BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD
De voorzitter dezer gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal, in zitting te vergaderen
22 maart 2018 te 20.00 uur, in het gemeentehuis te Scherpenheuvel, A. Nihoulstraat 13-15.

Openbare zitting

Secretariaat.
1.
Aanstelling van een raadslid ter vervanging van Hans Verboven.
2.

Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Financiële dienst.
3.
Aanpassing van het begrip 'dagelijks bestuur'.
4.

Aanpassing van uitsluiting van visumverplichting.

5.

Vaststelling van het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten.

6.

Vaststelling van het retributiereglement op de sportkampen en -lessen.

7.

Vaststelling van het retributiereglement op de stedelijke vakantiewerking.

8.

Wijziging van het retributiereglement van 21.03.2013 op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang.

Sportdienst.
9.
Goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven
Scherpenheuvel-Zichem.
Jeugd.
10. Voorstel tot wijziging voorwaarden en vergoedingen animatoren vakantiewerking.
Personeelsdienst.
11. Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
12.

Goedkeuring van het organogram.

13.

Vaststelling van de organieke personeelsformatie.

14.

Goedkeuring van de functiebeschrijving van financieel directeur.

15.

Goedkeuring van de functiebeschrijving van algemeen directeur.

16.

Oproeping van de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente en de
titularis van het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn dat de gemeente bedient om zich kandidaat te stellen voor het ambt van financieel
directeur.

17.

Vacantverklaring bij wijze van aanwerving van een voltijdse betrekking van algemeen directeur
in statutair dienstverband.

Stedenbouw.
18. Goedkeuring tracé insteek Vorststraat A/36/2017 tot realisatie van 13 bouwloten (9 voor open
bebouwing en 4 voor halfopen bebouwing per twee gekoppeld) met wegenisaanleg en gratis
grondafstand gelegen Vorststraat te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, LENSKENS – SALAETS

met adres Abdijstraat nr. 6 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem & Medisch Kabinet Dr.
DEVLEESCHOUWER met adres Kompaniestraat nr. 3 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
19.

Goedkeuring wegenis insteek Vorststraat A/36/2017 tot realisatie van 13 bouwloten (9 voor
open bebouwing en 4 voor halfopen bebouwing per twee gekoppeld) met wegenisaanleg en
gratis grondafstand gelegen Vorststraat te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, LENSKENS –
SALAETS met adres Abdijstraat nr. 6 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem & Medisch Kabinet Dr.
DEVLEESCHOUWER met adres Kompaniestraat nr. 3 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.

Grondgebiedzaken.
20. Goedkeuring ontwerp 'Wegenis- en rioleringswerken Op 't Hof'.
21.

Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot een gratis grondafstand in een verkaveling
langs de Pater De Grootstraat, eigendom van de consoorten Das.

22.

Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand van een perceel
weg deel uitmaken van Haegenveld.

23.

Goedkeuring dading - verbetering parking de Hemmekes.

Milieudienst.
24. Goedkeuring landinrichtingsplan 'Natuur-, landschapsherstel en onthaal'.
25.

Beslissing betreffende het ontwerp van politieverordening betreffende het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

26.

Afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota erosiecoördinator.

Mondelinge vragen

Gesloten zitting

Gedaan te Scherpenheuvel-Zichem, 12.03.2018.
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter van de gemeenteraad,

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

