Gemeenteraad: zitting van 12 september 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 overeenkomst betreffende project Ten Heuvel.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst betreffende de site Ten Heuvel goed.
3. Goedkeuring van de engagementsverklaring 'Global Goals, Local Focus'.
De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring 'Global Goals, Local Focus' goed. Ze zal worden
ondertekend tijdens de week van de duurzame gemeente eind september.
Sociale dienst.
4. Aanduiding van een kandidaat afgevaardigde om het lokaal bestuur ScherpenheuvelZichem (stad en OCMW gezamenlijk) te vertegenwoordigen binnen de cluster lokale
besturen in de zorgraad van eerstelijnszone Demerland.
De gemeenteraad duidt een kandidaat afgevaardigde aan die het lokaal bestuur ScherpenheuvelZichem (stad en OCMW gezamenlijk) vertegenwoordigt binnen de cluster lokale besturen in de
zorgraad van eerstelijnszone Demerland.
Financiële dienst.
5. Garantieverklaring voor strategische participaties van Zefier.
De gemeenteraad stemt in met de garantieverklaring voor strategische participaties van Zefier.
Cultuurdienst.
6. Goedkeuring van het gewijzigde reglement tot stedelijke erkenning van de verenigingen
van Scherpenheuvel-Zichem.
De gemeenteraad stemt in met het gewijzigde reglement tot stedelijke erkenning van de verenigingen
van Scherpenheuvel-Zichem.
Stedenbouw.
7. Opheffing interlokale vereniging en goedkeuring subsidieaanvraag lokaal woonbeleid.
De gemeenteraad heft de interlokale vereniging op en keurt de subsidieaanvraag lokaal woonbeleid
goed.
8. Vaststelling van het reglement inzake het beperken van de geldigheidsduur van het
conformiteitsattest.
De gemeenteraad stelt het reglement inzake het beperken van de geldigheidsduur van het
conformiteitsattest vast.
9. Aanstelling leden, plaatsvervangers, voorzitter en secretaris van de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad stelt de leden, plaatsvervangers, voorzitter en secretaris van de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening aan.

Grondgebiedzaken.
10. Goedkeuring van een reglement voor het aanleggen van een geveltuintje.
De gemeenteraad keurt een reglement goed voor het aanleggen van een geveltuintje.
11. Goedkeuring van de ontwerpakte van gratis grondafstand van een strook grond langs
Ballaarstraat en Frans Smeyersstraat in het kader van een verkaveling.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed van gratis grondafstand van een strook grond langs
Ballaarstraat en Frans Smeyersstraat in het kader van een verkaveling.
Stadsmagazijn.
12. Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Aankoop van een vrachtwagen met containersysteem,
laadkraan container en sneeuwploeg'.
De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden, gunningswijze en de raming goed voor de opdracht met
als voorwerp de aankoop van een vrachtwagen met containersysteem, laadkraan, container en
sneeuwploeg.
Secretariaat.
M1. Mondelinge vraag raadslid Suzy Wouters betreffende het onderhoud van de omgeving van
de kerk te Testelt.
M2. Mondelinge vraag raadslid Rudi Vancauwenbergh betreffende speelplein op de site van den
egger.
M3. Mondelinge vraag raadslid Suzy Wouters betreffende bewegwijzering centrum Testelt.
M4. Mondelinge vraag raadslid Allessia Claes betreffende bankautomaten.
M5. Mondelinge vraag raadslid Allessia Claes betreffende veilige schoolomgevingen.
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