BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

Beste raadslid,
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te
vergaderen op 17 september 2020 om 20.00 uur, in GC den egger te Scherpenheuvel, A. Nihoulstraat
74.

Openbare zitting

Secretariaat.
1.
Akteneming van de verhindering van een raadslid.
2.

Aanstelling van een raadslid ter vervanging van Anne-Sophie Weckx.

3.

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

4.

Kennisgeving en bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester in het kader van de
coronacrisis.

5.

Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen die de financiële druk op het
verenigingsleven moeten verlichten.

Financiële dienst.
6.
Aanpassing van een retributiereglement voor het toekennen van financiële steunmaatregelen
als gevolg van de corona-crisis.
7.

Opvolgingsrapportering 2020 van meerjarenplan 2020-2025.

Cultuurdienst.
8.
Kennisgeving van de wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem.
Stedenbouw.
9.
Goedkeuren tracé omgevingsvergunning OMV2020/00009V tot realisatie van 28 bouwpercelen
met wegenisaanleg en grondafstand gelegen tussen de Bredestraat en de Zandstraat te 3271
Scherpenheuvel-Zichem.
10.

Goedkeuren wegenisaanleg omgevingsvergunning OMV2020/00009V tot realisatie van 28
bouwpercelen met wegenisaanleg en grondafstand gelegen tussen de Bredestraat en de
Zandstraat te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.

11.

Goedkeuring van het reglement inzake het beperken van de geldigheidsduur van het
conformiteitsattest.

12.

Kennisname van de vraag tot wijziging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de
provincie Vlaams-Brabant en OCMW Scherpenheuvel-Zichem in het kader van het project
'subsidieretentie' inzake een aanpassing van de inkomensgrenzen.

Grondgebiedzaken.

13.

Definitieve goedkeuring van gedeeltelijke verplaatsing en rooilijnplan van een gemeenteweg,
gekend als voetweg nr. 33 van de atlas der buurtwegen van Scherpenheuvel.

14.

Definitieve goedkeuring van de gedeeltelijke verplaatsing en bijhorend rooilijnplan van een
gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 69 van de atlas der buurtwegen van Zichem.

15.

Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot gratis grondafstand van een perceel grond,
zijnde de weg "Vuggelberg".

16.

Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot het vestigen van een recht van opstal naar
aanleiding van het erosieproject in de Kwalijkstraat.

Mondelinge vragen

Besloten zitting

HRM.
17. Benoeming op proef van een algemeen directeur.
18.

Vaststelling wervingsreserve algemeen directeur.

Scherpenheuvel-Zichem, 09.09.2020.
de wnd. algemeen directeur,

de voorzitter van de gemeenteraad,

Liesbeth Verdeyen

Marleen Van Meeuwen

