
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 20 APRIL 2017 
 
SPORT: 
 
1. Interlokale Vereniging “Gewestelijke Sportwerking GSW” : Goedkeuren van het 
jaarverslag 2016 en de rekening 2016. 
Dit jaarverslag en bijhorende rekening over het jaar 2016 van de GSW (een interlokale vereniging 
van de sportdiensten van de steden en gemeenten Ledegem, Lendelede, Menen, Wervik en 
Wevelgem) wordt goedgekeurd. 
 
 
KERKFABRIEKEN: 
 
2. Kerkfabriek Sint-Katharina: Advies Jaarrekening 2016. 
Deze jaarrekening wordt gunstig geadviseerd en vertoont volgend resultaat :  
- Exploitatieresultaat 2016: 28.793,88 euro 
- Investeringsresultaat 2016:          0,00 euro 
- Globaal resultaat 2016:  28.793,88 euro 
 
INTERCOMMUNALES: 
 
3. W.I.V. : Algemene Vergadering d.d. 16.05.2017: 
Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger 
van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van 
deze vergadering. 
Alle punten op de agenda van deze vergadering mogen goedgekeurd worden. 
 
4. W.I.V. : Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28.06.2017: 
Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger 
van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van 
deze vergadering. 
Ook de punten van deze vergadering mogen goedgekeurd worden door onze vertegenwoordiger. 
 
5. W.I.V. : Algemene Vergadering d.d. 16.05.2017 en Buitengewone Algemene Vergadering 
d.d. 28.06.2017 : 
a) Aanduiden van een vertegenwoordiger voor deze vergaderingen. 
b) Aanduiden van een plaatsvervanger voor deze vergaderingen. 
De Heer Bernard Fonteyne wordt aangeduid als vertegenwoordiger en de Heer Jan Viaene als 
plaatsvervanger. 
 
6. I.V.I.O. : Gewone Algemene Vergadering d.d. 22.05.2017: 
Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger 
van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van 
deze vergadering. 
Alle punten op de dagorde van deze vergadering mogen goedgekeurd worden. 
 
7. Intercommunale Leiedal : Algemene Vergadering d.d. 23.05.2017: 
Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger 
van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van 
deze vergadering. 
Onze vertegenwoordiger mag op deze vergadering alle punten van de agenda goedkeuren. 
 
8. Psilon : Algemene Vergadering d.d. 13.06.2017: 
Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger 
van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van 
deze vergadering. 
Alle punten op de agenda van deze vergadering zullen door onze afgevaardigde goedgekeurd 
worden. 
 
 
 
 



ALGEMEEN: 
 
9. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 30.03.2017. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 30.03.2017 wordt goedgekeurd. 
 
10. Mondelinge vragen en mededelingen. 
 
 


