
 
 

Groep:  Derde Raadscommissie 

Datum: 4 oktober 2016 

Uur: 19u00 – 19u20 

Plaats:  Nieuwe Schepenzaal 

Aanwezig: Ph. Roosen: raadslid – voorzitter 

 K. Byttebier, A. Vandersteene: schepenen 

 L. Lybeer, S. Bral, F. Santy, F. Verhenne, A. Vandendriessche, F. Rodenbach, P. 

Lombaerts, S. Demeyer: raadsleden 

  

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: P. De Coene: schepen  

M. Vandemaele: raadsleden 

  

Afwezig:  

  

Kopie: / 

Bijlagen: / 

 

 

PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

16 - 2016_GR_00244 - 2016/661 - Directie ruimte, dienst beheer openbaar domein vervangen van 

vuilniswagen W319 - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning 

Toelichting door Schepen Byttebier 

Raadslid Santy vraagt of dit dossier door kan gaan onder de huidige vorm, gezien de mogelijke vragen bij de 
handelingsbekwaamheid van Eandis Assents. 
Raadslid Lombaerts bevestigt dat ten gevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 
Eandis Assets, dd. 3 oktober 2016, de fusie van de DNBs niet is doorgegaan. Bijgevolg moeten alle 
rechtshandelingen gesteld oor Eandis Assets teruggeschroefd worden om op naam en voor rekening van de 
DNB’s te brengen. Tom Vergote wordt gevraagd om hier in de uitvoering van dit dossier, passend aandacht 
aan te geven. 

Verder geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

17 - 2016_GR_00245 - Openbare bibliotheek - Aanpassing dienstreglement  

Toelichting door Schepen Vandersteene 

Wordt elk lid geacht dit reglement te kennen , vraagt Schepen Byttebier?  

Schepen Vandersteene bevestigt en stelt voor om de reglementswijziging te melden bij alle 
bibliotheekvestigingen, gezien dit de enige manier is waarop alle leden op de hoogte gesteld kunnen 
worden. 

Raadslid Santy merkt nog op dat het reglement taalkundig beter had gekund. Het is momenteel zeer 
duidelijk dat er meerdere redacteuren aan de slag waren en dat kan voor verwarring zorgen. Het geniet de 

Vergaderverslag 



voorkeur om niet voortdurend af te wisselen tussen actieve of eerder archaïsche taal, maar een keuze te 
maken en deze dan door zetten. 

Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 
 

12/10/2016

X
Stijn Tanghe

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  

        


