
 

BIJEENROEPING VAN DE 

GEMEENTERAAD 

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

25 februari 2019 om 19:30 uur 
UITTREKSEL UIT HET DECREET LOKAAL 

BESTUUR 
Art. 26: De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of 
beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 

gemeenteraadsleden aanwezig is. 

De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is 

zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, ongeacht het aantal 

aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en 

beslissen over de ontwerpen die voor de tweede maal 

op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt 
vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. 

In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit 

artikel overgenomen. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

*** 

 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 28 januari 2019. 

Goedkeuring. 

 

O.P.2. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie. Goedkeuring. 

 

O.P.3. Personeelsdienst. RPR Gemeentebestuur. Goedkeuring. 

 

O.P.4. Omgeving. GECORO. Vaststelling ledenaantal. Relevante maatschappelijke  

geledingen. 

 

O.P.5. Financiën. AGB Holar. Stopzetting mandaat bedrijfsrevisor. 

 

O.P.6. Financiën. AGB Holar. Vernieuwing mandaat bedrijfsrevisor. 

 

O.P.7. Technische dienst. Vervoerregio Leuven. Aanduiding bestuurlijk en ambtelijke 

vertegenwoordiger. 

 

O.P.8. Kinderdagverblijf. Aanpassing huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf 

Solheide. 

 

O.P.9. Financiën. Belasting geheven als standrecht voor de oprichting en/of het gebruik 

van inrichtingen op het grondgebied van de gemeente tijdens het jaarlijkse 

Druivenfestival. Hernieuwing van de periode 2019-2021, aangevuld met 

wijzigingen. 

 

O.P.10. Secretariaat. Interrand. Aanduiding afgevaardigden algemene vergadering tot 

het einde van de legislatuur. 

 

O.P.11. Secretariaat. Interrand. Aanduiding lid Raad van Bestuur tot het einde van de 

legislatuur. 

 

O.P.12. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten van de 

buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2019. 

 

O.P.13. Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering tot het 

einde van de legislatuur, voordracht lid Raad van Bestuur tot het einde van de 

legislatuur en goedkeuring agenda. 

 



O.P.14. Secretariaat. Zefier. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering tot het 

einde van de legislatuur. 

O.P.15. Secretariaat. Havicrem. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene 

vergadering en voordracht lid Raad van Bestuur tot het einde van de legislatuur. 

 

O.P.16. Secretariaat. VVSG.  Aanduiding afgevaardigde voor de algemene 

vergaderingen en voordracht lid Raad van Bestuur tot het einde van de 

legislatuur. 

 

O.P.17. Secretariaat. Toerisme Vlaams-Brabant. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

O.P.18. Secretariaat. 3WPlus. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering tot het 

einde van de legislatuur. 

 

O.P.19. Secretariaat. Ijsedal. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene vergadering 

tot het einde van de legislatuur. 

 

O.P.20. Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Aanduiding afgevaardigde voor de 

algemene vergaderingen en lid van de Raad van Bestuur tot het einde van de 

legislatuur. 

 

O.P.21. Secretariaat. Logo Zenneland. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering 

tot einde legislatuur. 

 

O.P.22. Secretariaat. Farys. Goedkeuring agenda en mandaat voor de buitengewone 

algemene vergadering van 20 maart 2109. 

 

O.P.23. Haviland. Notulen en akte van statutenwijzigingen van de buitengewone 

algemene vergadering van 12 december 2018. Kennisname. 

 

O.P.24. Secretariaat. Geldigverklaring verkiezing leden politieraad. 

 

O.P.25. Vragen en antwoorden. 

 

 


