Gemeenteraad: zitting van 28 maart 2019
Lijst besluiten
Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige zitting goed.
2. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement goed.
3. Bekkenbestuur: aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het Demerbekken en het Netebekken.
De gemeenteraad stelt een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan in het
bekkenbestuur van het Demerbekken en het Netebekken.
4. Cipal dv: goedkeuring gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders.
De gemeenteraad keurt de gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed voor Cipal
dv.
5. Cipal dv: aanduiding van individuele vertegenwoordiger onder de kandidaat-bestuurders.
De gemeenteraad duidt een individuele vertegenwoordiger onder de kandidaat-bestuurders aan voor
Cipal dv.
6. Raad van Bestuur van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van de
vertegenwoordigers.
De gemeenteraad stelt de leden van de raad van bestuur van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem aan.
7. Samenstelling van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
verzelfstandigde agentschappen.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de commissie intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen goed.
8. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie.
De gemeenteraad verkiest de voorzitter van de gemeenteraad.
Financiële dienst.
9. Vaststellen van de voorwaarden en van de wijze van gunnen van de opdracht tot
vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van de sporthal van Scherpenheuvel.
De gemeenteraad stelt de voorwaarden en de wijze van gunnen vast van de opdracht tot vernieuwen
van de verwarmingsinstallatie van de sporthal van Scherpenheuvel.
Cultuurdienst.
10. Wijziging van het reglement op de verkoop van toeristisch materiaal.
De gemeenteraad stemt in met de wijziging van het reglement op de verkoop van toeristisch
materiaal.
Sportdienst.

11. Goedkeuring van extra budget voor de achterstallige subsidies voor voetbalverenigingen
en Fusietoeristen.
De gemeenteraad keurt extra budget goed voor de achterstallige subsidies voor voetbalverenigingen
en Fusietoeristen.
Stedenbouw.
12. Goedkeuren tracé omgevingsvergunning OMV2018/00214 voor het bouwen van 10
woningen met wegenis-, rioleringswerken en gratis grondafstand gelegen Zandstraat 45 te
3271 Scherpenheuvel-Zichem.
De gemeenteraad keurt het tracé inzake de omgevingsvergunning OMV2018/00214 voor het bouwen
van 10 woningen met wegenis-, rioleringswerken en gratis grondafstand gelegen Zandstraat 45 te
3271 Scherpenheuvel-Zichem goed.
13. Goedkeuren wegenisaanleg omgevingsvergunning OMV2018/00124 voor het bouwen van
10 woningen met wegenisaanleg gelegen Zandstraat nr. 45 te 3271 ScherpenheuvelZichem.
De gemeenteraad keurt de wegenisaanleg omgevingsvergunning OMV2018/00124 voor het bouwen
van 10 woningen met wegenisaanleg gelegen Zandstraat nr. 45 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
goed.
Grondgebiedzaken.
14. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de aankoop van een perceel grond te
Zichem.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte met betrekking tot de aankoop van een perceel grond te
Zichem goed.
15. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de verkoop van een perceel grond,
gelegen Hoeve te Testelt.
De gemeenteraad keurt de akte goed met betrekking tot de verkoop van een perceel grond gelegen
Hoeve te Testelt.
16. Goedkeuring ontwerp 'Onderhoudspacht 2019'.
De gemeenteraad keurt het ontwerp goed voor het uitvoeren van het project 'Onderhoudspacht 2019'.
Secretariaat.
B1. Het mobiele & digitale communicatieplatform van Scherpenheuvel-Zichem: DE STADSZAPP.
De N-VA fractie stelt voor kredieten te voorzien voor een app.
M1. Mondelinge vragen.
De mondelinge vragen worden opgenomen in het zittingsverslag.
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