
 

 
 

 

Bijeenroeping van de gemeenteraad,  
met aansluitend de OCMW-raad 

 
U wordt overeenkomstig de artikelen 19, 20 en 74 van het decreet lokaal bestuur uitgenodigd tot 
het bijwonen van de vergadering die in de raadszaal van het gemeentehuis zal plaatsvinden op 
donderdag 28 februari 2019 om 19.30 uur stipt. 

_________________________________________ 

Dagorde gemeenteraad  : 
1. Algemeen bestuur. Ontslag van Gert Van Driessche uit de N-VA-fractie en zetelen als 

onafhankelijke. Kennisname. 
2. Notulen vorige zitting.  
3. Algemeen bestuur. Beheersorgaan bibliotheek. Aanpassing samenstelling. Goedkeuring. 
4. Algemeen bestuur. Concessie cafetaria De Ruffel. Vraag tot tijdelijke aanpassing 

concessieprijs. Goedkeuring. 
5. Algemeen bestuur. Veiligheid. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 14 februari 

2019 inzake het inrichten van alle eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire 
activiteiten en veiligheidszones georganiseerd in het kader van de Ronde van Vlaanderen 
2019. 

6. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een 
voetgangersoversteekplaats in de Zonnestraat. Goedkeuring. 

7. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging IMWV ov. Goedkeuring van de agenda voor 
de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov van 12 maart 2019. 

8. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging TMVS dv. Goedkeuring van de agenda voor 
de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019.  

9. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging TMVW ov. Goedkeuring van de agenda voor 
de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019. 

10. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging Gaselwest. Goedkeuring van de agenda 
voor de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019. 

11. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging I.VL.A.. Goedkeuring van de agenda voor de 
buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019.  

12. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging SOLVA. Goedkeuring van de agenda voor 
de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019. 

13. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 
Kennisgeving. 



 

Geheime zitting :  
14. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging. Algemene vergaderingen.  

a. Gaselwest. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  
b. I.M.W.V. ov. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger . 
c. T.M.V.W. ov. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 
d. T.M.V.W. ov. Aanduiden lid regionaal adviescomité domeindiensten.  
e. T.M.V.S. dv. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  
f. I.VL.A. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  
g. Regionaal Landschap Vlaams Ardennen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaats-

vervanger.  
h. Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO). Aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger.  
i. De Lijn. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
j. Medisch Oost-Vlaanderen (MEDOV). Aanduiden  vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  
k. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  
l. Toerisme Vlaamse Ardennen vzw. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  
m. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

(O.V.S.G.) Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 
n. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen. Aanduiden 

vertegenwoordiger algemene vergadering vzw ERSV.  
o. Strategisch Plan Zuid-Oost-Vlaanderen. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

in de regioraad.  
p. SOLVA. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  
q. Kringwinkel Vlaamse Ardennen. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

15. Algemeen bestuur. Zefier cvba. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  
16. Burger en Welzijn. Logo Gezond+. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in 

de algemene vergaderingen.  
17. Burger en Welzijn. vzw Knipoog. Aanduiden vertegenwoordigers in de algemene 

vergaderingen. 
18. Burger en Welzijn. Onderwijs. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het 

beheerscomité van de scholengemeenschap Schelde-Leie.  
19. Burger en Welzijn. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem vzw (RSVK Waregem). 

Aanduiden vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen.   
20. Vrije Tijd. Bibliotheek. Plaatselijke openbare bibliotheeksamenwerkingsverband “Vlaamse 

Ardennen”. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  
21. Vrije Tijd. Cultuur. Erfgoed. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger beheerscomité 

interlokale vereniging ‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’.  



 

22. Vrije Tijd. Sport. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Aanduiden 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

23. Integraal Waterbeleid. Leiebekken (West-Vlaanderen). Aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger.  

24. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen / samenwerking . Voordrachten.  
a. IMWV ov. Voordracht kandidaat bestuurder in de raad van bestuur.  
b. Gaselwest. Voordracht van een kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) 

OOST en voor de raad van bestuur.  
c. TMVW ov. Voordracht kandidaat bestuurder voor de activiteit domeindiensten.  
d. I.VL.A. Voordracht van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur.  
e. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Voordracht kandidaat bestuurder in de 

raad van bestuur.  
f. Regionaal Verhuurkantoor Waregem vzw (RSVK). Voordracht kandidaat bestuurders in de 

raad van bestuur.  
 
Dagorde OCMW-raad: 
1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 
2. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging SOLVA. Goedkeuring van de agenda voor de 

buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019. 


