GEMEENTE MOORSLEDE

Moorslede, 12 juni 2018

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

===============================
Dhr. Johan Paret, Voorzitter van de gemeenteraad, verzoekt de gemeenteraad in zitting te vergaderen op
donderdag 21 juni 2018 om 20.00 uur.
Dagorde :
Openbaar
Normaal

01. Kennisname aanstellingsbesluit algemeen directeur.
02. Eedaflegging algemeen directeur.
03. Tijdelijke politieverordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten en onderhoudswerken aan
rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter gelegenheid van de autorally “Omloop van Vlaanderen” op
vrijdag 31 augustus 2018 en zaterdag 1 september 2018 – goedkeuring.
04. Tijdelijke politieverordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten langs de openbare weg, ter
gelegenheid van de wielerwedstrijd "Lotto Belgium Tour" op woensdag 5 september 2018 - goedkeuring.
05. Vaststelling BBC Jaarrekening 2017.
06. Privacyverklaring informatieveiligheid Gemeentebestuur Moorslede – goedkeuring.
07. Procedure detecteren incidenten informatieveiligheid - goedkeuring.
08. Koude- en warmteplan gemeentelijke diensten - goedkeuring.
09. Vaststelling van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' - goedkeuring.
10. Toekenning van bevoegdheid aan het college inzake:
- opdrachten, die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente
- daden van beheer van gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.
11. Vraag tot gedeeltelijke herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West – Vlaanderen voor de
site van Dadipark.
12. Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kleppestraat - voorlopige vaststelling.
13. Verleggen voetweg nr. 64 - sluiten openbaar onderzoek en definitieve vaststelling plan verlegging.
14. Verkoop stuk gemeentegrond Millesteenstraat, 2e afdeling, sectie A, zonder nr, lot 1, opp. 1a72ca –
definitieve goedkeuring.
15. Burgemeestersconvenant - ondertekening CoM 2030 - goedkeuring.
16. Bestek vervangen gasconvectoren door CV installatie - tekenacademie - raming € 17.132,15 (incl. 21% btw)
- onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - goedkeuring.
17. Aansluiting Gemeentelijke basisschool Moorslede bij het openbaar ondersteuningsnetwerk WestVlaanderen - goedkeuring.
18. Schoolreglement Gemeentelijke Basisschool Moorslede - goedkeuring.
19. Pilootproject lerarenplatform Gemeentelijke Basisschool Moorslede - goedkeuring.
20. Vraag vanwege OCMW-raad tot goedkeuring motie 'bestemming gelden verkoop onroerende goederen'.
21. Agenda Bijzondere Algemene Vergadering Zefier op 28 juni 2018 - goedkeuring.
22. PV vorige zitting.
Geen type gekozen

Mededelingen
- Mededeling vanwege het college

Besloten
Normaal

23. Aanstellingsbesluit adjunct algemeen directeur - goedkeuring.
24. Aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene
Vergadering Zefier op 28 juni 2018.
Openbaar
25. Eedaflegging adjunct algemeen directeur.

Namens het College:

De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

Kristof Vander Stichele.

Johan Paret.

