Gemeenteraad: zitting van 24 oktober 2019
Lijst besluiten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige zitting goed.
2. Kennisname van de aanduiding van de GSD-V voorzitter als lid van de bestuurlijke
commissie 'Krachtige besturen' van VVSG.
De gemeenteraad neemt kennis 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.
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nummer 1 van 2019 goed.
4. Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf
01.10.2019.
De gemeenteraad past het prijssubsidiereglement voor het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
aan vanaf 01.10.2019.
Dienst onderwijs.
5. Goedkeuring adreswijziging GBS 2 Scherpenheuvel-Zichem.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het adres van de gemeentelijke basisschool 2
Scherpenheuvel-Zichem goed.
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.
De gemeenteraad stemt in met de aangepaste statuten van de projectvereniging de Merode en de
verlenging van het lidmaatschap 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.
De gemeenteraad stemt in met de 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.
De gemeenteraad keurt de gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2019/00013V tot realisatie
van 2 bouwloten voor halfopen bebouwing met gratis grondafstand gelegen Processieweg nr. 19 te
3271 Scherpenheuvel-Zichem goed.

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.
De gemeenteraad keurt de gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2019/00009V tot realisatie
van 6 bouwloten geschikt voor halfopen bebouwing met grondafstand gelegen Bergstraat 24 te 3272
Scherpenheuvel-Zichem goed.
10. Kennisname van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en
OCMW Scherpenheuvel-Zichem in het kader van het project 'subsidieretentie'.
De gemeenteraad neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie VlaamsBrabant 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.
De gemeenteraad keurt het verzoek tot gedeeltelijke verplaatsing goed van een gemeenteweg,
gekend als voetweg nr. 31 uit de atlas der buurtwegen van Messelbroek. Een definitieve beslissing zal
genomen worden door de gemeenteraad na een openbaar onderzoek.
12. Goedkeuring operationele overeenkomst in uitvoering van het 'reglement aanbod openbare
verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan hul lokale besturen'.
De gemeenteraad keurt de operationele overeenkomst met de distributienetbeheerder goed, zodat er
afspraken kunnen vastgelegd worden over het beheer van de openbare verlichting.
Milieudienst.
13. Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2019 (19u30).
De gemeenteraad legt het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2019 vast.
14. Vastlegging van het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2019.
De gemeenteraad legt het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2019 vast.
Secretariaat.
B1. Bijkomend punt ingediend door raadslid Devos betreffende het optrekken van de Eloonschalen.
De gemeenteraad beslist om dit punt uit te stellen tot de eerstvolgende gemeenteraad.
B2. Bijkomend punt ingediend door raadslid A. Claes betreffende zorgparkeren.
De gemeenteraad beslist om dit punt uit te stellen tot de eerstvolgende gemeenteraad.
M1. Mondelinge vraag raadslid Van Nijlen.
M2. Mondelinge vraag raadslid R. Vancauwenbergh betreffende de Nieuwe Mechelsebaan.
M3. Mondelinge vraag raadslid R. Vancauwenbergh betreffende A. Nihoulstraat.
M4. Mondelinge vraag raadslid R. Vancauwenbergh betreffende Prattenborgstraat.
M5. Mondelinge vraag raadslid Wouters betreffende vuurwerk.
M6. Mondelinge vraag raadslid Wouters betreffende de verkeerssituatie aan Delhaize
Mannenberg.

M7. Mondelinge vraag raadslid Wouters betreffende wegwijzer dorp Testelt.
M8. Mondelinge vraag raadslid Vancauwenbergh betreffende Wijk de Stad.
M9. Mondelinge vraag raadslid Boudry betreffende ledenlijsten van verenigingen.
M10.

Mondelinge vraag raadslid A. Claes betreffende onderhoud kerkhoven.

M11. Mondelinge vraag raadslid L. Simon betreffende de rol van de gemeenteraad en
adviesorganen in meerjarenplanning.
HRM.
15. Benoeming in vast verband van een algemeen directeur.
De gemeenteraad benoemt een algemeen directeur in vast dienstverband.
de algemeen directeur
Eva Poelemans

de burgemeester
Manu Claes

