STAD EDINGEN

Vergadering van de gemeenteraad
14 december2017

A. IN OPENBARE ZITTING


Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 9 november 2017.



Loting voor het eerst stemmende lid.

OCMW
Artikel 1: Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Actie- Goedkeuring van de 2de
begrotingswijziging van de gewone en buitengewone diensten van 2017.

Artikel 2: Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Actie- Goedkeuring van de begroting
2018.

EREDIENSTEN
Artikel 3: Voogdij over de erediensten: Kerkfabriek Heilige-Martinus van MarkBegrotingswijziging nr. 3 van 2017.

GEMEENTEPRSONEEL
Artikel 4:. Gemeentepersoneel- Loonstatuut- Vaststelling van de waarde van de
maaltijdcheques voor 2018.
Artikel 5: Gemeentepersoneel- Hulp voor de promotie voor de tewerkstelling- ‘APE’Decreet van 25 april 2002-Beslissing PL-12361/05- Cessie van de 2 punten aan de
Hulpzone van Henegouwen Centrum- Dienstjaar 2018.
Artikel 6: Gemeentepersoneel- Collectieve hospitalisatieverzekering bij de SFP- Adhesie.

GEMEENTEFINANCIEN
Artikel 7:Gemeentefinanciën- Begroting 2018-Verslag bij het project voor de begroting
2018 en rapport aangaande de algemene en financiële politiek van de Stad.
Artikel 8: Gemeentefinanciën- Begroting 2018-Goedkeuring.
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Artikel 9: Gemeentefinanciën- Uitdeling van de gemeentesubsidies 2018 ten gunste van
verscheidene verenigingen.
Artikel 10: Gemeentefinanciën-Dienstjaar 2018- Uitdeling en betaling van de gemeentelijke
tussenkomst ten gunste van de VZW “ LASEMO”.
Artikel 11: Gemeentefinanciën- Dienstjaar 2018- Uitdeling en betaling van de gemeentelijke
tussenkomst ten gunste van de “Regie des Quartiers”.
Artikel 12: Gemeentefinanciën- Dienstjaar 2018- Uitdeling en betaling van de gemeentelijke
tussenkomst ten gunste van de Gemeentelijke Autonome Regie Nautisport.
Artikel 13: Gemeentefinanciën- Voorschot ten gunste van de Gemeentelijke Autonome
Regie Nautisport- Aanvraag voor de verlenging van de terugbetaling.
Artikel 14: Gemeentefinanciën- Garantie van de Stad ten gunste van de Gemeentelijke
Autonome Regie Nautisport voor een lening van een bedrag van 300 000€, aangegaan bij
de NV Belfius Bank, om een Club House en kleedkamers voor de “Tennisclub” in de
bestaande Tennishall.
Artikel
15:
Gemeentefinanciën-Reglement-Taks
aangaande
parkeerkaarten et bewonerskaarten voor de dienstjaren 2018-2019.

de

uitreiking

van

Artikel 16: Gemeentefinanciën- Begroting 2018- Vaststelling van de financiële tussenkomst
in de begroting van de politiezone “Sylle en Dender” ZP 5326- Uitvoering van de wet van 7
december 1998.
Artikel 17: Gemeentefinanciën- Begroting 2018- Vaststelling van de gemeentelijke dotatie
in de begroting van de Hulpzone van Henegouwen Centrum- Uitvoering van artikel 68 van
de wet van 15 mei 2007 aangaande de openbare veiligheid.

OPENBARE AANBESTEDINGEN
Artikel 18: Openbare aanbesteding door onderhandse procedure zonder voorafgaande
bekendmaking- Vervanging van het dak van de omnisport hall van LettelingenGoedkeuring van het lastenboek.
Artikel 19: Openbare aanbesteding door onderhandse procedure zonder voorafgaande
bekendmaking- Aanduiding van een projectsauteur in het kader van de herinrichting van de
wegen van de Hovesstraat en de Montgomerystraat- Goedkeuring van het lastenboek.
Artikel 20: Openbare aanbesteding door onderhandse procedure zonder voorafgaande
bekendmaking- Inrichting van de zolder van de Stallen van het Arenbergpark- Aanbesteding
met loten- Open aanbesteding- Lot 4: receptie van onregelmatige offertes- Start van een
onderhandse procedure, volgens het artikel3, 1 2° van de wet van 17 juni 2016.

POLITIEREGLEMENT
Artikel 21: Complementair politiereglement op het wegverkeer om het verkeer te
reserveren voor de voetgangers en fietsers in de Rode straat, in het gedeelte gelegen
tussen de Chievresstraat en nr. 8.
Artikel 22: Complementair politiereglement op het wegverkeer- blauwe zonde voor de
gemeentelijke en gewestelijke wegen in het stadscentrum rn in de wijken van het station te
Edingen.
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Artikel 23: Gemeentelijk reglement aangaande het uitreiken van de parkeerkaarten voor de
bewoners

CULTURELE EN SOCIALE ACTIVITEITEN
Artikel
24:
VZW
Cultureel
Centrum
van
EdingenGoedkeuring
van
samenwerkingsovereenkomst- Periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018.

de

Artikel 25: Dienst voor de sociale cohesie en de buitenschoolse opvang-CLE programma
2015-2020- Goedkeuring van het activiteitenrapport 2016-2017 en mededeling van het
actieplan 2017-2018.

GEMEENTEPATRIMONIUM
Artikel 26: Gemeentepatrimonium- Ter beschikking stellen van het Princessenpaviljoen
gelegen in het gemeentelijk park ten gunste van de VZW “Centre d’Initiation à
l’Environnement”- Aanhangsel nr. 17 aan de overeenkomst van 22 maart 2001- Periode van
1 januari 2018 tot 31 december 2018.

VZW/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE
Artikel 27: Gemeentelijke Autonome Regie Nautisport- Mededeling van de begroting 2018
en van het ondernemingsplan 2018.
Artikel 28: Gemeentelijke ordinaire Regie- Plaatselijk Ontwikkelingsagentschap-Begroting
2018- Goedkeuring.
Artikel 29: Intercommunale IGRETEC- Algemene vergadering van 19 december 2017Eerste evaluatie van het strategisch plan 2017-2019.
Artikel 30: Intercommunale IPFH- Algemene vergadering van 20 december 2017- Eerste
evaluatie van het strategisch plan 2017-2019.
Artikel 31: Intercommunale IDETA- Algemene vergadering van 21 december 2017Strategisch plan en begroting 2017-2019-Statutaire wijzigingen.
Artikel 32: Intercommunale ORES ASSETS- Gewone en buitengewone vergaderingen van
21 december 2017.

B.MEDEDELINGEN.

1) Goedkeuringsbesluit van 14 november 2017 van Mevrouw de Minister Valérie DE
BUE
réf.:
DGO5/O50004//boden_pat/123333-123334-123336-123337-123339123340-123341-123342-123346-123348-123349-123350Stad
EdingenDeliberaties van 11 oktober 2017- Fiscale reglementen aangaande:
Fiskaal reglement op het onderhoud van alle wegzendingmiddelen van het afvalwater –
Aanslagjaren 2018 – 2019
Fiskaal reglement op de steengroeven- Aanslagjaar 2018.
Fiskaal reglement op de handelspanden – Aanslagjaar 2018
Fiskaal reglement op de nachtwinkels – Aanslagjaren 2018 – 2019.
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Fiskaal reglement op de onbezette gebouwen – Aanslagjaren 2018 – 2019
Financiële directie-Reglement die het forfaitair bedrag vaststelt voor het plaatsen
verkeersborden en andere wegenuitrusting- Dienstjaar 2018-2019.
Fiskaal reglement op het gebrek van parkeerplaatsen. Aanslagjaren 2018-2019.
Fiskaal reglement betreffende de wildneerzetten – Aanslagjaren 2018 – 2019
Fiskaal reglement op het afleveren van identiteitskaarten en andere administratieve
dokumenten – Aanslagjaren 2018 – 2019.
Reglement betreffende de bijdrage op het afleveren van de gemeentelijk parkeerkaart en
de oeverbewonerkaart. Aanslagjaren 2018 - 2019.
Reglement die het forfaitair bedrag vaststelt voor het plaatsen verkeersborden en andere
wegenuitrusting- Dienstjaar 2018-2019.
Fiskaal reglement op de
Aanslagjaren 2018 – 2019.

herinneringskosten

aangaande

gemeentelijke

taksen

–

Fiskaal reglement op de herinneringskosten aangaande gemeentelijke heffingen –
Aanslagjaren 2018 – 2019.
2) Goedkeuringsbesluit van 16 november 2017 van Mevrouw de Minister Valérie DE
BUE
réf.:
DGO5/O50004/164746/bille_ali/123343/EnghienBudgetaire
wijzigingen voor het dienstjaar 2017 aangaande de gewone en buitengewone
begrotingswijzigingen nr. 2 van het dienstjaar 2017.

4

