STAD EDINGEN
Vergadering van de gemeenteraad
18 februari 2016

A. IN OPENBARE ZITTING


Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 17 december 2015.



Loting voor het eerst stemmende lid.

OCMW
Artikel 1: Concertatiecomité OCMW/Stad- Goedkeuring van de wijziging van het
binnenhuisreglement.
Artikel 2: Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Edingen- Deliberatie nr
20160100- Wijziging van het personeelskader.

GEMEENTEFINANCIËN
Artikel 3: Gemeentefinanciën- Fiscaal reglement aangaande een jaarlijkse belasting op
pylonen en masten van een globaal mobiel telecommunicatiesysteem of eender ander
uitzendsysteem en of systeem voor receptie van communicatiesignalen- Dienstjaar 2013Vonnis uitgesproken op 4 januari 2016 door de Rechtbank van eerste Instantie van
Bergen (RG nr.14/1780/A)Artikel 4: Gemeentefinanciën- Begroting 2016-Goedkeuring van de verdelingssleutel en
vaststelling van de gemeentedotatie in de begroting van de Hulpzone HenegouwenCentrum-Bevestiging van de beslissingen van de Gemeenteraad van 17 december 2015.
Artikel 5: Gemeentefinanciën- Boekhouding- Kassaoverdracht van de dienst financiën
naar de financiële Directie.
VERZEKERINGEN
Artikel 6: Patrimoniumverzekering- Goedkeuring van aanhangsel nr. 003 bij de
verzekeringspolis nr. 38.110.235, dekkend het risico gelegen in de Brusselstraat, 42/A te
Edingen.
Artikel 7: Roerend materiaal- Technische afdeling- Goedkeuring van aanhangsel nr.001 bij
de verzekeringspolis nr. 1/163/19636746/00 voorgesteld door Ethias Verzekeringen van
4000 Luik, dekkend het voertuig van het merk OPEL MOVANO met nummerplaat 1-LDB343.
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OPENBARE AANBESTEDINGEN
Artikel 8: Openbare aanbestedingen-Delegeren van competentie krachtens de artikels
L1222-3 en L1222-4 van de Code van Lokale Democratie en Decentralisatie.
Artikel 9: Openbare aanbesteding van werken door openbare aanbesteding- Buitengewoon
onderhoud van de wegen- Pennebecqstraat- Bijkomende nodige werken, noch aanwezig in
het initieel project noch in de initiële aanbesteding, wegens onvoorspelbare
omstandigheden voor de uitvoering van de werken- Onderhandse procedure zonder
bekendmaking op basis van het artikel 26-1, 2° a) van de wet van 15 juni 2006 aangaande
openbare aanbestedingen en bepaalde aanbestedingen voor werken en diensten.
Artikel 10: Concessie van de openbare diensten met als onderwerp de plaatsing van
ambulante handelaars en de organisatie van een markt op zaterdag namiddag op de Oude
Markt Plaats te Edingen- Aanduiding van een aannemer.

GEMEENTEWEGEN
Artikel 11: Naamgeving van een nieuwe weg in de verkaveling “ De Tuinen van Edingen” te
Lettelingen.
Artikel 12: Project van politiebesluit voor de nummering
appartementsgebouwen gelegen in de Voltairegaard te Lettelingen.

van

de

nieuwe

ENERGIE
Artikel 13: Jaarlijks activiteitenrapport van de ecopasseur voor 2015- Goedkeuring.

CULTURELE EN SOCIALE ACTIVITEITEN/STADSANIMATIE
Artikel 14: Muziekfestival in het Park van Edingen- Vroegtijdig einde van de overeenkomst
tussen De Stad Edingen en de VZW “LaSemo”, ondertekend op 24 januari 2014 voor de
jaren 2014 tot 2016- Goedkeuring van een nieuwe overeenkomst voor de jaren 2016 tot
2018.
Artikel 15: Woonmaatschappij van de openbare diensten- Kaderconventie tussen “HAUTE
SENNE LOGEMENT SCRL” goedgekeurd door de SWL en het Sociale Cohesieplan, ten
gevolge van het nieuw besluit van de Waalse Overheid op 27 februari 2014 aangaande de
sociale referent en voor de bijbehorende voorwaarden van de vergezelde huishoudens.
Artikel 16: Woonmaatschappij van de openbare diensten- Kaderconventie tussen “HAUTE
SENNE LOGEMENT SCRL” goedgekeurd door de SWL en de Stad Edingen, ten gevolge van
het nieuw besluit van de Waalse Overheid op 27 februari 2014 aangaande de sociale
referent en voor de bijbehorende voorwaarden van de vergezelde huishoudens.

VZW/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE
Artikel 17: Intercommunale NAUTISPORT, maatschappij in liquidatie-Algemene vergadering
van 24 februari 2016.
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B. MEDEDELINGEN
1) Deliberatie van de gemeenteraad van 17 december 2015- Wijziging van het
administratief statuut- Goedkeuringsbesluit van 27 januari 2016 van Meneer Paul
FURLAN, Minister van de Lokale Overheden, de Stad, de woonvesting en de energie.
2) Deliberatie van de gemeenteraad van 17 december 2015- Wijziging van het
loonstatuut- Goedkeuringsbesluit van 27 januari 2016 van Meneer Paul FURLAN,
Minister van de Lokale Overheden, de Stad, de woonvesting en de energie
3) Deliberatie van de gemeenteraad van 17 december 2015- Uitkering aangaande het
uurtarief voor het personeel verantwoordelijk voor de uitvoering van
administratieve taken- Goedkeuringsbesluit van 25 januari 2016 door Meneer Paul
FURLAN, Minister van de Lokale Overheden, de Stad, de woonvesting en de energie.
4) Deliberatie van de gemeenteraad van 17 december 2015-Steunmotie voor het
behouden van het Vredegerecht van het kanton Edingen-Lens te EdingenMededeling van de brief van 7 januari 2016van Meneer OLDENHOVE, Vrederechter
van het Kanton Edingen-Lens en het schrijven van25 januari van Meneer Koen
GEENS, Minister van Justitie.
5) Deliberatie van de gemeenteraad van 12 november 2015- Motie aangaande de crisis
in de landbouw- en melksector- Schrijven van 11 december 2015 van Meneer Willy
BORSUS, Minister van de landbouw.
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