BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD
De voorzitter dezer gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal, in zitting te vergaderen
27 oktober 2016 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.

Aanvaarding van het bod uitgebracht in het kader van de verkoop van loten 4 en 5 gelegen te
Messelbroek, Testeltsebaan.

Financiële dienst.
3.
Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
Personeelsdienst.
4.
Wijziging van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel.
5.

Vaststelling van de organieke personeelsformatie.

6.

Goedkeuring van het organogram.

7.

Verhoging van de maaltijdcheques in het kader van de reguliere middelen van VIA4
koopkracht.

8.

Besteding restmiddelen VIA.

Informaticadienst.
9.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst ICT tussen stad en OCMW.
Burgerlijke stand.
10. Goedkeuring van de gecoördineerde en aangepaste versie van het huishoudelijk reglement op
de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Lokale economie.
11. Toekenning van een domeinconcessie aan bestaande terrasconstructies in de horeca.
Grondgebiedzaken.
12. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot een gratis grondafstand voor openbaar nut
door mevrouw Janssens Helena in het kader van een verkaveling gelegen langs Voort te
Testelt.
13.

Voorlopige goedkeuring van het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 29 van
de atlas der buurtwegen van Zichem en bijhorend rooilijnplan.

14.

Goedkeuring van het innemingsplan en de overeenkomsten met betrekking tot de
grondinnemingen in het kader van het project "VBR Steenweg Diest".

Milieudienst.
15. Het aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen, de bijzondere algemene vergaderingen en de buitengewone algemene
vergaderingen van EcoWerf voor de resterende periode van de huidige legislatuur.
16.

Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op
23.11.2016.

17.

Goedkeuring van de nota houdende de integrale visie van de betrokken overheden en actoren
voor de Demervallei en Laak van Diest tot Werchter.

Mondelinge vragen

Gedaan te Scherpenheuvel-Zichem, 17.10.2016.
De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter van de gemeenteraad,

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

