
Oudenaarde, 24 december 2018

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u uit te nodigen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad op WOENSDAG 2 JANUARI 2019 om 19.00 uur in de volkszaal van het stadhuis, 
met het oog op de bespreking van de hiernavolgende agenda.

De voorzitter van de 
gemeenteraad,

                                                                                                                    Marnic De Meulemeester

AGENDA INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD DD. 02/01/19

1. Kennisname van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

2. Mededeling en kennisname van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.

3. Kennisname afstand van mandaat van de heer Peter Blondeel.

4. Installatie gemeenteraadsleden, onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling.

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

6. Verkiezing van de schepenen, eedaflegging en vaststelling van de rangorde.

7. Vaststelling van de fracties.

8. Verkiezing van de politieraadsleden

De eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt aansluitend plaats in de

volkszaal van het stadhuis.



Oudenaarde 17 december 2018

De voorzitter van het OCMW heeft de eer u uit te nodigen voor de eerste vergadering van de raad voor 
maatschappelijk welzijn op WOENSDAG 2 JANUARI 2019 om 20.00 uur in de volkszaal van het 
stadhuis, met het oog op de bespreking van de hiernavolgende agenda.

De OCMW-voorzitter,

Stefaan Vercamer

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DD. 02/01/2019

1. Installatie raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau en voorzitterschap. Kennisname.

2. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

3. Verkiezing leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

4. Verkiezen van de leden van de raad van bestuur van Aurora AV.

5. Verkiezen van de leden van de algemene vergadering van Aurora AV.

6. Verkiezen van de leden van de algemene vergadering van AZO.

7. Verkiezen van de leden van de raad van bestuur van AZO.

8. Verkiezen van een lid met raadgevende stem van de OCMW-raad voor het directiecomité van 
AZO.


