Bijkomende dagorde gemeenteraad
Zitting van 23 november 2021

ons kenmerk: U2863

datum 19-11-2021

Geachte raadsleden,
De voorzitter van de gemeenteraad,
In toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en
artikel 3, §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, stelt volgende
aanvullende punten vast voor de gemeenteraad van 23 november 2021.

T1. Raad en commissies - Akte nemen tijdelijke verhindering van een
gemeenteraadslid van de Open VLD plus fractie, installatie van een vervangend
gemeenteraadslid en beëdiging
Raadslid Filip Michiels vraagt de gemeenteraad akte te nemen van verlof gedurende
minimaal twaalf weken conform de mogelijkheden voorzien in het decreet lokaal bestuur.
Gedurende deze periode kan het raadslid niet aanwezig zijn op de vergaderingen van de
gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies. Deze tijdelijke verhindering loopt tot de
terugkeer van de mandataris. In toepassing van artikel 12 van het decreet lokaal bestuur
verzoekt de heer Filip Michiels de gemeenteraad hiervan akte te laten nemen en in zijn
vervanging te voorzien.
T2. Raad
en
commissies
–
Goedkeuren
samenstelling
van
een
gemeenteraadscommissie - commissie algemeen beleid - aanduiden
vervangend vertegenwoordiger
Ten gevolge van de tijdelijke verhindering van raadslid Filip Michiels voor een periode
van minstens 12 weken dient de raad de vervanging ervan te regelen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren
T3. Raad en Commissies - Verkiezing tijdelijk lid van de Raad van bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf De Kluize op basis van een voordrachtakte
Raadslid Filip Michiels vraagt zich tijdelijk te laten vervangen in de raad van bestuur. De
gemeenteraad dient over te gaan tot de tijdelijke benoeming van een vervangend lid van
de raad van bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren.
T4. Raden en commissies - kennisnemen van het verslag over de uitoefening van
het mandaat als bestuurder bij de intergemeentelijke vereniging Veneco
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Op vraag van de voorzitter werd dit punt toegevoegd aan de agenda.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt.

Op bevel :
De algemeen directeur,

De Voorzitter wnd.,

Borchert Beliën

Pieterjan Keymeulen
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