Besluiten van de gemeenteraad van 20 februari 2018
De Raad,




























Keurt definitief de nieuwe rooilijnen en de tabel van de onteigeningen goed
Keurt de wijziging van het retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen
op de openbare weg goed
Keurt de overeenkomst met La Fonderie betreffende het delen en het online plaatsen
van archiefgegevens in het kader van de oprichting van het Documentatiefonds over
het waterbeheer goed
Herziet de lastenvoorwaarden voor de aankoop van mobiele bewakingscamera’s
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de voertuigen voor « Burgerlijke stand » en « Gemeentelijke administratieve
sancties » voor 2017
- de voorbereidende werken voor de Nederlandse school De Puzzel
- de risicoanalyse en technische studie van bliksemafleiders (2 percelen)
- de herziening van de financieringswijze voor de renovatie van het dak van het
Bertelson stadion
- de herziening van de raming voor de herinrichting van de speelplaats voor de
school 9
Herstructureert de school Arc-en-ciel voor het schooljaar 2018-2019
Keurt de samenwerkingsoverenkomsten met “Les Territoires de la Mémoire” voor
twee tentoonstellingen goed
Keurt een pedagogische project dat gemeenschappelijk is aan alle
opvangvoorzieningen goed
Keurt het aanhangsel nr. 2 bij de kaderovereenkomst Stadsbeleid phasing out 2017
goed
Keurt twee overeenkomsten voor de toekenning van een subsidie in toepassing van de
ordonnantie van 13 februari 2003 goed
Wijzigt de buitengewone begroting 2018 voor ABY en Duurzaam Wijkcontract Abdij
Keurt de aankoopvoorwaarden ten algemenen nutte van een goed gelegen
Brusselsesteenweg 18-20 goed
Keurt de subsidieaanvraag “Culturele infrastructuur” voor een goed gelegen
Brusselsesteenweg 18-20 goed
Keurt de aankoopvoorwaarden ten algemenen nutte van een goed gelegen
Brusselsesteenweg 22-24 goed
Keurt de standaardsuibsidiëringsoverenkomst “Bewonersinitiatieve” goed
Keurt de standaardsusbidiëringsovereenkomst voor het projectoproep "Activering van
het Tweeoeverspark" goed
Hoort 2 interpellaties van gemeenteraadsleden
Geef toestemming aan het college om zich burgerlijke partij te stellen
Kent 1 pensioen toe
Kent 4 loopbaanonderbrekkingen toe
Zet 3 leraren in disponibiliteit
Verwijdert 2 onderwijzers
Kent 5 verloven toe
Laat 1 directeur toe tot de stage
Stelt 1 directeur aan
Vervangt 1 mandaat

