Wezembeek-Oppem, 10 november 2016

Overzichtslijst van de gemeenteraadsbesluiten d.d. 24 oktober 2016
(In toepassing van artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet)
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE VERGADERING,
1.

neemt akte van het ontslag van de heer François VAN HOOBROUCK D’ASPRE als gemeenteraadslid,
overeenkomstig artikel 15 van het gemeentedecreet ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad
op 21 september 2016.

2.

keurt de geloofsbrieven van mevrouw Annick BONVALET goed, stelt vast dat deze laatste zich niet
bevindt in de gevallen van onverenigbaarheid voorzien bij artikel 11 van het gemeentedecreet en neemt
akte van de eedaflegging als gemeenteraadslid.

3.

stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden, op grond van anciënniteit, in om het even welke
gemeente bekomen, als volgt vast:
1. Wilfried SERVRANCKX, 2. Jan W ALRAET, 3. Nicole GEERSEAU-DESMET, 4. Marie PAQUOT,
5. Jean-Pierre BUTAYE, 6. Michel DESTEXHE, 7. Jan POLLARIS, 8. Dominique MATTHYS-REYNIERS,
9. Frédéric PETIT, 10. Jean CREVECOEUR, 11. André PETERS, 12. Alexandra GOETHALS-DE THEUX,
13.
Murielle
JAUBERT,
14.
Fabienne
MINEUR-BOUCAU,
15.
Arnaud
EECKHOUT,
16. Catherine DUFAYS-NYSSENS, 17. Alexandre FRANCK, 18. Olivier MINGERS, 19. Stéphane BODART,
20. Wim PEETERS, 21. Michel LECLAIRE, 22. Béatrice BERNARD en 23. Annick BONVALET.

4.

a) heft met ingang van 24 oktober 2016 artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2013
houdende aanstelling van een plaatsvervangende afgevaardigde van de gemeente in de
Overlegcommissie Brussels Airport, ingevolge het vrijwillige ontslag van de heer
François VAN HOOBROUCK D’ASPRE als gemeenteraadslid, op.
b) stelt de heer Frédéric PETIT, burgemeester, als plaatsvervangend lid aan in de Overlegcommissie
Brussels Airport, vanaf 24 oktober 2016 tot en met 31 december 2018 of tot einde mandaat.

5.

keurt het gemeentelijke reglement coördinatie vrijwilligerswerk in het kader van burenbemiddeling voor
inwoners van Wezembeek-Oppem, goed.

6.

besluit een aanbesteding uit te schrijven voor de gezamenlijke aankoop door gemeente, OCMW en
politiezone van aardgas en elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare
verlichting.

7.

kent aan het OCMW een investeringstoelage van 8 250 EUR toe voor de verwarmingsinstallatie van het
gebouw gelegen Pachthofdreef 70.

8.

a) heft met ingang van 24 oktober 2016 de gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 december 2003, aangepast
in zitting van 14 mei 2007, houdende de samenstelling van de gemeentelijke begeleidingscommissie
Wezembeek-Oppem, op.
b) keurt de oprichting van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) in het kader van een
duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid, goed; voegt een vertegenwoordiger van de politiezone W OKRA, de
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar coördinator, de gemeentelijke milieuambtenaar en
een vertegenwoordiger van de gemeenteraadsfracties als adviserend lid, en de MIVB als variabel lid,
toe; wijst de schepen bevoegd voor mobiliteit aan als voorzitter.

9.

past het gemeenteraadsbesluit van 8 november 2004, aangepast bij gemeenteraadsbeslissingen van
10 september 2012, 17 december 2012 en 4 februari 2013, houdende vaststelling politieverordening
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, ingevolge de invoering van een uniforme
huisvuilzak in de regio INTERZA, aan.

10. past het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2014, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissingen van
30 maart 2015 en 15 december 2015, houdende vaststelling retributiereglement op de inzameling en de
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen vanaf 1 april 2014, ingevolge de invoering van een uniforme
huisvuilzak in de regio INTERZA, aan.
11. keurt de actualisatie van het bestaande onderhoudscontract met de firma REMMICOM, Stationsstraat 145
te 2235 Hulshout, goed.
12. keurt de nationale en Europese bekendmaking van de promotieopdracht van werken voor het
ontwerpen, bouwen en prefinancieren van een administratief centrum, school, parking, openbaar
domein, en private ontwikkeling in het kader van de centrum-ontwikkeling van Wezembeek-Oppem, met
bijhorende selectieleidraad, goed.
13. keurt de beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, goed.
14. beslist van 14 tot 18 november 2016 voor de leerlingen van de Nederlandstalige gemeentelijke
basisschool “DE LETTERBIJTER” bosklassen in te richten in het “Provinciaal Domein van Chevetogne”, te
5590 Chevetogne, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 80 EUR per kind.
15. keurt de overeenkomst met de “NV SPORTS CLUB DE W EZEMBEEK-OPPEM – CASTLE CLUB” voor de
terbeschikkingstelling van het zwembad voor de organisatie van de zwemlessen voor de leerlingen van
de Franstalige gemeentelijke basisschool “HET HOEVEKE” vanaf het schooljaar 2016-2017, goed; het
jaarabonnement, zijnde 55 EUR/leerling van het vierde leerjaar wordt door het bestuur bekostigd.
16. verleent voor het dienstjaar 2016 een bijzondere toelage van 277,84 EUR aan de VZW LES PILOTIS.
17. keurt het proces-verbaal van de zitting van 19 september 2016 (05/2016) goed.
Namens de gemeenteraad,
De gemeentesecretaris,

Marc VAN DEUREN

De voorzitter,

Nicole GEERSEAU-DESMET

