen.

28. Verkiezing van de gemeenteJ.ijke vertegenwoordiging in de kredietcommissie
van het Energiehuis Veneco

Er wordt gevraagd om een vertegenwoordiger in de ktedietcommissie van het
Energiehuis Veneco te verkiezen, afsook een plaatsvervanger.

29. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur
van de projectvereniging voor aanrnrllend grondbeleid in de Gentse Kanaalzone
(PROVAG)



Er wordt gevraagd om uit de coafitie drie effectieve bestuurders in de raad van
bestuur en één plaatsvervanger te verkiezen.
Uit de oppositie dient een fid met raadgevende stem te worden verkozen.

30. Verkiezing van de gerneentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van de vzw Logo Gezond+

Er wordt gevraagd om volgende vertegenwoordigers te verkiezen:

Één vertegenwoord"iger in de buitengewone algemene vergadering met één
plaatsvervanger ,

Één kand idaat-bestuurder.

31. Verkiezing van de gerneentelijke vertegenwoordiging in de bestuurJ.ijke
organen van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (\ /SG)

Er wordt gevraagd om volgende vertegenwoordigers te verkiezen:

Één vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergad"ering en één
plaatsvervanger, die bij voorkeur fid van het coJlege van burgemeester en
schepenen is of de voorzitter van de raad,
z/Eén kandidaat-bestuurder vooî raad van bestuur, bij voorkeur een l-id van het
college van burqemeester en schepenen,

Kandidaat-l-id voor bestuurl-ij ke commissies.

32. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordigring in de bestuurlijke
organen van de vzw Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten Vlaamse
Gemeenschap (O.V.S.e)

Er wordt gevraagd om voJgende vertegenwoordigers te vetkiezen:

Één vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering, bij voorkeur
de schepen van onderwijs, en een plaatsvervanger,
z,Eén kandidaat-bestuurder voor raad van bestuur.

33. Verkiezing van de gemeenteJ.ijke vertegenwoordiging in de bestuurJ-ijke
organen van de vzw Centrum voor Informatica (CEVI)

Et wordt gevraagd om volgende verteqenwoordigers te verkiezen:

Één vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering, één
plaatsvervanger ,
/,Eén kandidaat-bestuurder voot raad van bestuur.

34. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de algemene
vergadering van de vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (R.;ATO)

Et wordt gevtaagd om een vertegenwoordiger in de buitengewone algemene
vergadering en een pJaatsvervanget te verkiezen.

35. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de algemene
vergadering van de vzw Leer?unt

Er wordt gevraagd om een vettegenwoordiger in de buitengewone algemene
vetgadering en een pTaatsvervanger te verkiezen.

36. Verkiezing van de gemeenteJ.ijke vertegenwoordiging in de algemene
vergadering van de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord

Er wordt gevraagd om volgende vertegenwoordigers te verkiezen:



Één vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering, één
plaatsvervanger ,

Één kandldaat-bestuurd.er en een plaatsvervanger.

37. Verkiezing van de gemeenteJ.ijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van de vzw Woonzorgcentrum ZiLverbos

Er wordt gevraagd om volgende vertegenwoordigers te verkiezen:

Twee vertegenwoordigers in de buitengewone algemene vergadering, twee
pJaatsvervangers /
1.Eên kandidaat-bestuurder, bij voorkeur Lid van het cofl-ege van burgemeester
en schepenen of de voorzitter van de gemeenteraad.

38. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de algemene
vergadering van Audio

Er wordt gevraagd om een vertegenwoordiger in de algemene vergadering te
verkiezen.

39. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke
organen van de Benelux groepering voor territoriale samenwerking (BGTS)
Kanaa]-zone

Er wordt gevraagd om drie effectieve vertegenwoordigers, waarvan één met
stemrecht, te verkiezen voor de algemene vergadering. Er dienen ook drie
pLaatsvervangers verkozen te worden, waarvan ook één met stemrecht.

De gemeenteraad kan ook twee kandidaat-feden voor de raad van bestuur
voordragen. Behoudens uitdrukkeLijke motivering zijn dit J-eden van het college
van burqemeester en schepenen, zij qeven tevens aan of zij aI dan niet
interesse hebben in het mandaat van voorzitter of ondervoorzitter.

40. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in het beheerscomité
van de Scholengemeenschap Meetjesland

Er wordt gevraagd om de schepen van onderwijs te verkiezen afs gemeenteJijke
vertegenwoordiger in het beheerscomité van Scholengemeenschap I4eetjesJand.

Er dient ook een pTaatsvervanger te worden verkozen, die bij voorkeur ook fid
van het college van butgemeester en schepenen is.

4L. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordigíng in de al,gemene
vergadering van de vzw Toerisme Meetjesland

Er wordt gevraagd om de schepen van toerisme te verkiezen al,s vertegenwoordiger
in de (buitengewone) algemene vergadering van de vzw Toerisme Meetjesl-and.

Er dient ook een plaatsvervanget verkozen te worden.

42. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de raad van bestuur
van de projectvereniging voor cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)

Er wordt gevraagd om de schepen van cul-tuur te verkiezen al-s stemgerechtigd lid
in de raad van bestuur van projectvereniging voor cuftuuroverJeg Iuleetjesland.

De gemeentetaad dient, uit de feden van oppositie, ook een fid met raadgevende
stem in de raad van bestuur te vetkiezen.

43. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de stuurgroep van
het samenwerkingsverband Meetjesland Klimaatgezond

Er wordt gevraagd om de burgemeester (aJ-s bestuurTijk vertegenwoordiger) en de
duurzaamheidsambtenaar (al-s ambtelijk vertegenwoordiger) te verkiezen in de
stuurgroep van het samenwerkingsverband Meetjesfand Kfimaatgezond.



44. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de stuurgroep voor
de brownfieldconvenant BC 54/62 Kühlmann

Er wordt gevraagd om de schepen van mifieu te verkiezen in de stuurgroep voor
de brownfiefdconvenant BC 54/62 Kühfmann, met aJs plaatsvervanger de
duu r z a amhe ids amb t e na a r .

45. Verkiezíng van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de Vervoe*egioraad
Gent

Er wordt qevraagd om de schepen bevoegd voor mobil-iteit, met afs
plaatsvervanger de burgemeester, te verkiezen al-s vertegenwoordiger van de
gemeente in de vervoerregioraad.
De mobiliteitsambtenaar dient te worden aangeduid al-s anbtelijke
vertegenwoordigers van de gemeente in de vervoerregio Gent.

Ingevolge de aanduiding van de qemeenteJijke vertegenwoordigers gaat de
gemeente voJgend engagement aan: actief participeren aan de werking en de
ovetlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie del-en (o.m. uit
het eigen mobil-iteitspJan) en constructief meewerken aan de uítvoering van
concrete acties.

46. Verkiezíng van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de
begeleidingscommissie Rain Carbon

Er wordt voorgestel-d om het gemeentebestuur te faten vertegenwoordigen door
voJgende personen:

Een gemeenteraadslid,
De duurzaamhe ids ambtenaa r,
De voorzitter miJ-ieuraad.

47. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de
begeleidingscommissie Arcelor Mittal

Er wordt voorgestel-d om het gemeentebestuur te l-aten vettegenwootdigen door
volgende personen:

Een gemeenteraadslid,
De duur z aamhe idsambtenaa r,
De voorzitter mifieuraad.

48. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de
begeleidingscommissie gipsberg

Er wordt voorgestefd om het gemeentebestuur te faten vertegenwoordigen door
volgende personen:

Een gemeenteraadslid,
De duur z aamhe ids ambtenaa r,
De voorzitter miJ,ieuraad.

49. Verkiezing van één gemeenteraadsLid en indien mogelijk één
plaatsvervanger per in de gemeenteraad zeteJ.ende fractie als adviserend lid
in de gemeentelijke begeJ.eidingscomrnissie

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om één gemeenteraadsfid en indien mogelijk
één plaatsvervanger per in de gemeenteraad zetefende fractie afs adviserend l-id
in de gemeenteTijke begeleidingscommissie te verkiezen.



50. Vaststel-len van de samenstelling van het plaatseJ-ijk auditcomité op basis
van artikel 3 uit het auditcharter van Audio

Er wordt gevraagd om, naast de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder
comité voor de socia-Ze djenst en/of eerste schepen en de feden van het
managementteam, ook een viertal gemeenteraadsfeden zonder specifiek mandaat
deel- te l-aten uitmaken van het plaatselijk auditcomité. Bfj voorkeur ook feden
vanuit de oppositie.

51. Goedkeuren van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van IGS
I{estlede op dinsdag 19 maart 2Ol9 en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en om volgende inhoud van de dagorde van de buitenqewone
algemene verqadering van IGS tlestTede op dinsdag 79 maart 2079 goed te keuren:

1. Samenstelling Raad van Bestuur

52. Goedkeuren van de agenda van de buitengerûone algemene vergadering van
T[{VS dv op woensdag 20 maart 2OL9 en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordigrer

De qemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en om voTgende inhoud van de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv op woensdag 20 maart 2079 goed te keuren:

1. Toetredinqen en uj-ttredingen
2. Actual-iserinq van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse

toetredingen en uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
5. Varia

53. Goedkeuren van de agtenda van de buitengerùone algemene vergadering van IDM
op woensdag 20 maart 2018 en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en om volgende inhoud van de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van IDPI op woensdag 20 maart 2079 goed te keuren:

1. Aanstelling en benoeming van de bestuurders ingevolge artikel 1B van de
gecoördineerde statuten IDM

2. Aanstelling en benoeming van de leden van het ALGEMEEN COMITÉ ingevolgde
artikel- 26 van de gecoördineerde statuten van fDM

54. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Tllfv9Í ov op vrijdag 22 maarE 2Ol9 en vaststellen van tret mandaat van de
vertegenwoordiger

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en om volgende ínhoud van de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van TMVW ov op vrijdag 22 maart 2079 goed te keuren:

Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevoJ-ge diverse
toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelij ke uittredingen
Benoemingen raad van bestuur
Benoeminqen regionale adviescomités Domeindiensten
Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
Mededelingen
Varia
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55. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algremene vergadering van
Fluvius Antwerpen op woensdag 27 maart 2OL9 en vastsÈellen van het mandaat
van de vertegrenwoordiger

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en om volgende inhoud van de dagorde van de buítengewone
algemene verqadering van FLuvius Antwerpen op woensdag 27 maart 2079 goed te
keuren:

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

56. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algremene vergadering van
Veneco op donderdag 28 maart 2Ot9 en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente te bepalen en om volgende inhoud van de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van Veneco op donderdag 28 maart 2019 goed te keuten:

1. Toel-ichting werking Veneco

2. Akteneming verslag jaarvergaderinq 12-06-2018
3. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering 06-72-2018
4. Benoeming bestuurders

a. Bestuurders lid van de gemeenteraad

b. Bestuurders buiten de raad
5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem

6. Benoemíng deskundigen

57. Mededelingen en kennisgrevingen
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