BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD
De voorzitter dezer gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal, in zitting te vergaderen
29 juni 2017 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.

Invoering van GAS op gemengde parkeerinbreuken.

3.

Goedkeuring van de voorwaarden voor het verlenen van een domeinconcessie op de
voormalige zwembadsite.

4.

Goedkeuring van het verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot de jaarrekening
2016 en goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem.

5.

Kennisneming van het activiteitenverslag 2016 van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem.

Financiële dienst.
6.
Kennisneming jaarrekening 2016 van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem.
7.

Goedkeuring van het kerkenbeleidsplan.

8.

Afsluiten van overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor de levering van
elektriciteit en aardgas.

9.

Vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke zaal Familia.

10.

Vaststelling van het retributiereglement op de stedelijke zalen en lokalen.

11.

Wijziging van het retributiereglement van 24.11.2016 op het gebruik van de stedelijke
sportinfrastructuur.

Cultuurdienst.
12. Wijziging van het gebruikersreglement van de stedelijke zalen en lokalen.
Bibliotheek.
13. Goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek.
14.

Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van een
vertegenwoordiger.

Personeelsdienst.
15. Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Burgerlijke stand.
16. Inrichting van een perceel voor Islamitisch begraven op de begraafplaats van Schoonderbuken.
Stedenbouw.
17. Goedkeuring gratis grondafstand verkaveling A/12/2017 tot realisatie van vier bouwpercelen
geschikt voor vrijstaande grondgebonden eengezinswoningen met grondafstand gelegen Pater

De Grootstraat nr. 25 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Consoorten DAS met adres
Grensstraat nr. 26 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
18.

Voorlopige vaststelling wijziging RUP recreatie Okselaar.

Grondgebiedzaken.
19. Goedkeuring ontwerp onderhoudspacht 2016.
20.

Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot het vestigen van een erfpacht voor een
lokaal voor een MS-distributiecabine in zaal De Hemmekes.

Milieudienst.
21. Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie VlaamsBrabant, de gemeente Scherpenheuvel-Zichem en IGO in het kader van het project
'Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen' voor de dienstjaren 2018-2019.
22.

Verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden intergemeentelijke samenwerking, dienstjaren 2018-2019.

Mondelinge vragen

Gedaan te Scherpenheuvel-Zichem, 19.06.2017.
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter van de gemeenteraad,

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

