GEMEENTERAAD VAN 30 AUGUSTUS 2010
Stad MESEN
Aanwezig : MM EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; MAHIEU Roland, VAN EECKHOUTTE Darline,
schepenen; VANHOORNE Jean, VERMEULEN Belinda, VERDRU Jean Pierre, gemeenteraadsleden;
FLORISSOONE Patrick, stadssecretaris.
Afwezig : BOSSAERT André, OCMW-voorzitter/schepen.

1. Mededelingen aan de raad.
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van 21 juni 2010 wordt, na kennisname, eenparig goedgekeurd.
3. Dienstjaarrekening 2009 van het OCMW : kennisname.
Op voordracht, en na bespreking, neemt de gemeenteraad kennis van de balans en resultatenrekening over het jaar 2009 van het OCMW Mesen.
4. Dienstjaarrekening 2009 van de stad Mesen : vaststelling.
De raad stelt eenparig de begrotingsrekening, balans, resultatenrekening en de diverse bijlagen over
het dienstjaar 2009 vast.
5. Budgetwijziging 2010 van de stad Mesen : vaststelling.
De raad stelt eenparig de budgetwijziging voor het jaar 2010 vast.
6. Goedkeuring van een algemene overeenkomst interlokale vereniging “Westhoekpersoneel” en
aanvullende overeenkomst “Westhoekoverleg”.
De raad keurt eenparig de volgende algemene en aanvullende overeenkomsten goed voor het
oprichten van een interlokale vereniging “Westhoekpersoneel.
De gemeentelijke vertegenwoordiger in de alg. vergadering van het Westhoekoverleg wordt
aangeduid als vertegenwoordiger in het beheerscomité v/d interlokale vereniging Westhoekpersoneel.
7. Heraanleg doortocht Mesen : goedkeuring voorontwerp.
Het voorontwerp voor de heraanleg van de doortocht Mesen wordt eenparig goedgekeurd.
8. Ontwerp Vlaams Milieubeleidsplan 2011 – 2015 : advies.
De raad verleent eenparig gunstig advies aan het ontwerp van Vlaams Milieubeleidsplan 2011 – 2015.
9. Vragen en antwoorden.
10. Bevorderingen bij de stedelijke vrijwillige brandweer (Geheime zitting).
De raad besluit eenparig om met ingang van heden de hierna vermelde personen te bevorderen bij de
brandweer :
- Korporaal Sebastien Trombetta tot sergeant.
- Brandweerman François Decroix tot korporaal.
11. Kennisname vrijwillig ontslag bij de brandweer (Geheime zitting).
De raad neemt kennis van het ontslag dat wordt aangeboden door Pedro Maselis en door Christophe
Verdru, als lid van de stedelijke vrijwillige brandweer. Dit ontslag wordt aanvaard.
Mesen, 31 augustus 2010.
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