BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

Beste raadslid,
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te
vergaderen op 28 januari 2021 om 20.00 uur. Overeenkomstig het burgemeesterbesluit van 20
oktober 2020 zal deze raad plaatsvinden via video conferencing.

Openbare zitting

Secretariaat.
1.
Akteneming van het ontslag van een raadslid en aanduiding van een opvolger.
2.

Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.

3.

Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.

4.

Kennisgeving van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18.01.2021
betreffende de goedkeuring van het het protocol voor de elektronische mededeling van
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente
Scherpenheuvel-Zichem.

5.

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

Sociale dienst.
6.
Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen resp. het vast
bureau van 18.01.2021 tot goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met het
Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van lokale bronopsporing en
quarantainecoaching ter bestrijding van de Covid-19 pandemie.

Financiële dienst.
7.
Goedkeuring van nominatieve subsidies budgetjaar 2021.

Sportdienst.
8.
Goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement voor kinderopvang- en
vrijetijdsinitiatieven.

Financiële dienst.
9.
Vaststelling van het retributiereglement op de jeugd -en sportwerking.

HRM.
10. Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat onder het
VIA6-akkoord van 22.12.2020 ressorteert.

Bevolking.
11. Goedkeuren voorstel CBS 30.11.2020 - straatnaamgeving Bredestraat-Zandstraat.

Grondgebiedzaken.
12. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand in een verkaveling
langs IJsbergstraat.
13.

Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot een gratis grondafstand in een
verkaveling langs Groenstraat.

14.

Voorlopige goedkeuring van een gedeeltelijke wijziging en rooilijnplan van buurtweg nr. 57
van de atlas der buurtwegen van Zichem.

15.

Voorlopige goedkeuring van de gedeeltelijke verplaatsing en rooilijnplan (deel) van een
gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 35 van de atlas der buurtwegen van Scherpenheuvel.

16.

Voorlopige goedkeuring van de gedeeltelijke verplaatsing en rooilijnplan van voetweg nr. 86
van de atlas der buurtwegen van Kaggevinne.

Mondelinge vragen
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