BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

Beste raadslid,
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te
vergaderen op 19 december 2019 aansluitend op de vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn van dezelfde datum, in het gemeentehuis te Scherpenheuvel, A. Nihoulstraat 13-15.

Openbare zitting

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

Rapportering organisatiebeheersing 2018-2019.

3.

Goedkeuring van het kader voor organisatiebeheersing.

4.

Goedkeuring deontologische code mandatarissen.

5.

Goedkeuring evaluatieverslag AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.

6.

Goedkeuring notariële akte betreffende de site Ten Heuvel.

Sociale dienst.
7.
Toetreding van het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem (stad en OCMW gezamenlijk) tot de
vzw eerstelijnszone Demerland.
Financiële dienst.
8.
Vaststelling van het belastingreglement op tweede verblijven.
9.

Vaststelling van het inventarisatie- en belastingreglement op de leegstand van gebouwen en
woningen.

10.

Vaststelling van het inventarisatie- en belastingreglement op verwaarloosde woningen en
gebouwen.

11.

Vaststelling van het belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare woningen en
gebouwen.

12.

Vaststelling van het belastingreglement op de inzameling en verwerking van het huishoudelijk
afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, zowel voor de inzameling huis-aan-huis, op afroep
of op het recyclagepark.

13.

Kennisneming besluit gouverneur vaststelling rekening 2018 van de stad.

14.

Kennisneming besluit gouverneur vaststelling rekening 2018 van het AGB.

15.

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met IGO div voor de inzet van een
aanwijzend schatter kadastraal inkomen (ASKI), een dienst van algemeen economisch belang
(DAEB).

16.

Vaststelling van het retributiereglement op de jeugd -en sportwerking.

HRM.
17. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel.
18.

Verhoging pensioentoelage van het aanvullend pensioenstelsel.

19.

Goedkeuring gemeenschappelijk organogram gemeente en OCMW.

Dienst toerisme.
20. Convenant betreffende toeristische werking.
Cultuurdienst.
21. Goedkeuring van de aanpassing van de erkenning en van het onroerenderfgoedbeleidsplan
2017-2020 van de Intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst de Merode, naar aanleiding
van de uitstap van de stad Geel uit de IOED de Merode.
Stedenbouw.
22. Goedkeuring van de financiële ondersteuning van het planadvies duurzaam bouwen.
Milieudienst.
23. Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO op 22.12.2019 (17u30).
Financiële dienst.
24. Goedkeuring budgetwijziging 2019 van het AGB.
25.

Goedkeuring leningsovereenkomst AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem transactiekredieten investeringen 2019 (aanpassing).

26.

Goedkeuring leningsovereenkomst AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem transactiekredieten investeringen 2020.

27.

Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf
01.01.2020.

28.

Vaststelling aanvullende personenbelasting 2020-2025.

29.

Vaststelling opcentiemen onroerende voorheffing 2020-2025.

30.

Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 van het AGB.

31.

Goedkeuring van meerjarenplan 2020-2025.

Mondelinge vragen

Scherpenheuvel-Zichem, 11.12.2019.
de algemeen directeur,

de voorzitter van de gemeenteraad,

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

