
 
Besluiten van de gemeenteraad van 18 december 2018 

 

De Raad, 

 

• Gaat over tot de installatie van de schepenen 

• Vermeerdert met één eenheid het aantal schepenen 

• Gaat over tot de installatie van de 9de schepen 

• Keurt de overeenkomst van de Strategisch Veiligheids- en Preventieplan goed 

• Keurt de volledige overdracht van de subsidie aan de politiezone, inbegrepen in het 

aandeel van de gemeente voor 2018, goed 

• Stelt tijdelijk ter beschikking twee transitwoningen voor het OCMW, Sint-Denijsplein 

6-8 

• Keurt de herziening van de overeenkomst met de intercommunale Vivaqua 

betreffende de studie van het regennetwerk Bempt goed 

• Keurt het activiteitenverslag 2017-2018 en het jaarlijkse actieplan 2018-2019 voor 

VTO goed 

• Keurt de volgende reglementen goed: 

- van opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische 

logies 

- van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 

- van de belasting betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 

voorheffing 

• Geeft een advies i.v.m. 2 rekeningen en 3 begrotingen van kerkfabrieken 

• Stelt het CIBG aan voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel waarvoor 

de betaling van de leveringen opgemaakt zal worden op voorlegging van de factuur 

van de firma ECONOCOM 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de installatie van een nieuwe overkapping op school 13 

- de studie en de plaatsing van een veiligheidslijn de Fierlantstraat 80 

- de aankoop van een update van het softwareprogramma Autoturn 

- de levering van een verwarmingsketel en toebehoren voor de conciërgewoning van 

het Technisch Centrum en stemt in met de uitgave 

- de herstelling van de elektrische installatie van terrein 5 van de Bempt en stemt in 

met de uitgave 

- de restauratie van het paviljoen Joséphine in het Jacques Brelpark 

• Keurt de overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning 

van een subsidie in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 goed 

• Keurt de transactie voor einde van de opslag van stemmateriaal goed 

• Keurt het dossier van de renovatie van de daken voor de kerkfabriek van de Heilige 

Maria Moeder Gods goed en legt de uitgave vast 

• Keurt het arbeidsreglement voor het Nederlandstalige gewoon basisonderwijs goed 

• Neemt de algemene beslissing op de transparantie van de bezoldigingen en voordelen 

van de mandatarissen 

• Keurt de herziening van de overeenkomst met de intercommunale Vivaqua 

betreffende de studie van het regennetwerk Leybeek goed 

• Herziet de raming van het vaste gedeelte voor de haalbaarheidsstudie en de opdracht 

van projectontwerper voor Bertelsonstadion en omgeving 



• Keurt de herziening van de bepalingen van de overeenkomst die van toepassing is op 

de terbeschikkingstelling aan de vzw Partenariat Marconi van het nieuwe Buurthuis, 

Marconistraat 37 goed 

• Keurt twee motie goed 

• Hoort twee mondelinge vragen 

• Kent 2 pensioenen toe 

• Benoemt 1 agent 

• Zet 3 leraren in disponibiliteit 

• Kent 1 verlof toe 

• Kent 1 loopbaanonderbreking toe 

• Stelt 4 leraren aan 

• Laat 1 directeur toe tot de stage 

• Ontlast de betaling van een diefstal van een ontvangst 

• Vervangt 2 mandaten 

 

 

 

 


