BIJEENROEPING VAN DE
GEMEENTERAAD

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
18 december 2014 om 20:30 uur

UITTREKSEL UIT HET GEMEENTEDECREET
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. Goedkeuring notulen openbare zitting 1 december
2014.

O.P.2.

Financiën. Rekening 2013. Goedkeuring.

O.P.3.

Financiën. Meerjarenplan 2015-2019. Goedkeuring.

O.P.4.

Financiën. Budget 2015. Goedkeuring.

O.P.5.

Financiën. Politiezone Druivenstreek. Vaststelling gemeentelijke dotatie voor het
dienstjaar 2015.

O.P.6.

Mobiliteit. De Lijn. Hernieuwing overeenkomst tot terbeschikkingstelling van
gratis buskaarten.

O.P.7.

Financiën. Naschools onderwijs. Beslissing tot terugbetaling cursusgelden
'Nederlands voor anderstaligen'.

O.P.8.

Financiën. Werkingskosten zwembad Overijse. Vaststelling bijdrage.

O.P.9.

Financiën. Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling van de
verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 december 1993.

O.P.10. Financiën. Belasting afgifte regularisatievergunningen. Invoering voor de periode
2015-2017.
O.P.11. Financiën. Premiereglement tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing
technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor aanslagjaar 2015.
O.P.12. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aanleg van voetpaden op
openbaar domein. Hernieuwing voor dienstjaar 2015.
O.P.13. Financiën. Premie tussenkomst voor de restauratie van druivenserres.
Hernieuwing voor 2015.
O.P.14. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aankoop van herbruikbare luiers.
Hernieuwing voor 2015.
O.P.15. Cultuur. Raad van beheer gemeenschapscentrum Felix Sohie. Aanduiding
plaatsvervangend lid.

O.P.16. Jeugd. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging lid vanuit
jeugdraad.
O.P.17. Gemeentesecretaris. Beheersovereenkomst. Goedkeuring aanpassing
beheersovereenkomst gemeente-OCMW met betrekking tot de
bestuurssecretaris.
O.P.18. Secretariaat. VVSG. Bekrachtiging aanstelling afgevaardigde algemene
vergadering van 3 december 2014.
O.P.19. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2015.
O.P.20. Vragen en antwoorden.
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UITTREKSEL UIT HET GEMEENTEDECREET
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.

GEHEIME ZITTING
***

G.P.1.

Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen GZ 28 april 2014.

G.P.2.

Gemeentepersoneel. Aanstelling plaatsvervanger voor secretaris dienstjaar
2015.

