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                                                                      STAD EDINGEN 

 
 

                             Vergadering van de gemeenteraad 
 
                                                              9 november2017 

 
               
 
 
 
 
                                               
 
A. IN OPENBARE ZITTING 
 
 Goedkeuring van het proces-verbaal van de gezamenlijke vergadering OCMW/Stad van 

11 oktober 2017. 
 
 Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van  11 oktober 2017. 
 
 Loting voor het eerst stemmende lid. 
 

 
EREDIENSTEN 
 
Artikel 1: Voogdij over de erediensten: Kerkfabriek Sint Martinus van Mark- 
Begrotingswijziging nr 2 van het dienstjaar 2017. 
 
 
GEMEENTEPERSONEEL 
 
Artikel 2: Gemeentepersoneel- Werkreglement- Aanhangsel aangaande de modaliteiten 
van het tijdregistratiesysteem voor het niet onderwijzend gemeentelijk personeel. 
 
Artikel 3: Gemeentepersoneel- Loonstatuut- Eindejaarspremie-Dienstjaar 2017. 
 
 
ONDERWIJS 
 
Artikel 4:. Muziekacademie- Vaststelling van het uurrooster van het onderwijzend 
personeel voor het schooljaar 2017-2018. 
 
Artikel 5: Gemeentelijk basisonderwijs- Schooljaar 2016/2017- Vastelling van de 
uitkering voor de middagoppas- Herziening op 1 september 2017. 
 
 
GEMEENTEFINANCIËN 
 
Artikel 6: Gemeentelijke politiek aangaande het afval- Decreet van 27 juni 1996 zoals 
gewijzigd door het decreet van 22 maart 2007 en uitgevoerd door het besluit van de 
Waalse Overheid van 5 maart 2008 aangaande het beheer van het huishoudelijk afval en 
aan de hieraan gebonden kosten- Dekking van de beheerskosten van het afval voor 
2018. 
 
Artikel 7:Gemeentefinanciën- Taks reglement op het afhalen van het afval-Dienstjaar 2018. 
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Artikel 8: Gemeentefinanciën-Taks reglement op de gratis uitdeling van niet-geadresseerde 
reclameblaadjes-Dienstjaar 2018. 
 
Artikel 9: Gemeentefinanciën- Taks reglement op de niet bebouwde percelen in een 
verkaveling- Dienstjaar 2018 tot 2019. 
 
Artikel 10: Gemeentefinanciën-Taks reglement op GSM masten- Dienstjaar 2017 tot 2019- 
Afschaffing. 
 
Artikel 11: Gemeentefinanciën- Dienstjaar 2017- Uitdeling van een subsidie ten gunste van 
de Gemeentelijke autonome Regie Nautisport- Complement aan de deliberatie van de 
Gemeenteraad van 15 december 2016. 
 
Artikel 12: Gemeentefinanciën- Taks op de uitdeling van niet geadresseerde 
reclameblaadjes- Dienstjaar 2015-Oordeel van 5 oktober 2017 door de rechtbank van 
eerste aanleg van Bergen- Verdere beroep. 
 
 
OPENBARE AANBESTEDINGEN 
 
Artikel 13: Openbare aanbesteding door onderhands procedure zonder bekendmaking-
Aankoop van computerapparatuur voor het gemeentebestuur- Goedkeuring van het 
lastenboek. 
 
Artikel 14: Openbare aanbesteding- Afschaffing van de overeenkomst met de centrale van 
aanbestedingen van 15 januari 2015 met de Provincie Henegouwen om te kunnen genieten 
van voordelige condities van haar openbare aanbestedingen en goedkeuring van de 
vervangende overeenkomst. 
 
Artikel 15: Openbare aanbesteding van werken georganiseerd door onderhandse procedure 
zonder bekendmaking-Uitrusting en onderhoud van de riolen. 
 
Artikel 16: Openbare aanbesteding van werken georganiseerd door onderhandse procedure 
zonder bekendmaking-Isolatie van het dak van het Stadhuis. 
 
Artikel 17: Openbare aanbesteding van werken georganiseerd door onderhandse procedure 
zonder bekendmaking-Wegenwerken- Goedkeuring van het lastenboek. 
 
 
KERKHOVEN 
 
Artikel 18: Begrafenissen en sepulturen: Kerkhof van Edingen- Herneming van graven in 
het gemeenschappelijk veld. 
 
 
WEGEN 
 
Artikel 19: Gewestelijke weg- Werken in de Montgomerystraat, dubbele richting van de 
Vesten en herneming van de gewestelijke wegen- Goedkeuring van het voorstel van de 
Gemeenteraad. 
 
 
VZW/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE 
 
Artikel 20: Intercommunale van mutualisatie aangaande informatiek en organisatie, 
afgekort “IMIO scrl”- Gewone algemene vergadering van 14 december 2017. 
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Artikel 21: VZW “Cultureel Centrum van Edingen”- Mededeling van het activiteitenrapport 
2016 en rekeningen 2016. 
 
Artikel 22: Gewone gemeentelijke Regie- Plaatselijk ontwikkelingsagentschap- 
Begrotingswijziging nr. 1 van 2017- Goedkeuring. 
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