AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 23 NOVEMBER 2020

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u uit te nodigen voor de vergadering van de gemeenteraad
op 23 november 2020 om 20.00 uur in het Gemeentehuis, Raadzaal, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem met
onderstaande agenda.
An De Vreese
Algemeen directeur

Jan Van Wassenhove
Voorzitter

GOEDKEURING NOTULEN
1.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag Gemeenteraad 12.10.2020

OPENBAAR
ALGEMEEN BESTUUR
2.

Tijdelijke politieverordening voor het houden van een digitale gemeenteraad en een raad voor
maatschappelijk welzijn: goedkeuring

3.

Ondersteunende maatregelen n.a.v. het coronavirus COVID-19: kennisname

4.

Kennisname éénmalige procedure tot het ontruimen van niet-geconcedeerde graven met
mogelijkheid tot omvorming naar een concessie - begraafplaats Deurle

5.

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025: kennisname

6.

Kennisneming beslissing imewo en goedkeuring overige te verrichten formaliteiten m.b.t. de
inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting

7.

Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) buitengewone algemene vergadering van 9 december 2020: goedkeuring agenda en vaststelling
mandaat vertegenwoordiger

8.

Intergemeentelijke Samenwerking Westlede (IGS Westlede) - algemene vergadering van 1
december 2020 - beraadslaging en goedkeuring agenda

9.

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW):
buitengewone algemene vergadering van 11 december 2020 - beraadslaging en goedkeuring
agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordigers

10. VVV Leiestreek vzw - vervanging vertegenwoordigers in de algemene vergadering: goedkeuring
11. Uitvoering omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 29 mei 2020 betreffende het sectoraal akkoord 2020
voor het personeel van het lokaal bestuur: aanpassing rechtspositieregeling personeel:
toekenning diverse cheques als bijkomend sociaal voordeel voor alle medewerkers: goedkeuring
12. Uitvoering omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 29 mei 2020 betreffende het sectoraal akkoord 2020
voor het personeel van het lokaal bestuur: Verhoogde bijdragen tweede pensioenpijler voor
contractuele medewerkers: goedkeuring
ALGEMENE FINANCIERING
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13. Gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding op het drinkwaterverbruik 2021: goedkeuring
WELZIJN
14. Projectvereniging 'Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde'- jaarrekening en activiteitenverslag:
goedkeuring
GRONDGEBIEDZAKEN
15. Intekenen op de raamovereenkomsten van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB): goedkeuring
16. Aankoop perceeltje grond van OCMW Gent/Sogent ter hoogte van Brandstraat 106 / hoek
Hooglatemweg. Principiële goedkeuring voorkooprecht.
17. Het in bezetting nemen van Infrabelgrond 'Langs de Spoorweg'. Goedkeuring overeenkomst
18. Kosteloze grondafstand Bosstraat 2-4: goedkeuring
19. Aanvullend Verkeersreglement: invoer van een fietsstraat in de Karrestraat
VRIJE TIJD
20. Raamovereenkomst levering boeken aan de bibliotheek voor de periode: 1/1/2021-31/12/2023 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - BIB20212023
ONDERWIJS
21. Gemeentelijk onderwijs - lestijdenpakket schooljaar 2020- 2021: goedkeuring
22. Instellen van een aanmeldingsprocedure in het gemeentelijk basisonderwijs: goedkeuring

BESLOTEN
ALGEMEEN BESTUUR
23. Aanstelling algemeen directeur in vast statutair verband na einde proeftijd: goedkeuring
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Handtekening(en)
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