Gemeenteraad: zitting van 23 mei 2019
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur dienen de notulen van de vorige
zitting, meer bepaald van 25.04.2019 te worden goedgekeurd
2. Algemene vergadering Zefier van 13.06.2019: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
De stad is aangesloten bij Zefier cvba.
De stad wordt uitgenodigd op de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van Zefier cvba op
13.06.2019 om 14u, die volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018.
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5. Statutaire benoemingen.
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
3. Algemene vergadering TMVS van 11.06.2019: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
De stad is aangesloten bij TMVS, dienstverlenende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de algemene vergadering (jaarvergadering) van TMVS op 11.06.2019
om 18u, die volgende agenda heeft:
1. Toetredingen.
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018.
4. Verslag van de commissaris (lid IBR).
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers.
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
8. Aanstelling commissaris (lid IBR).
9. Varia en mededelingen.

Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.

4. Algemene vergadering Poolstok van 24.05.2019: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
De stad is aangesloten bij Poolstok cvba, dienstverlenende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van Poolstok cvba op 24.05.2019 om 10.30u,
die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering.
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar
2018.
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2018.
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2018.
7. Ontslagen en benoemingen.
8. Goedkeuring van de bezoldigingen.
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
5. Algemene vergadering IGS Hofheide van 26.06.2019: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
De stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van IGS Hofheide op 26.06.2019 om 20u, die
volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 26.03.2019.
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018.
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Werking van het crematorium.
5. Varia.
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
6. Algemene vergadering Iverlek van 14.06.2019: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
De stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de algemene vergadering (jaarvergadering) van Iverlek op 14.06.2019
om 11u, die volgende agenda heeft:
1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31.12.2018 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
De uitnodiging voor de algemene vergadering is toegekomen bij de stad na het versturen van de
agenda van de gemeenteraadscommissie van 09.05.2019.

Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
7. Verlenging Projectvereniging en IOED De Merode.
De stad is aangesloten bij projectvereniging en IOED De Merode.
Eind 2019 wordt deze projectvereniging verlengd.
De stad dient uitdrukkelijk te bevestigen lid te blijven van deze verlengde projectvereniging en IOED
De Merode.

Lokale economie.
8. Aanduiden leden van de marktcommissie - 2 gemeenteraadsleden 2019.
Bij het begin van de nieuwe legislatuur werd er een verkiezing onder de ambulante handelaars
georganiseerd om een nieuwe marktcommissie samen te stellen.
De gemeenteraad heeft op 25.04.2019 de vertegenwoordigers van de marktkramers aangesteld.
Nu zijn er nog alleen 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad aan te wijzen uit hun midden – dit is
het voorwerp van onderhavige beslissing.
Mevrouw Lieve Renders en de heer Kris Peetermans zijn kandidaat.
Op 30.04.2019 werd nog een oproep via mail verzonden naar alle gemeenteraadsleden, tot op heden
hebben zich geen bijkomende kandidaten gemeld.

Milieudienst.
9. Vastlegging van het mandaat voor de statutaire algemene vergadering van IGO op
28.06.2019 (17u30).
De stad is aangesloten bij IGO DIV, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging.

De stad wordt uitgenodigd op de statutaire algemene vergadering van IGO DIV op 28.06.2019
(17u30), die volgende agenda heeft:
1.

Goedkeuring statutenwijziging.

Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
10. Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 18.06.2019
(19u00).
De stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van Interleuven op 18.06.2019 (19u00), die
volgende agenda heeft:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 27.03.2019
Verslag over de activiteiten 2018
Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag van de Commissaris-Revisor
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor

7.
8.
9.
10.
11.

Toetreding tot IGO
Deontologische code
Vastleggen zitpenningen
Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo)
Diversen

Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
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