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                                                                      STAD EDINGEN 

 

                             Vergadering van de gemeenteraad 

 

                                                             25 oktober 2018 

 

               
 

 

 

 

                                               

 

A.  IN OPENBARE ZITTING 

 

 Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 13 september 2018. 

 

 Loting voor het eerst stemmende lid. 

 

 

ORGANISATIE VAN DE DIENSTEN 

 

Artikel 1: Algemeen reglement op de bescherming van de gegevens (‘Règlement général 

de protection des données’, afgekort RGPD)- Aanduiding van een afgevaardigde voor de 

bescherming van de gegevens (Délégué de protection des données, afgekort DPO). 

 

 

EREDIENSTEN 

 

Artikel 2: Voogdij over de erediensten: Kerkfabriek Heilige Beschermer van Lettelingen- 

Begroting 2019. 

 

Artikel 3: Voogdij op de erediensten: Protestantse Kerk Edingen/Zullik-Begroting 2019. 

 

 

GEMEENTEPERSONEEL 

 

Artikel 4: Gemeentepersoneel-Hulp aan de promotie voor de tewerkstelling (‘Aide à la 

promotion de l’Emploi’, afgekort APE)-Decreet van 25 april 2002- Beslissing PL-

12361/06- Cessie van 2 punten aan de Hulpzone van Henegouwen Centrum-Dienstjaar 

2019. 

 

Artikel 5: Gemeentepersoneel-Loonstatuut-Eindejaarspremie- Dienstjaar 2018. 

 

 

GEMEENTEFINANCIEN 

 

Artikel 6: Gemeentefinanciën-Boekhouding 2018. 

Kasnazicht van de Financiële Directeur: 3de trimester 2018. 

 

Artikel 7: Gemeentelijke politieke aangaande afval- decreet van 27 juni 1996 zoals 

gewijzigd door decreet van 22 maart 2007 en uitgevoerd door he besluit van het Waals 

Parlement van 5 maart 2008 aangaande het beheer van het afval van de gewone 

activiteit van de gezinnen en aan de dekking van de daaraan gebonden kosten-Dekking 

van de kosten voor het beheer van de afval voor 2019. 
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Artikel 8: Gemeentefinanciën- Reglement taks op het ophalen en de behandeling van 

huisvuil- Dienstjaar 2019. 

 

Artikel 9: Gemeentefinanciën- Reglement taks op de vaste reclameborden- Dienstjaar 

2019. 

 

Artikel 10: Gemeentefinanciën- Reglement taks op de commerciële ruimtes- Dienstjaar 

2019. 

 

Artikel 11: Gemeentefinanciën-Reglement taks op de nachtwinkels- Dienstjaar 2019. 

 

Artikel 12: Gemeentefinanciën-Reglement taks op de niet geadresseerde uitdeling van 

reclameblaadjes- Dienstjaar 2019. 

 

Artikel 13: Gemeentefinanciën-Reglement taks op de niet bebouwde percelen in een 

verkaveling- Dienstjaar 2019. 

 

Artikel 14: Gemeentefinanciën-Reglement taks op de onbezette gebouwen- Dienstjaar 

2019. 

 

Artikel 15: Gemeentefinanciën-Reglement taks op de afwezigheid van parkingplaatsen- 

Dienstjaar 2019. 

 

Artikel 16: Gemeentefinanciën-Reglement taks op het onderhoud van alle 

evacuatiemiddelen van het afvalwater- Dienstjaar 2019. 

 

Artikel 17: Gemeentefinanciën-Reglement taks op de administratieve kosten gebonden aan 

het opsturen van herinneringen aangaande de gemeentelijke taksen- Dienstjaar 2018 tot 

2019-Wijziging. 

 

Artikel 18: Gemeentefinanciën-Reglement taks op de administratieve kosten gebonden aan 

aangetekend schrijven aangaande gemeentelijke taksen-Dienstjaar 2018 tot 2019-

Wijziging. 

 

Artikel 19: Gemeentefinanciën-Reglement taks aangaande de registrering voor de aanvraag 

van de verandering van een voornaam-Dienstjaar 2018 tot 2019-Wijziging. 

 

ONDERWIJS 

 

Artikel 20: Muziekacademie- Schooljaar 2018/2019- Algemene organisatie van de lessen. 

 

Artikel 21: Muziekacademie- Schooljaar 2018/2019- Vaststelling van de verlofdagen, 

vakantie en werkdagen. 

 

Artikel 22: Muziekacademie- Uitvoering van het decreet van 02 juni 1998 van de Franse 

Gemeenschap die het artistiek secundair onderwijs organiseert- Goedkeuring van het 

pedagogisch en artistiek project van de school, het binnenhuisreglement van de Raad van 

de studies en het binnenhuisreglement voor de leerlingen. 

 

 

OPENBARE AANBESTEDINGEN 

 

Artikel 23: Openbare aanbesteding van goederen door onderhandse procedure zonder 

bekendmaking- Aankoop van computermateriaal voor de diensten van het 

Gemeentebestuur-Goedkeuring van het lastenboek. 
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Artikel 24: Openbare aanbesteding van goederen door onderhandse procedure zonder 

bekendmaking- Audiovisuele inrichting van het interpretatiecentrum-Goedkeuring van het 

lastenboek. 

 

Artikel 25: Openbare aanbesteding van werken door onderhandse procedure zonder 

bekendmaking- Vervanging van een alimentatiekabel voor de cafetaria van het voetbalveld 

van het kleine Park-Aanduiding van de aannemer-Dringende kosten- Activering van het 

artikel 1311-5van de Code van de Lokale Democratie en Decentralisatie- Bevestiging van de 

beslissing van het Gemeentecollege van 27 september 2018. 

 

Artikel 26: Gemeentelijk investeringsplan- Openbare aanbesteding van werken door open 

procedure- Wegen- en rioleringswerken in de Processie- en Wilgenstraat-Voorstel voor 

begrotingstransfer en wijziging van de middelen.  

 

Artikel 27: Openbare aanbesteding van werken door directe onderhandse met 

bekendmaking- Buitengewoon onderhoud van de wegen-Dienstjaar 2018-Goedkeuring van 

het lastenboek. 

 

Artikel 28: Openbare aanbesteding van werken door onderhandse procedure- Aankoop van 

computermateriaal voor de diensten van het Gemeentebestuur-Goedkeuring van het 

lastenboek. 

 

 

INTERCOMMUNALE 

 

Artikel 29: Intercommunale ORES Assets- Algemene vergadering van 22 november 2018. 

 

 

 

B. MEDEDELINGEN 

 

Project van vernieuwing van het gebouw gelegen in de Brusselstraat 43A te 7850 Edingen- 

Mededeling van de schatting van de werken. 

 


