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De burgemeester-voorzitter verzoekt de gemeenteraad van de stad Waregem voor de eerste maal in zitting 
te vergaderen op: 
 

dinsdag 06 april 2010  om  19.00 uur 

Het proces-verbaal van de vorige zitting ligt ter inzage in de raadzaal, één uur voor de zitting.  

Agenda:  

 
Openbare zitting 

1. mededelingen 

2. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid: 
a) akte nemen ontslag gemeenteraadslid 
b) nazien geloofsbrieven van opvolgend gemeenteraadslid 
c) eed afleggen door opvolgend gemeenteraadslid 
d) vaststellen rangorde gemeenteraadsleden 

3. Helpt Elkander: akte nemen ontslag + voordracht nieuw lid raad van bestuur 

4. Gaselwest: akte nemen ontslag + voordracht nieuw lid raad van bestuur 

5. Figga: akte nemen ontslag + voordracht nieuw lid raad van bestuur 

6. kennis nemen verdeling stedelijke toelage voor fractiewerking 2009 

7. WAGSO: goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening 2009 

8. WAGSO: financiering: 
a) goedkeuren financiering op lange termijn door het stadsbestuur aan het WAGSO 
b) goedkeuren financiering op korte termijn door het stadsbestuur aan het WAGO 

9. WAGSO: goedkeuren samenwerkingsconvenant sanitaire unit 

10. WAGSO: goedkeuren samenwerkingsconvenant Schoendalestraat-Grottelaan 

11. goedkeuren bijkomende investeringstoelage VC Poincaré vzw voor inrichting gebouw 

12. stedelijk personeel: invoeren van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 
en aanstellen RSZPPO als opdrachtencentrale 

13. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 1 betrekking van sergeant-vrijwilliger 

14. onroerende goederen: goedkeuren overdracht onroerend goed Stationsstraat 127 (Vredegerecht + 
woongelegenheid) naar WAGSO 

15. onroerende goederen: goedkeuren aankoop gronden en gebouwen Koekoekstraat +30 

16. stadhuis, renovatie verlichtingsarmaturen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

17. goedkeuren opdracht leveren van bestelwagens en lichte vrachtwagens voor de technische dienst en 
de groendienst + vaststellen wijze van gunnen 

18. goedkeuren ondertekening biodiversiteitscharter met Natuurpunt 
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19. goedkeuren aankoop van meubilair voor de stadswinkel + vaststellen wijze van gunnen 

20. stedelijk kunstonderwijs: goedkeuren personeelsovereenkomst bij de overheveling van de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Vorming van Waregem, filiaal van de academie van Oudenaarde, naar de 
Kunstacademie van Waregem 

21. sportcentrum De Treffer, zwembad: vernieuwen ramen en beglazing (buitengang): goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

22. goedkeuren toelagen 

23. vragen 

24. goedkeuren verslag vorige zitting 

Geheime zitting 

25. stedelijk brandweerpersoneel: bevorderen in de graad van sergeant-vrijwilliger 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(get.) Guido De Langhe 

Secretaris 

 (get.) Kurt Vanryckeghem 

Voorzitter 

   


