BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

Beste raadslid,
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te
vergaderen op 24 oktober 2019 om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Scherpenheuvel, A.
Nihoulstraat 13-15.

Openbare zitting

Secretariaat.
1.
Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
2.

Kennisname van de aanduiding van een GSD-V voorzitter van de bestuurlijke commissie
'Krachtige besturen' van VVSG.

Financiële dienst.
3.
Goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 van 2019.
4.

Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf
01.10.2019.

Dienst onderwijs.
5.
Goedkeuring adreswijziging GBS 2 Scherpenheuvel-Zichem.
Cultuurdienst.
6.
Goedkeuring van de aangepaste statuten van de projectvereniging de Merode en de verlenging
van de projectvereniging de Merode en de Intergemeentelijke Onroerende erfgoeddienst de
Merode voor de periode 2020-2025.
7.

Wijziging van het reglement op de verkoop van toeristisch materiaal.

Stedenbouw.
8.
Goedkeuren gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2019/00013V tot realisatie van 2
bouwloten voor halfopen bebouwing met gratis grondafstand gelegen Processieweg nr. 19 te
3271 Scherpenheuvel-Zichem.
9.

Goedkeuren gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2019/00009V tot realisatie van 6
bouwloten geschikt voor halfopen bebouwing met grondafstand gelegen Bergstraat 24 te 3272
Scherpenheuvel-Zichem.

10.

Kennisname van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en
OCMW Scherpenheuvel-Zichem in het kader van het project 'subsidieretentie'.

Grondgebiedzaken.
11. Voorlopige goedkeuring van het verzoek tot gedeeltelijke verplaatsing van een gemeenteweg,
gekend als voetweg nr. 31 uit de atlas der buurtwegen van Messelbroek.

12.

Goedkeuring operationele overeenkomst in uitvoering van het 'reglement aanbod openbare
verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan hul lokale besturen'.

Milieudienst.
13. Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2019 (19u30).
14.

Vastlegging van het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2019.

Mondelinge vragen

Besloten zitting

HRM.
15. Benoeming in vast verband van een algemeen directeur.

Scherpenheuvel-Zichem, 16.10.2019.
de algemeen directeur,

de voorzitter van de gemeenteraad,

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

