Besluiten van de gemeenteraad van 8 oktober 2019
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Hoort 3 interpellaties van het publiek
Neemt kennis van het ontslag van een raadslid en gaat over tot de installatie van zijn
opvolger
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- het aanhangsel nr. 3 van de opdracht Albertpool: Opdracht van projectontwerper
voor de bouw van een complex van gediversifieerde voorzieningen en de heraanleg
van de Albert-dalle
- de vernieuwing van het elektriciteitsnet, van de draagkabels en de led-lichtmotieven
(verschillende plekken) voor verlichting 2019
- de aansluiting op de riolering in de Neerstalsesteenweg 273-275
- de herstelling en de vervanging van glasramen in de Sint-Denijskerk en stemt in
met de uitgave
- de dringende onderhoudswerken van de Sint-Augustinuskerk en stemt in met de
uitgave
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de opdracht van projectontwerper met betrekking tot de “Renovatie van de
gebouwen Wielemans Ceuppens 1-7 tot voorziening van collectief belang”
- de aankoop van een elektrische veegmachine
Keurt de overeenkomst 2020-2022 tussen Atout Projet en de gemeente goed
Keurt het charter voor een samenlevingsdienst voor alle jongeren goed
Keurt het tarief voor maaltijden en dranken in de centra voor senioren goed
Keurt de begrotingswijzigingen 3 en 4 van de gewone en buitengewone dienst 2019
goed
Geeft een advies i.v.m. 1 begroting van kerkfabrieken
Keurt de jaarrekeningen van het OCMW voor het dienstjaar 2018 goed
Keurt de leningen voor de financiering van de investeringsuitgaven voorzien in de
begroting 2019 goed
Wijzigt de bestemming van een deel van de weg Oude Vijverstraat
Keurt het advies van Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan goed
Legt de uitgave en de betaling vast voor de levering van verticale
wegbeveiligingselementen type Vorst (oud en nieuw model)
Hoort 10 interpellaties en 6 mondelingen vragen van gemeenteraadsleden
Kent 1 pensioen toe
Neemt akte van een ontslag
Verlaagt een kasvoorschot
Ziet af van vervolgingen tegenover een lid van het onderwijzend personeel

