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AGENDA Gemeenteraad 
MAANDAG 11 MAART 2019 om 20:00 uur 
 Schelle, 1 maart 2019 
De voorzitter 
 
 
 
meldt dat overeenkomstig artikel 7 §1 van het gemeentedecreet, de gemeenteraad zal 
vergaderen in de raadzaal op 
 
maandag 11 maart 2019 om 20:00 uur. 
 
 

 
 

Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 
 
OPENBARE ZITTING 
 1. Mededeling van ingekomen stukken. 
 2. Toelichting jaarverslag politiezone Rupel 2018: Toelichting door korpschef Peter 

Muyshondt. 
 3. Retributiereglement imkerproject Aerdborg. 
 4. Gemeentebelasting op het slopen, vervangen of verplaatsen  windmolens. 
 5. Borgstelling voor het project Beco visvijver. 
 6. Borgstelling voor het project Fabiolalaan-Ceulemansstraat. 
 7. Oprichting gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) voor de 

legislatuur 2019-2024. 
 8. Aanstelling van vertegenwoordigers voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 

van intercommunales en verenigingen. 
 9. Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa d.d. 25.03.2019: Vaststelling van het 

mandaat van de afgevaardigde van de gemeente. 
 10. Buitengewone Algemene Vergadering van dienstverlenende vereniging Cipal d.d. 

22.03.2019: Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente. 
 11. Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal d.d. 22.03.2019: Goedkeuring 

voordrachtlijst van kadidaat-bestuurders voor de raad van bestuur. 
 12. Buitengewone Algemene Vergadering van Igean dienstverlening d.d. 20.03.2019: 

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente inzake de 
agendapunten. 
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 13. Buitengewone Algemene Vergadering van Igean milieu & veiligheid d.d. 20.03.2019: 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente inzake de 
agendapunten. 

 14. Igean dienstverlening: Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van 
Bestuur. 

 15. Igean milieu & veiligheid: Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van 
Bestuur. 

 16. Buitengewone Algemene Vergadering van IVEBICA d.d. 28.03.2019: Aanduiden van de 
vertegenwoordiger, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en 
goedkeuring van de agenda. 

 17. Raad van bestuur van IVEBICA: Aanduiden van de leden van de raad van bestuur. 
 18. Aanstelling van een vertegenwoordiger van de gemeente voor het bekkenbestuur 

Benedenscheldebekken. 
 19. Algemene Vergaderingen van Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie 

Antwerpen: Aanduiding van de afgevaardigde van de gemeente. 
 20. Toerisme Scheldeland vzw: Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente voor 

de algemene vergaderingen. 
 21. Energiemotie: zonnepanelen boven het spoorwegennet. 
 22. Mondelinge vragen. 
 
 
GEHEIME ZITTING  
 23. Mededeling van ingekomen stukken. 
 24. Beslissing tot aanwijzing van een gemeentelijke omgevingsambtenaar in de discipline 

milieu. 
 


