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Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 22 mei 2012 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreet, te berichten over de bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis, teneinde over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

Wij zouden er u ten zeerste dank voor weten, indien u op deze vergadering zou willen aanwezig zijn. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       Gaselwest – Algemene vergadering van 22 juni 2012 – goedkeuren van de wijziging 
van de statuten, van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
2       Figga – Algemene vergadering van 22 juni 2012 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
3       CIPAL (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 15 juni 2012 – 
goedkeuren van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

FINANCIËN 

4       Kennisname van de rapportage van de financieel beheerder 
5       Reglement inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden 
kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten - aanpassing 

BEGROTING 

6       Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2011 
7       Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2011 

PATRIMONIUM 

8       Meersstraat – Goedkeuring aankoopbelofte stuk zijberm 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

9       Figga – Algemene vergadering van 22 juni 2012 – aanduiding vertegenwoordiger 
10      Cipal (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 15 juni 2012 – 
aanduiding vertegenwoordiger 
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