Gemeenteraad: zitting van 25 april 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 de beheersovereenkomst gemeente-OCMW.
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW goed.
Financiële dienst.
3. Goedkeuring van het verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot de
jaarrekening 2018 en goedkeuring van de jaarrekening 2018 van het AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.
De gemeenteraad keurt het verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot de jaarrekening
2018 en de jaarrekening 2018 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem goed.
4. Vaststelling jaarrekening 2018.
De gemeenteraad stelt de jaarrekening van 2018 vast.
5. Rapporteringen van de financieel directeur.
De gemeenteraad neemt kennis van de rapporteringen overeenkomstig de bepalingen van het
decreet over het lokaal bestuur.
HRM.
6. Goedkeuring gemeenschappelijk organogram gemeente en OCMW.
De gemeenteraad keurt het gemeenschappelijk organogram gemeente en OCMW goed.
Cultuurdienst.
7. Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als onderwerp "Schoonmaak van ontmoetingscentra, buitenschoolse
kinderopvang en academie voor muziek en woord"
De gemeenteraad bepaalt de wijze van gunning, de goedkeuring van de raming en de voorwaarden
van de opdracht als onderwerp "Schoonmaak van ontmoetingscentra, buitenschoolse kinderopvang
en academie voor muziek en woord".
Lokale economie.
8. Aanduiden leden marktcommissie - marktkramers 2019.
De gemeenteraad keurt de kandidaten voor de marktcommissie goed.
9. Aanduiden leden van de marktcommissie - 2 gemeenteraadsleden 2019.
Dit agendapunt wordt uitgesteld.
Grondgebiedzaken.

10. Voorlopige goedkeuring van het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 31
van de atlas der buurtwegen van Messelbroek.
De gemeenteraad keurt het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 31 van de atlas der
buurtwegen van Messelbroek voorlopig goed.
11. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand van een strook
grond in een verkaveling langs Goede Weide.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand van een strook
grond in een verkaveling langs Goede Weide goed.
Milieudienst.
12. Wijziging van de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
De gemeenteraad wijzigt de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Secretariaat.
M1. Mondelinge vraag van raadslid Vancauwenbergh.
Raadslid Vanwauwenbergh stelt een mondelinge vraag aan de burgemeester.
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