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                                                                      STAD EDINGEN 

 
                             Vergadering van de gemeenteraad 

 
                                                             12 juli 2018 

 
               
 
 
 
 
                                               
 
A.  IN OPENBARE ZITTING 
 
 Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 7 juni 2018. 
 
 Loting voor het eerst stemmende lid. 
 

 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 1: Remuneratieverslag met individuele en nominatieve verklaring van de jetons, 
bezoldigingen en voordelen in natura, toegekend door het gemeentebestuur aan 
vertegenwoordigers en niet verkozen personen en titularis in de positie van lokaal 
bestuurder-Dienstjaar 2017-Goedkeuring. 
 
Artikel 2: Oproep voor project “Verbetering van het levenskader van de bewoners en 
verbetering van de attractiviteit van de centrale plaatsen in onze gemeente”-Aanvraag 
om een beroep tot nietigverklaring in te stellen bij de Raad van State tegen de beslissing 
van niet selectie van een project van de stad, overeenkomstig met het artikel L1242-1 
alinea 2 van de « CDLD » 
 
 
OCMW 
 
Artikel 3: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn- Goedkeuring van de 
budgetaire wijziging nr. 1 van de gewone en buitengewone diensten van 2018. 
 
 
EREDIENSTEN 
 
Artikel 4: Voogdij over de plaatsen van de erediensten: Kerkfabriek Sint-Niklaas- 
Budgetaire wijziging nr. 2 van het dienstjaar 2018. 
 
 
GEMEENTEFINANCIEN 
 
Artikel 5: Gemeentefinanciën- Boekhouding 2018. 
Kasnazicht van de Financiële Directeur: 2de trimester 2018. 
 
 
OPENBARE AANBESTEDINGEN 
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Artikel 6: Openbare aanbesteding van goederen-Aankoop van een wagen voor de dienst 
groene ruimtes-Beslissing om beroep te doen op een aanbestedingscentrale (SPW-
DGT2). 
 
Artikel 7: Aanbesteding van goederen georganiseerd door onderhandse procedure met 
bekendmaking-Hernieuwing van de telefonie van de Stad en van het Ocmw van Edingen- 
Goedkeuring van het lastenboek. 
 
Artikel 8: Aanbesteding van werken georganiseerd door onderhandse procedure met 
bekendmaking-Plaatsen van een netwerk van optische vezels-Goedkeuring van het 
lastenboek. 
 
Artikel 9: Park van Edingen: organisatie van een openbare aanbesteding zonder 
bekendmaking om een projectauteur aan te duiden voor de restauratie van de oevers van 
de Spiegelvijver en de herplanting van de bomen gelegen aan de boord van de vijver. 
 
Artikel 10: Gemeentelijke politiek voor mobiliteit: organisatie van een openbare 
aanbesteding zonder bekendmaking voor de conceptie en de realisatie van een 
waterdoorlatende parking op de Sint-Janssteenweg. 
 
Artikel 11: Problematiek van de overstromingen: organisatie van een openbare 
aanbesteding zonder bekendmaking met als onderwerp de aanduiding van een 
projectauteur in het kader van de inrichting van de apparaten om te strijden tegen de 
overstromingen. 
 
Artikel 12: Openbare aanbesteding georganiseerd door onderhandse procedure met 
bekendmaking-Vernieuwing van 4 kleuterklasjes in de gemeenteschool van Mark- 
Goedkeuring van het lastenboek. 
 
Artikel 13: Openbare aanbesteding georganiseerd door onderhandse procedure met 
bekendmaking-Herstelling van de Slavendeur- Goedkeuring van de finale staten van 
vooruitgang 2 en 3-Dringende uitgaven-Activatie van artikel 1311-5 van de Code van 
Lokale Democratie en Decentralisatie. 
 
Artikel 14: Openbare aanbesteding georganiseerd door onderhandse procedure zonder 
bekendmaking-Inrichting van het interpretatiecentrum- Goedkeuring van het lastenboek. 
 
Artikel 15: Openbare aanbesteding georganiseerd door onderhandse procedure zonder 
bekendmaking-Vernieuwingswerken van de stoepen van de Val-Lise Square-Goedkeuring 
van het lastenboek. 
 
POLITIEREGLEMENT 
 
Artikel 16: Complementair politiereglement aangaande het wegverkeer. Verboden te rijden, 
behalve voor plaatselijke levering in het bovenste gedeelte van de Bergstraat, 
gemeentelijke weg in de sector van Edingen. 
 
Artikel 17: Complementair politiereglement aangaande het wegverkeer. Inrichting van een 
parkeerplaats door een vermijdingszone in de Kokejanestraat, te Lettelingen. 
 
 
VZW/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 
 
Artikel 18: Takenschool-Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de VZW 
Reform-Henegouwen-Periode van 1 september 2018 tot 30 juni 2019. 
 
Artikel 19: Autonome gemeentelijke regie Nautisport-Aanduiding van de niet leden van de 
gemeenteraad in de raad van bestuur. 
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Artikel 20: Autonome gemeentelijke regie Nautisport-Goedkeuring van de balans en 
jaarrekeningen 2017, van de statutaire rapporten en ontlasting van van de leden van het 
college van Commissarissen. 
 
Artikel 21: Oproep tot projecten in het kader van de samenwerking van de gemeenten 
2017-2018 in de Provincie Henegouwen: Vermeerdering van de provinciale tussenkomst 
voor het jaar 2018 aangaande het project “Itinérance slow Food en Slow Culture” door de 
Stad van Edingen, Zullik en de VZW Cittaslow Belgium. 
 
Artikel 22: Verbetering van het stadscentrum-Charte van stedenbouw-Openbare 
aanbesteding van diensten bij de “SCRL ERU”: goedkeuring van “cahier des prescriptions 
urbanistiques de la charte”. 
 
 
OPENBARE VEILIGHEID 
 
Artikel 23: Openbare veiligheid-Gemeentelijk urgentie- en interventieplan- Overeenkomst 
om met een “contact center” te starten- Goedkeuring. 
 
 
B. MEDEDELINGEN 
 
Goedkeuringsbesluiten van 7 mei 2018 van de Minister Valerie DE BUE aangaande de taks 
reglementen op de herinneringskosten aangaande de gemeentelijke taksen goedgekeurd 
door de Gemeenteraad van 29 maart 2018. 
 
Goedkeuringsbesluit van 11 juni 2018 van de Minister Valerie DE BUE aangaande de 
jaarrekening voor 2017 van de Stad Edingen, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 3 
mei 2018. 
 
Goedkeuringsbesluit van 5 juni 2018 van de Minister Valerie DE BUE aangaande de 
budgetaire wijzigingen nr.1 voor 2018 van de Stad Edingen, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad van 3 mei 2018. 
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