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1.
2.
3.

Goedkeuren notulen van 3 december 2018
Goedkeuren notulen van 2 januari 2O19

Aanduidenfractieleiders
Elke fractie duidt een fractieleider aan die het aanspreekpunt is van zijn/haar fractie.

4.

Huishoudelijk reglement en deontologische code (vervangen gemeenteraadsbesluit
van 21 december 2015)
De gemeenteraad stelt zijn huishoudelijk reglement en deontologische code vast.

5.

Bepalen van de voorwaarden gekoppeld aan het voorafgaand visum van de
financieel directeur.
De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom
zijn onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel directeur, voordat enige
verbintenis kan worden aangegaan. De raad bepaalt welke verrichtingen er aan de
visumplicht zijn onderworpen en welke verrichtingen er van de visumverplichting zijn
u¡tgesloten.

6.

Kennisname meerjarenplanaanpassing 5 2Ot4-2O21, budgetwijziging 1 2018 en
budget 2019 van het OCMW.
De OCMW-raad paste zijn meerjarenplan aan met de volgende resultaten tot gevolg.
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meerjarenplan.

7.

Kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne - kennisname budgetwijziging 1 2018
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt volgens het meerjarenplan € 21.683,66. De
gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2078 bedraagt € 15.700,65. De gemeentelijke

exploitatietoelage in de budgetwijziging 1 2018 is ongewijzigd en blijft bijgevolg binnen het
bedrag van het goedgekeurd meerjarenplan.
De gebudgefteerde gemeentelijke investeringstoelage bedraagt € 39.057. De gebudgetteerde
gemeentelijke investeringstoelage voor 2078 bedraagt € 39.057. De gemeentelijke
investeringstoelage in de budgetwijziging 1 2018 daalt met € 8.000 tot € 31.057. De
investeringstoelage blijft binnen het bedrag van het goedgekeurd meerjarenplan.

8.

Kerkfabriek Sint-Martinus Asper - kennisname budget 2019
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt volgens het meerjarenplan € 19.899,95. De
gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2079 bedraagt € 19.899,95. De gemeentelijke
exploitatietoelage blijft bijgevolg binnen het bedrag van het goedgekeurd meerjarenplan.
De gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage bedraagt€ 0. Deze toelage is in
overeenstemming met het meerjarenplan.

9.

Kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem - kennisname budget 2019
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt volgens het meerjarenplan € 13.786,93. De
gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2079 bedraagt € 13.786,93. De gemeentelijke
exploitatietoelage blijft bijgevolg binnen het bedrag van het goedgekeurd meerjarenplan.
De gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage bedraagt € 6.000. Deze toelage is in
overeenstem mi ng met het meerja ren pla n.

1O.

Kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne - kennisname budget 2019
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt volgens het meerjarenplan € 22.185,45. De
gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2079 bedraagt € 14.650,97. De gemeentelijke
exploitatietoelage blijft bijgevolg binnen het bedrag van het goedgekeurd meerjarenplan.
De gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage bedraagt € 14.300. Deze toelage is in
overeenstemm¡ng met het meerjarenplan.

11. Kerkfabriek Sint-Amandus Gavere - kennisname budget 2O19
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt volgens het meerjarenplan € 41.099,20. De
gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2019 bedraagt € 40.640,98. De gemeentelijke
exploitatietoelage blijft bijgevolg binnen het bedrag van het goedgekeurd meerjarenplan.
De gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage bedraagt€ 5.000. Deze toelage is in
overeenstem mi ng met het meerjaren pla n.
12. Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake - kennisname budget 2O19
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt volgens het meerjarenplan € 26.963,61. De
gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2079 bedraagt € 12.228,48. De gemeentelijke
exploitatietoelage blijft bijgevolg binnen het bedrag van het goedgekeurd meerjarenplan.
De gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage bedraagt € 0. Deze toelage is in
overeenstemmi ng met het meerja ren pla n.
13. Kerkfabriek Sint-Martinus Vurste - kennisname budget 2O19
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt volgens het meerjarenplan € 18.928,60. De
gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor 2079 bedraagt € 10.783,67. De gemeentelijke
exploitatietoelage blijft bijgevolg binnen het bedrag van het goedgekeurd meerjarenplan.
De gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage bedraagt€ 30.813,10. Deze toelage is
in ùve¡ eenstettttttittg lllet het tneetjarenplan.

14.Intergemeentelijke projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS)
afvaardigen leden raad van bestuur

-

De gemeente Gavere vaardigt één stemgerechtigd lid en één lid met raadgevende stem af in

de raad van bestuur.

l5.Intergemeentelijke projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde afvaardigen leden raad van bestuur
De gemeente Gavere vaardigt één stemgerechtigd lid, één plaatsveruangend stemgerechtigd
lid en één lid met raadgevende stem af in de raad van bestuur.

16. Intergemeentelijke samenwerking (IGS) Westlede - afvaardigen

vertegenwoordigers algemene vergadering en voordragen leden raad van bestuur
De gemeente Gavere vaardigt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend

vertegenwoordiger af in de algemene vergadering.
De gemeente Gavere draagt een lid met raadgevende stem voor in de raad van bestuur.

lT.Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking
Meetjesland (M) - afvaardigen vertegenwoordigers algemene vergadering en
leden raad van bestuur
De gemeente Gavere vaardigt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend

vertegenwoordiger af in de algemene vergadering.
De gemeente Gavere vaardigt één stemgerechtigd lid, één plaatsvervangend stemgerechtigd

lid en één lid met raadgevende stem af in de raad van bestuur.
18. Dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische
ontwikkeling (Veneco) - afvaardigen vertegenwoordigers algemene vergadering, lid
raad van bestuur, leden kredietcommissie commissie Vlaamse Energiewoning en
leden Vervoerregioraad
De gemeente Gavere vaardigt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend
vertegenwoordiger af in de algemene vergadering.
De gemeente Gavere vaardigt één stemgerechtigd lid af in de raad van bestuur.
De gemeente Gavere vaardigt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend
vertegenwoordiger af in de kredietcommissie Vlaamse Energielening.
De gemeente Gavere vaardigt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend
v e rteg e nw oo rd i g e r a f i n d e Ve rvoe rs reg i o ra a d.
19. Sociale huisvestingsmaatschappij Kleine landeigendom Het Volk cvba - voordragen

lid raad van bestuur

De gemeente Gavere kan twee leden van de raad van bestuur voordragen (één man en één

vrouw).
2O. Sociale

bestuur

Huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba - voordragen lid raad van

De gemeente Gavere kan twee leden van de raad van bestuur voordragen (één man en één

vrouw).

21. Centrum voor Basiseducatie vzw - Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland - aanduiden
vertegenwoordigers a lgemene vergaderi ng
De gemeente Gavere duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering.

22.Logo Gezond+ vzw - aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering en
voordragen lid raad van bestuur
De gemeente Gavere duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend

vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering.
De gemeente Gavere kan een lid voordragen in de raad van bestuur.

23. Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw - aanduiden vertegenwoordigers
algemene vergadering
De gemeente Gavere duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering.
24. Gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit - kennisname voorlopig
verslag van 28 november 2O18
De verslagen van de adviesorganen en overlegstructuren worden ter kennisname voorgelegd
aan de gemeenteraad.
25. Gemeentelijke adviesraad voor jeugd - kennisname voorlopig verslag van 29
november 2018
De verslagen van de adviesorganen en overlegstructuren worden ter kennisname voorgelegd
aan de gemeenteraad.
26. Gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed - kennisname voorlopig verslag
van 22 november 2O18
De verslagen van de adviesorganen en overlegstructuren worden ter kennisname voorgelegd
aan de gemeenteraad.

27. Fairtradegemeente
Raadslid Nele Melkebeke (Groen) stelt voor om op gemeentelijke evenementen ook niet'
alcoholische dranken met fairtrade-label te schenken, om voortaan enkel nog fairtradechocolade aan te kopen, om aan publieke evenementen op te leggen dat minstens één
fairtrade of lokaal duurzaam product wordt aangeboden. Verder verzoekt ze het college van
burgemeester en schepenen om een actieplan om het fairtrade-label te behouden.
De gemeenteraad neemt kennis van het voornemen van de bevoegde schepen om vorm te
geven aan een beleid inzake ontwikkelingssamenwerking waarin deze voorstellen kunnen
opgenomen worden.
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