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AGENDA GEMEENTERAAD
25 maart 2019
De voorzitter van de gemeenteraad, Dieter De Mets, heeft het genoegen u een eerste maal uit te nodigen
voor de zitting van de gemeenteraad met aan de agenda de onderstaande punten. De zitting vindt plaats
op 25 maart 2019 (20.00u) in de raadzaal van het administratief centrum, Markt 1 te 9890 Gavere.
Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Serge Ronsse

De voorzitter van de
gemeenteraad,
Dieter De Mets

OPENBAAR
1. Goedkeuren notulen en zittingsverslag van 25 februari 2019
2. ERSV Oost-Vlaanderen vzw - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering
De gemeente Gavere duidt één vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering.
3. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen - ESF-project 'Versterkt streekbeleid' - aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger regioraad
De gemeente Gavere duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan in de regioraad.
4. Interlokale vereniging Zovla - aanduiden vertegenwoordiger, plaatsvervangend vertegenwoordiger
beheerscomité en lid stuurgroep
Gemeente Gavere duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in
het beheerscomité van de interlokale vereniging Zovla.
Gemeente Gavere duidt één lid aan in de stuurgroep van de interlokale vereniging Zovla.
5. Scholengemeenschap interlokale vereniging Basisonderwijs Gavere/Merelbeke - aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger beheerscomité
Gemeente Gavere duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in
het beheerscomité van de scholengemeenschap interlokale vereniging Basisonderwijs
Gavere/Merelbeke.
6. Samenstellen tuchtcommissie
De gemeenteraad heeft in zijn huishoudelijk reglement een tuchtcommissie opgericht, zoals bedoeld
in artikel 201 van het decreet lokaal bestuur. De mandaten in de tuchtcommissie worden evenredig
verdeeld over de fracties van de gemeenteraad.
7. Samenstellen deontologische commissie
De gemeenteraad heeft in zijn huishoudelijk reglement een deontologische commissie opgericht. De
mandaten in de deontologische commissie worden evenredig verdeeld over de fracties van de
gemeenteraad.

8. Samenstellen gemeenteraadscommissie "algemeen beleid"
De gemeenteraad heeft in zijn huishoudelijk reglement een gemeenteraadscommissie "algemeen
beleid" opgericht. De mandaten in de gemeenteraadscommissie worden evenredig verdeeld over de
fracties van de gemeenteraad.
9. Samenstellen gemeentelijke veiligheidscel (vervangen gemeenteraadsbesluit van 21 november 2016)
De samenstelling van de gemeentelijke veiligheidscel dient geactualiseerd te worden n.a.v.
personeelswissels, decreet lokaal bestuur, functiebenamingen, ...
10. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) - engagementsverklaring voor duurzame
ontwikkeling 'Global goals, local focus'
De gemeenteraad bekrachtigt het collegebesluit van 4 maart 2019 houdende begeleidingstraject
integratie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) in meerjarenplanning 2020-2025.
De gemeenteraad onderschrijft de engagementsverklaring voor duurzame ontwikkeling 'global goals,
local focus' van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG).
11. Retributie op ambtshalve en/of noodzakelijke tussenkomsten van de gemeentelijke technische
diensten om een schadegeval te herstellen of om een geringe aanpassing uit te voeren aan het
gemeentelijk openbaar domein
De gemeenteraad voert met ingang van 25 maart 2019 een retributie in op ambtshalve en/of
noodzakelijke tussenkomsten van de technische diensten om een schadegeval te herstellen of om een
geringe aanpassing uit te voeren aan het gemeentelijk openbaar domein.
12. Gemeentelijke adviesraad voor ouderen - kennisname voorlopig verslag van 7 februari 2019
De verslagen van de adviesorganen en overlegstructuren worden ter kennisname voorgelegd aan de
gemeenteraad.
13. Gemeentelijke adviesraad voor jeugd - kennisname voorlopig verslag van 28 februari 2019
De verslagen van de adviesorganen en overlegstructuren worden ter kennisname voorgelegd aan de
gemeenteraad.
14. Kennisname briefwisseling bestemd voor de gemeenteraad
De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de
gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.
15. Mondelinge en schriftelijke vragen
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester
en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

