BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD
De voorzitter dezer gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal, in zitting te vergaderen
23 oktober 2014 te 20.00 uur, in het gemeentehuis te Scherpenheuvel, A. Nihoulstraat 13-15.

Openbare zitting

Secretariaat.
1.
Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.
2.

Aanstelling van een kandidaat-werkend lid en een kandidaat-opvolger voor de OCMW-raad.

3.

Kennisneming jaarrekening 2013 en jaarverslag 2013 van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem.

4.

Kennisneming van de budgetwijziging investeringen 2014 nr. 2 van het OCMW.

5.

Overname aandelen Iverlek naar aanleiding van exit Electrabel NV.

Personeelsdienst.
6.
Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
7.

Wijziging van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel.

8.

Verdeling restmiddelen VIA4 koopkracht.

9.

Vaststelling retributiereglement van het stedelijk onderwijs.

10.

Diverse bevorderingen bij de vrijwillige brandweerdienst Scherpenheuvel-Zichem.

Lokale economie.
11. Aanpassing marktplan Scherpenheuvel.
Grondgebiedzaken.
12. Voorzien van openbare verlichting - Uitgeverijplein Averbode.
13.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin - VBR Steenweg Diest (project
20.769).

14.

Goedkeuring addendum bij de overeenkomst van 25.05.2011 - VBR Steenweg Diest (project
20.769).

15.

Goedkeuring van de dienstverleningsovereenkomst SCZ08RM tussen Aquafin nv en de stad
voor grondinnemingen inzake de uitbouw van gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
in het project "VBR Steenweg Diest".

16.

Goedkeuring dading - gevolgschade Ernest Claesstraat 2A.

17.

Goedkeuring van een ontwerpakte met betrekking tot gratis grondafstand naar aanleiding van
een verkaveling op de hoek Houwaartstraat-Hoensberg.

18.

Goedkeuring van een ontwerpakte met betrekking tot gratis grondafstand naar aanleiding van
een verkaveling langs Michel Janssensstraat.

Milieudienst.
19. Beslissing betreffende de beheersoverdracht van herbruikbare goederen.
20.

Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van EcoWerf op 19.11.2014.

21.

Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EcoWerf op
19.11.2014.

Dienst mobiliteit.
22. Goedkeuring vergunningen schuilhuisjes zonder inkomsten of reclame langs de N10.
23.

Goedkeuring vergunningen schuilhuisjes zonder inkomsten of reclame langs de N212.

Mondelinge vragen

Gedaan te Scherpenheuvel-Zichem, 14.10.2014.
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter van de gemeenteraad,

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

