
 Lo-Reninge, 

 
 

 

 

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 
 

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

vergaderen op dinsdag 19 mei 2020 om 19.30u in het ontmoetingscentrum Concorde, Pollinkhovestraat 

5, 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 12 maart 2020. 

2.  Dienstverlenende Vereniging Westhoek - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 23 juni 2020. 

3.  Zefier cvba - vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager op de algemene 

vergadering van 11 juni 2020. 

4.  EthiasCo cvba - vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene 

vergadering van 2020. 

 

Mens 
 

5.  Beheersplan voor het erfgoedpatrimonium binnen het beschermd dorpsgezicht Fintele - 

goedkeuring. 

6.  Beheersplan voor het erfgoedpatrimonium binnen het beschermd stadsgezicht Reninge - 

goedkeuring. 

7.  Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2019 Westhoek SportOverleg. 

8.  V.V.V. Lo-Reninge - goedkeuring resultatenrekening 2019. 

9.  V.V.V. Lo-Reninge - goedkeuring budget 2020. 

 

Ruimte 
 

10.  West-Vlaamse Intercommunale, dienstverlenende vereniging (WVI) - vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 03 juni 2020. 



11.  Vlaamse Vervoermaatschappij de Lijn - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26 mei 2020. 

12.  Opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking in 

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

op de algemene vergadering van 16 juni 2020. 

13.  Woonmaatschappij IJzer & Zee cvba - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 05 juni 2020. 

14.  Opdrachthoudende vereniging Gaselwest - vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 23 juni 2020. 

15.  Opdrachthoudende Vereniging Gaselwest - intekening op de uitgifte van aandelen Apt. 

16.  Provincie West-Vlaanderen - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor 

uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema's. 

 

Mens 
 

17.  Steunmaatregel voor de lokale economie n.a.v. de Coronacrisis - uitreiking 

waardebonnen. 

 

Interpellaties 
 

18.  Interpellaties. 

Kennisgevingen 
 

19.  Kennisgevingen. 
 

 

Algemeen Directeur,      De voorzitter van de gemeenteraad, 

 

 

 

D. ACKERMAN      M. BERTIER 

 


