Besluitenlijst raad voor maatschappelijk welzijn
van 29 november 2021
1.

Besluit van de burgemeester betreffende de vergaderingen van de diverse
bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen,
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Kennisname.

De raad neemt kennis van het besluit van de burgemeester betreffende de vergaderingen
van de diverse bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen,
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
2.

Besluit betreffende de modaliteiten van de vergaderingen van de
gemeenteraad gedurende de periode van de federale fase en dit in het kader
van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te
beperken. Goedkeuring.

De raad keurt het besluit goed betreffende de modaliteiten van de vergaderingen
gedurende de afgekondigde federale fase.
3.

TMVS. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering en
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/ plaatsvervanger.

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van TMVS die plaatsvindt op 14 december 2021 om 14.30 u.
4.

Digibank Regio Poperinge. Bekrachtiging.

De raad bekrachtigt het besluit van het vast bureau van 8 november 2021 inzake
goedkeuren van de engagementsverklaring 'Digibank Regio Poperinge'.
5.

Ruiling
landbouwgronden
Ontwerpakte. Goedkeuring.

tussen

Reningelstseweg

en

Jagerstraat.

De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van ruilingsakte van landbouwgronden tussen
de Reningelstseweg en de Jagerstraat (en het ontwerp van akte van pachtafstand).
6.

Relighting
WZC
Huize
Proventier.
plaatsingsprocedure en raming.

Goedkeuring

bestek,

plannen,

De raad beslist om het bestek, de plannen, de plaatsingsprocedure en de raming inzake
de opdracht "Relighting WZC Huize Proventier" goed te keuren.
7.

Vragen en antwoorden.

Bekendmaking website en kennisgeving toezichthoudende overheid: 1 december 2021.

