Gemeenteraad: zitting van 23 april 2020
Lijst besluiten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige zitting goed.
2. Vaststelling van de wijze van gunnen, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp 'leveren van kantoormeubilair en het inrichten van
kantoorruimtes'.
De gemeenteraad keurt de wijze van gunnen, de raming en de voorwaarden goed voor de opdracht
met als voorwerp 'leveren van kantoormeubilair en het inrichten van kantoorruimtes'.
3. Kennisname van de invulling van de organisatiewaarden van het lokaal bestuur
Scherpenheuvel-Zichem.
De gemeenteraad neemt kennis van de invulling van de organisatiewaarden van het lokaal bestuur
Scherpenheuvel-Zichem.
4. Goedkeuring ontwerp van dading met eigenaars van verkochte percelen.
De gemeenteraad keurt het ontwerp van dading met de eigenaars van door de stad verkochte
percelen bouwgrond goed.
5. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement goed.
6. Jaarvergadering Zefier van 11.06.2020: goedkeuring agenda en mandaatverlening aan
vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda en het mandaat goed voor de jaarvergadering van Zefier op
11.06.2020.
7. Algemene vergadering Iverlek van 12.06.2020: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda en het mandaat voor de algemene vergadering van Iverlek van
12.06.2020 goed.
8. Algemene vergadering TMVS van 16.06.2020: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda en het mandaat voor de algemene vergadering van TMVS van
16.06.2020 goed.
9. Kennisgeving en bekrachtiging van de beslissingen van de burgemeester in het kader van
de corona crisis.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissingen van de burgemeester in het kader van de corona
crisis en bekrachtigt ze.
Lokaal sociaal beleid.
10. Opstarten van een intergemeentelijke samenwerking voor preventie op het vlak van
gezondheid.
De gemeenteraad keurt een intergemeentelijke samenwerking voor gezondheidspreventie op.

Financiële dienst.
11. Goedkeuring van nominatieve subsidies budgetjaar 2020.
De gemeenteraad keurt de nominatieve subsidies voor budgetjaar 2020 goed.
12. Goedkeuring van afsprakennota tussen stad en centraal kerkbestuur.
De gemeenteraad keurt de afsprakennota tussen de stad en het centraal kerkbestuur goed.
13. Aanpassing van het retributiereglement van 28.11.2019 op werken uitgevoerd door
stadspersoneel.
De gemeenteraad past het retributiereglement van 28.11.2019 op werken uitgevoerd door
stadspersoneel aan.
14. Aanpassing van enkele belasting-en retributiereglementen voor het toekennen van
financiële steunmaatregelen als gevolg van de corona-crisis.
De gemeenteraad past een aantal belasting-en retributiereglementen aan voor het verlenen van
financiële steunmaatregelen ten gevolge van de corona-crisis.
HRM.
15. Besteding restmiddelen VIA.
De gemeenteraad verhoogt met ingang van 01.01.2020 de waarde van de maaltijdcheques met 0,5
euro door aanwending van VIA-restmiddelen.
16. Goedkeuring dienstvrijstelling personeel.
De gemeenteraad beslist om dienstvrijstelling toe te kennen aan de personeelsleden die minder
ingeschakeld worden omwille van de COVID-19-pandemie.
17. Goedkeuring bijzondere maatregelen met betrekking tot de opname van jaarlijkse
vakantiedagen in 2020.
De gemeenteraad beslist om bijzondere maatregelen met betrekking tot de opname van jaarlijkse
vakantiedagen in 2020 goed te keuren.
18. Vacantverklaring bij wijze van aanwerving van een voltijdse betrekking van algemeen
directeur in statutair dienstverband.
De gemeenteraad beslist om een voltijdse betrekking van algemeen directeur in statutair
dienstverband bij wijze van aanwerving vacant te verklaren.
Bevolking.
19. Goedkeuring voorstel straatnaamgeving nieuwe straat Mannenberg - Schuttersweg.
De gemeenteraad beslist om de openbare weg aan de Mannenberg ter hoogte van huisnummer 187177 en de Schuttersweg de naam ‘Wijk Miami’ te geven.
Grondgebiedzaken.
20. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand van een weg en
aanhorigheden in de verkaveling "Dopheide".
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed met betrekking tot de gratis grondafstand van een weg
en aanhorigheden in de verkaveling "Dopheide".
21. Voorlopige goedkeuring van gedeeltelijke verplaatsing en rooilijnplan (deel) van een
gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 69 uit de atlas der buurtwegen van Zichem.
Dit agendapunt wordt uitgesteld.
22. Voorlopige goedkeuring van gedeeltelijke verplaatsing en rooilijnplan (deel) van een
gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 33 van de atlas der buurtwegen van
Scherpenheuvel.
Dit agendapunt wordt uitgesteld.

Milieudienst.
23. Goedkeuring van de kaderovereenkomst "Fluvius Duurzame Gebouwen".
De gemeenteraad keurt de kaderovereenkomst "Fluvius Duurzame Gebouwen" met DNB goed.
Stadsmagazijn.
24. Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Scheren van de hagen en onderhoud van de kerkhoven
periode 2020-2023'.
De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de opdracht met als
voorwerp ''Scheren van de hagen en onderhoud van de kerkhoven periode 2020-2023'.
Secretariaat.
B1. Aanvullend agendapunt raadslid Gielen betreffende de kerk te Zichem.
Dit agendapunt wordt verworpen.
B2. Aanvullend agendapunt raadslid Gielen betreffende ondersteuning van onze plaatselijke
horeca en middenstand na de coronacrisis.
Dit agendapunt wordt verworpen.
B3. Aanvullend agendapunt raadslid R. Devos betreffende sociale huisvesting.
Dit agendapunt wordt verworpen.
B4. Aanvullend agendapunt raadslid Wouters betreffende corona en woonzorgcentra.
Dit agendapunt kan beschouwd worden als een mondelinge vraag.
B5. Aanvullend agendapunt raadslid Wouters betreffende Groenhoef.
Dit agendapunt kan beschouwd worden als een mondelinge vraag.
M1. Mondelinge vraag raadslid Vancauwenbergh betreffende duivenoverlast.
M2. Mondelinge vraag raadslid Gounakis betreffende plaatselijk verkeer Schuurweg en
Tuinwijk.
M3. Mondelinge vraag van raadslid Gounakis betreffende sluikstort.
M4. Mondelinge vragen van raadslid A. Claes.
M5. Mondelinge vraag van raadslid Simon betreffende tegemoetkomingen verenigingen en
sportclubs.
M6. Mondelinge vraag van raadslid Ooms betreffende mondmaskers.
M7. Mondelinge vragen van raadslid Boudry.
M8. Mondelinge vraag van raadslid Van Nijlen.
M9. Mondelinge vraag van raadslid Ooms betreffende trage wegen.
M10.

Mondelinge vraag van raadslid Ooms betreffende mondmaskers.

M11.

Mondelinge vraag van raadslid Devos betreffende afschaffing E-niveau.

M12.

Mondelinge vraag van raadslid Devos betreffende administratief personeel.

M13.

Mondelinge vragen raadslid Boudry betreffende exit strategie relance plan.

M14.

Mondelinge vraag van raadslid Janssens betreffende pesten op school.

M15.

Mondelinge vraag van raadslid Wouters betreffende beschermingsmateriaal.

M16.

Mondelinge vraag raadslid A. Claes betreffende voetweg 83.

M17.

Mondelinge vraag raadslid A. Claes betreffende maatregelen tijdens de corona crisis.

HRM.
25. Kennisname vrijwillig ontslag algemeen directeur.
De gemeenteraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de algemeen directeur.

de algemeen directeur
Eva Poelemans

de burgemeester
Manu Claes

