GEMEENTERAAD VAN 25 MAART 2019

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het decreet lokaal bestuur
***

OPENBARE ZITTING
***
O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare
zitting 28 januari 2019. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de
openbare zitting van 28 januari 2019.
O.P.2. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare
zitting 25 februari 2019. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de
openbare zitting van 25 februari 2019.
O.P.3. Secretariaat. Huishoudelijk reglement. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement, zoals gevoegd in
bijlage bij deze beslissing.
O.P.4. Financiën. Budget 2019. Budgetwijziging 1. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2019.
Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van
1.528.915,68 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van
1.577.970,96 euro en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een
negatief saldo van 1.560.368,13 euro.
Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 5.117.002,52
euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 3.507.579,11 euro.
O.P.5. Secretariaat. Inspraakreglement. Goedkeuring.
De gemeenteraad legt het kader vast voor de organisatie van inspraak en
participatie bij het beleid.

O.P.6. Technische dienst. Aanvullend reglement Blauwe Zone.
De bestaande gemeentelijke aanvullende reglementen betreffende de blauwe
zone worden opgeheven en vervangen door het aanvullend reglement met
onderstaande maatregelen in bijlage.
O.P.7. Secretariaat. Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.
Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering tot het einde van de
legislatuur.
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vertegenwoordiger en dhr. Tim
Vandenput als plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de
algemene
vergaderingen
van
de
Gewestelijke
Maatschappij
voor
Volkshuisvesting en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vervanger van schepen Eva De
Bleeker in de raad van bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor
Volkshuisvesting.
O.P.8. Secretariaat.
Dijle-Zennebekken.
Aanduiding
bekkenbestuur tot het einde van de legislatuur.

afgevaardigde

De raad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het DijleZennebekken onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant en duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vertegenwoordiger en
mevr. Caroline Lagrange als plaatsvervanger voor het bekkenbestuur van het
Dijle-Zennebekken, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
O.P.9. Secretariaat. Poolstok cvba. Aanduiding afgevaardigde
vergadering tot het einde van de legislatuur.

algemene

De raad duidt dhr. Tim Vandenput aan als afgevaardigde en dhr. Joris Pijpen als
plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van Poolstok cvba en dit tot het einde van de legislatuur 20192024.
O.P.10. Secretariaat. It-punt. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering
tot het einde van de legislatuur.
De raad duidt dhr. Joris Pijpen, schepen, aan als afgevaardigde voor het
Beheerscomité en dhr. Bram Wouters, algemeen directeur, aan als
afgevaardigde voor de ambtelijke Stuurgroep van it-Punt.
O.P.11. Secretariaat. Haviland. Aanduiding individuele vertegenwoordiger
binnen de lijst van 15 bestuurders tot het einde van de legislatuur.
De OCMW-raad duidt in de lijst van 15 kandidaat bestuurders mevr. Eva De
Bleeker als individuele vertegenwoordiger aan.

O.P.12. Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde beheerscomité
GIDPBW (gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk).
De gemeenteraad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als afgevaardigde van de
gemeente voor het beheerscomité van de gemeenschappelijke preventiedienst
Haviland.
O.P.13. Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur
benoeming van alle leden van de gemeenteraad.

AGB

Holar

door

De gemeenteraad benoemt, bij toepassing van artikel 10 van de statuten van
het AGB Holar, alle leden van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur
van het AGB Holar.
O.P.14. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode september 2018 tot en met
januari 2019.
De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse
gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode september 2018
tot januari 2019 .

