
 Lo-Reninge, 06.03.2019 

     
    

 

 

 

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 
 

De voorzitter van de gemeenteraad van de stad Lo-Reninge verzoekt de gemeenteraad in zitting te 

vergaderen op donderdag 14 maart 2019 om 19.30u in het administratief centrum, Markt 11, 8647 Lo-

Reninge, om voor de eerste maal te beraadslagen over volgende agendapunten: 

 

Openbare zitting 

 

Algemeen beleid 
 

1.  Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 31 januari 

2019. 

2.  Federale Overheid Binnenlandse Zaken - kennisname besluit van de bestendige deputatie 

van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende de geldigverklaring van de 

verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers voor de politieraad van de 

politiezone Spoorkin. 

3.  Gemeentelijke administratieve diensten, vernieuwen van de server - goedkeuring 

technische bepalingen en vaststelling van de wijze van gunnen. 

4.  Gemeentelijke administratieve diensten, aankoop IT-hardware - goedkeuring 

opdrachtomschrijving en vaststelling van de wijze van gunnen. 

 

Mens 
 

5.  Dienstverlenende Vereniging Westhoek - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

Energiehuis Westhoek. 

6.  V.V.V. Lo-Reninge - goedkeuring resultatenrekening 2018. 

7.  V.V.V. Lo-Reninge - goedkeuring budget 2019. 

 

Ruimte 
 

8.  Opdracht voor het uitvoeren van Minawerk gedurende het dienstjaar 2019 - goedkeuring 

bestek met raming van de kostprijs en vaststelling van de wijze van gunnen. 

9.  Opdracht voor diensten voor de opmaak van het technisch ontwerp en de 

veiligheidscoördinatie voor het uitvoeren van herstellingswerken aan diverse wegen - 

goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen. 

10.  Gemeentelijke technische dienst, aankoop van een professionele grasmaaier - vaststelling 

technische beschrijving en wijze van gunnen. 



11.  Opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking 

voor de sector Veurne en Ommeland (IVVO) - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019. 

 

Algemeen beleid 
 

12.  Zefier cvba - aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend 

volmachtdrager op de algemene vergaderingen. 

13.  Ethias cvba - aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen. 

 

Mens 
 

14.  VVV Lo-Reninge vzw - aanduiding van één werkend lid, tevens vertegenwoordiger in de 

Raad van Beheer. 

15.  Openbare bibliotheek van Houthulst en Lo-Reninge - aanduiding van drie 

stemgerechtigde leden in het bestuursorgaan. 

16.  Vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Lo-Reninge - Nieuwkapelle - aanduiding van drie 

vertegenwoordigers in de algemene vergadering. 

17.  Vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Lo-Reninge - Nieuwkapelle - aanduiding van één 

vertegenwoordiger in de raad van beheer. 

 

Ruimte 
 

18.  Vereniging voor Openbaar Groen vzw - aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen. 

19.  Vlaamse Vervoermaatschappij, de Lijn - aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen. 

 

Veiligheid 
 

20.  Dierenasiel Ganzeweide vzw - aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger met adviserende stem in de algemene 

vergaderingen. 

 

Interpellaties 
 

21.  Interpellaties. 
 

 

Algemeen Directeur,      De voorzitter van de gemeenteraad, 

 

 

 

D. ACKERMAN      M. BERTIER 

 


