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Roosdaal

Brusselstraat 15
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Ondernemingsnummer
0896.178.545

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
van dinsdag 22 oktober 2019
BESLOTEN VERGADERING
1.

Beheersovereenkomst gemeentebestuur - goedkeuringDe aangepaste versie van de
beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het Autonoom
Gemeentebedrijf Roosdaal wordt ter goedkeuring voorgelegd.

2.

Definiëring begrip van dagelijks bestuur - goedkeuringAls gevolg van de nieuwe
regelgeving wordt het begrip van dagelijks bestuur opnieuw gedefinieerd. De
definiëring en omschrijving van het begrip 'dagelijks bestuur' op maat van het AGB
Roosdaal en lijnt de bevoegdheidsverdeling van de raad van bestuur en het
directiecomité duidelijk af.

3.

Vaste commissie van advies samenstelling - goedkeuringDe raad van bestuur keurt de
samenstelling van de vaste commissie van advies goed voor de periode 2019-2024.

4.

Pajot Begot vzw stopzetting concessieovereenkomst - kennisnemingPajot Begot vzw
heeft via aangetekende zending de stopzetting van de concessieovereenkomst voor
uitbating van de horecagelegenheid aangekondigd. De raad van bestuur wordt
hiervan in kennis gesteld en gevraagd of een herziening van de overeenkomst kan
goedgekeurd worden.

5.

GC Het Koetshuis: retributiereglement voor het gebruik van infrastructuur aanpassingHet ontwerp van aanpassing van retributiereglement voor het gebruik van
de infrastructuur van GC Het Koetshuis, wordt ter goedkeuring aan de raad van
bestuur voorgelegd.

6.

Kunstgrasveld Pamel-centrum: retributiereglement - aanpassingHet ontwerp van
aanpassing van retributiereglement voor het gebruik van het kunstgrasveld Pamelcentrum, wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.

7.

Retributiereglement voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande nietfiscale schuldvorderingen - goedkeuringDe raad van bestuur legt de retributie vast
voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande, niet-fiscale
schuldvorderingen.

8.

GC Het Koetshuis: schoolvoorstelling secundair onderwijs - goedkeuringDe organisatie
van een schoolvoorstelling voor het 2de jaar van het secundair wordt ter goedkeuring
voorgelegd.

9.

Haviland IgSv agenda algemene vergadering op 23 oktober 2019 en verlenging
bestaansduur Haviland - goedkeuringAls deelnemer van Haviland Intercommunale
IgSv, dient de raad van bestuur zich uit te spreken over:
1) de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Haviland
Intercommunale IgSv;
2) de verlenging van Haviland al vereniging;
3) de verlenging van de deelneming in Haviland;
4) het akkoord met het voorstel van statutenwijzigingen.

10.

Haviland IgSv: agenda buitengewone algemene vergadering 18 december 2019 goedkeuringAls deelnemer van Haviland Intercommunale IgSv, dient de raad van

bestuur de agendapunten goed te keuren voor de algemene vergadering van 18
december 2019 van Haviland Intercommunale IgSv.
11.

Haviland IgSv: notulen algemene vergadering

12.

Notulen - goedkeuringNotulen vorige vergadering

13.

Varia / rondvraag
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