Wezembeek-Oppem, 29 maart 2018

Overzichtslijst van de gemeenteraadsbesluiten d.d. 19 maart 2018
(In toepassing van artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet)

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE VERGADERING,
1.

stelt het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, bestaande uit de strategische nota, het financiële
doelstellingenplan (schema M1), de staat van het financiële evenwicht (schema M2) en de motivering van
de wijzigingen, vast.

2.

stelt de 2de budgetwijziging van het dienstjaar 2018, op basis van de verklarende en de financiële nota,
vast.

3.

verklaart, met ingang van heden, de functie van algemeen directeur vacant en vult deze in bij wege van
een bevorderingsprocedure; keurt de functiebeschrijving, de bevorderingsvoorwaarden en de
selectieprocedure goed.

4.

verklaart, met ingang van heden, de functie van financieel directeur vacant en vult deze in bij wege van
een aanwervingsprocedure; keurt de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de
selectieprocedure goed.

5.

bekrachtigt het collegebesluit d.d. 1 februari 2018 houdende de principiële goedkeuring van de
projectovereenkomst relighting gemeentelijke sporthal; machtigt de voorzitter van de gemeenteraad en
de gemeentesecretaris deze projectovereenkomst te ondertekenen namens de gemeente en duidt het
diensthoofd van de afdeling grondgebiedzaken aan als contactpersoon in de zin van artikel 4 van
genoemde overeenkomst.

6.

keurt de principiële beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking met HAVILAND
INTERCOMMUNALE IGSV waarbij laatstgenoemde optreedt als aankoopcentrale voor onderhoud van de
wegeninfrastructuur 2018, goed; verleent een “in-house” opdracht aan HAVILAND INTERCOMMUNALE IGSV
m.b.t. de aanvullende diensten op hun taken als aankoopcentrale voor het onderhoud van de
wegeninfrastructuur en keurt de betreffende overeenkomst goed.

7.

keurt de zaak van de wegen betreffende de aanleg van nieuwe wegenis, verbindingsweg tussen de
Louis Marcelisstraat en Wijngaardlaan in het kader van de centrumontwikkeling van Wezembeek-Oppem,
goed.

8.

keurt het ontwerp van akte voor de inlijving van het Drieshof in het openbaar domein, middels een
kosteloze afstand van de wegbedding en de weguitrusting bestemd voor openbaar nut, goed; machtigt
de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris deze akte te ondertekenen namens de
gemeente.

9.

keurt de uitbreiding van de overeenkomst van 26 januari 2015 tussen MENSURA EXTERNE DIENST
VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK VZW en het gemeentebestuur met betrekking tot de
assistentie van de interne preventieadviseur goed; machtigt het college van burgemeester en schepenen
tot een verdere afhandeling van dit dossier.

10. keurt de verlenging met vijf maanden, van december 2018 tot en met april 2019, van de projectduur
interlokale vereniging ‘Samenwerking rond integratie en participatie’, goed.
11. stelt, teneinde bijkomende informatie in te winnen, de behandeling van het agendapunt toetreden tot de
Statiegeldalliantie uit tot een volgende zitting van de gemeenteraad.

12. keurt de lastvoorwaarden goed voor de aankoop van een gesloten bestelwagen type 9 m³, voor een
geraamde kostprijs van 34 999,99 euro (incl. 21 % btw); gunt deze opdracht bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
13. keurt het bestek met betrekking tot de toewijzing van de concessie voor de cafetaria van de gemeentelijke
sporthal en het bijhorende model van concessieovereenkomst goed; geeft het college van burgemeester
en schepenen opdracht de toewijzingsprocedure te voeren.
14. beslist op 6 september 2018 een seniorenuitstap naar Dinant, Abdij van Maredsous en boottocht op de
Maas “Dinant – kasteel van Freÿr of Waulsort – Dinant” in te richten en stelt het aandeel van de
deelnemers vast op 25 euro voor een inwoner en 50 euro voor een niet-inwoner.
15. keurt het proces-verbaal van de zitting van 21 december 2017 (08/2017) goed.
16.

keurt de motie betreffende het wetsontwerp tot toelating van de woonstbetreding, goed.

17. keurt de motie strekkende tot de bevestiging van het behoud van het stelsel van faciliteiten van de stad
Ronse, goed.
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