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Secretariaat
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Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 17 juni 2016.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van CIPAL
d.d. 17 juni 2016, met volgende agenda :
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers;
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015;
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015 afgesloten op 31
december 2015;
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015;
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op
31 december 2015;
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van
hun mandaat tijdens het boekjaar 2015;
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding;
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem;
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité;
10. Rondvraag;
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Het college stelt voor om :
de agenda goed te keuren
de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het
besluit dat door de gemeenteraad zal worden genomen over de agendapunten van deze
vergadering
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Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 16 juni 2016.
Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Fingem
d.d. 16 juni 2016, met volgende agenda :
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015
Jaarrekening per 31 december 2015 – voorstel tot resultaatsverwerking
Verslag van de commissaris
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
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Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 16 juni 2016.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigere en bepalen mandaat.
Het college stelt raadslid Mirella Limpens voor als effectieve vertegenwoordiger en schepen Hedwin De
Clercq als plaatsvervanger op de Algemene Vergadering van Fingem d.d. 16 juni 2016 en - de
aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat
door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
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Samenwerkingsverbanden. IVLA. Algemene Vergadering dd. 30 juni 2016.
Goedkeuring agenda.

1

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van IVLA
d.d. 30 juni 2016, met volgende agenda :
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van Dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2015.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015.
3. Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.
4. Aanduiding kandidaat bestuurder – Maarkedal – Dhr. Yves Van Heddegem.
5. Aanstelling Bedrijfsrevisor 2016-2018.
6. Varia.
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
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Samenwerkingsverbanden. IVLA. Algemene Vergadering dd. 30 juni 2016.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Algemene Vergadering van IVLA d.d. 30
juni 2016.
Het college stelt voor om :
- raadslid Pascal Machtelinckx aan te stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger;
- de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit
dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
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Samenwerkingsverbanden. VVSG vzw. Algemene ledenvergadering d.d. 9 juni
2016. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering van
VVSG vzw d.d. 9 juni 2016, met volgende agenda :
Deel 1. Statutaire vergadering VVSG vzw o.l.v. Luc Martens, voorzitter VVSG
1. Samenstelling Bureau en aanduiding stemopnemers
2. Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2015
3. Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2015 + verslag van de commissaris-revisor
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris-revisor
6. Toelichting door Luc Martens en algemeen directeur Vincent Van Malderen van Jobpunt
Vlaanderen over de participatie van de VVSG in Jobpunt Vlaanderen en haar vernieuwde
werking
Deel 2. Thematische vergadering
1. Smart Cities
2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
3. Samenleven, een radicale keuze (OVSG)
Vraagstelling en discussie met de zaal.
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren en de aangestelde vertegenwoordiger te
mandateren om op de vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit die door de
gemeenteraad wordt genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
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Samenwerkingsverbanden. Ethias. Gewone Algemene Jaarvergadering dd. 17
juni 2016. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke
vertegenwoordiger.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Jaarvergadering
van Ethias d.d. 17 juni 2016, met volgende agenda :
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015;
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het
resultaat;
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat;
4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht;
5. statutaire benoemingen.
Het college stelt voor om:
de agenda goed te keuren
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de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het
besluit dat door de gemeenteraad zal worden genomen over de agendapunten van deze
vergadering
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Samenwerkingsverbanden. Farys. Gewone Algemene Vergadering TMVW (IC)
dd. 24 juni 2016. Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering
van IC TMVW d.d. 24 juni 2016, met volgende agenda :
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van
toetredingen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015
5. Verslag van het college van commissarissen
6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
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Samenwerkingsverbanden. Farys. Gewone Algemene Vergadering TMVW (IC)
dd. 24 juni 2016. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen
mandaat.
Het college stelt volgende personen voor als gemeentelijke vertegenwoordigers op de gewone
Algemene Vergadering van TMVW (IC) dd. 24 juni 2016 :
1 Peter Vanderstuyf
2 Marc De Pessemier
3 Marcel Van Snick
4 Marcel Saeytijdt
De aangestelde vertegenwoordigers worden gemandateerd om te handelen en te beslissen conform
het besluit dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van deze
vergadering.
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Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 20 juni 2016.
Goedkeuring agenda.
Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van SOLVA
d.d. 20 juni 2016, met volgende agenda :
1. Samenstelling van het bureau
2. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2015
4. Jaarrekening per 31 december 2015
5. Verslag van de Commissaris
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015
7. Aanvaarden Politiezone Erpe-Mere/Lede als lid.
Het college stelt voor om de agenda goed te keuren.
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Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 20 juni 2016.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Algemene Vergadering van SOLVA d.d.
20 juni 2016.
Het college stelt voor om raadslid Marie-Jeanne De Temmerman aan te stellen als gemeentelijke
vertegenwoordiger en te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de
gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering.
Financiën
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Meerjarenplan 2014-2019. Wijziging 6.
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Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aanpassing van het meerjarenplan 20142019/wijziging 6 goed te keuren.
Voor meer duiding hieromtrent wordt verwezen naar de strategische nota – verklarende nota –
financiële nota in het dossier.
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Budgetwijziging 2016/1. Goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de budgetwijziging goed te keuren.
De budgetwijziging sluit aan op de wijziging 6 van het meerjarenplan 2014-2019.
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