BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD
De voorzitter dezer gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal, in zitting te vergaderen
30 mei 2013 te 20.00 uur, in het gemeentehuis te Scherpenheuvel, A. Nihoulstraat 13-15.

Openbare zitting

Secretariaat.
1.
Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.
2.

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Personeelsdienst.
3.
Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
4.

Goedkeuring organogram.

Dienst onderwijs.
5.
Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2013-2014.
6.

Goedkeuring van de wijziging capaciteitsbepaling Testelt.

7.

Goedkeuring schoolreglement ref. O/NV/012/2013-2/SR.

8.

Goedkeuring overeenkomst schoolbestuur - schoolraad.

Burgerlijke stand.
9.
GROS erkenning nieuwe samenstelling en nieuw bestuur.
Cultuurdienst.
10. Vaststellen van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
opdracht met als voorwerp: 'leveren van keukenmateriaal voor de zaal in Zichem en Den Hulst'.
11.

Erkenning van de samenstelling van de cultuurraad.

12.

Kennisgeving van de wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem.

Sportdienst.
13. Kennisneming van de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat van de
Fietseling Hageland-Zuiderkempen editie 2012.
14.

Erkenning van de samenstelling van de sportraad.

Stedenbouw.
15. Voortgangstoets : Kennisgeving plan van aanpak inzake het behalen van het bindend sociaal
objectief.
16.

Goedkeuring aangepaste statuten interlokale vereniging 'Wonen aan de Demer'.

17.

Goedkeuring verlengingsdossier intergemeentelijk woonproject met de steden Aarschot, Diest
en Scherpenheuvel-Zichem - "Wonen aan de Demer".

Grondgebiedzaken.
18. Goedkeuring ereloonvoorwaarden ontwerper, voorwaarden VC ontwerp - riolerings- en
wegeniswerken Martensstraat - Mortelbroekstraat.

Stadsmagazijn.
19. Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van de
opdracht met als voorwerp: 'Dakwerken school Oranjestraat 2, fase I'.
20.

Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van de
opdracht met als voorwerp: 'Aankoop materialen rustbanken'.

21.

Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van de
opdracht met als voorwerp: 'Leveren buitenbeplating sporthal Averbode'.

Milieudienst.
22. Vaststelling wijze van gunning, goedkeuring raming en voorwaarden met betrekking tot de
opdracht:
Ophalen van het restafval voor het dienstjaar 2014.
23.

Vaststelling wijze van gunning, goedkeuring raming en voorwaarden met betrekking tot de
opdracht:
Ophalen van het groente-, fruit- en tuinafval voor het dienstjaar 2014.

24.

Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van EcoWerf op 19.06.2013.

25.

Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 26.06.2013.

26.

Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO-Leuven op 21.06.2013.

Secretariaat.
27. Algemene vergadering IGS Hofheide van 18.06.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
28.

Algemene vergadering Iverlek van 26.06.2013: goedkeuring agenda en mandaatverlening aan
vertegenwoordiger.

29.

Algemene vergadering Cipal van 14.06.2013: goedkeuring agenda en mandaatverlening aan
vertegenwoordiger.

Milieudienst.
30. Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EcoWerf op
19.06.2013.
31.

Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven op
26.06.2013.

32.

Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGO-Leuven op
21.06.2013.

Secretariaat.
33. Algemene vergadering IGS Hofheide van 18.06.2013: aanstelling van een vertegenwoordiger.
34.

Algemene vergadering Iverlek van 26.06.2013: aanstelling van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

35.

Algemene vergadering Cipal van 14.06.2013: aanstelling van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Personeelsdienst.
36. Ethias: aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
Mondelinge vragen

Gesloten zitting

Secretariaat.
37. Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
25.04.2013 houdende de aanstelling van een waarnemend secretaris.
38.

Aanstelling van waarnemend secretarissen.

Gedaan te Scherpenheuvel-Zichem, 21.05.2013.
De Gemeentesecretaris dd.,

De Voorzitter van de gemeenteraad,

Jurgen Janssens

Geert Janssens

