Wezembeek-Oppem, 24 april 2013

Overzichtslijst van de gemeenteraadsbesluiten d.d. 25 maart 2013
(In toepassing van de artikelen 186 en 252 § 2 van het gemeentedecreet)
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE VERGADERING,
1.

neemt kennis van het ministerieel besluit d.d. 25 februari 2013, ontvangen per aangetekend schrijven
op 27 februari 2013, van de heer Geert BOURGEOIS, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende het opleggen van de tuchtstraf van de
schorsing voor drie maanden aan de heer François VAN HOOBROUCK D’ASPRE, schepen en aangewezenburgemeester van de gemeente Wezembeek-Oppem.

2.

neemt kennis van het ministerieel besluit d.d. 25 februari 2013, ontvangen per aangetekend schrijven
op 27 februari 2013, van de heer Geert BOURGEOIS, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende de niet-benoeming van de heer
François VAN HOOBROUCK D’ASPRE tot burgemeester van de gemeente Wezembeek-Oppem

3.

neemt akte van de eedaflegging als schepen van mevrouw Fabienne MINEUR-BOUCAU en verklaart deze
persoon als aangesteld in haar ambt van schepen.

4.

stelt de rangorde van de schepenen als volgt vast: eerste schepen: Frédéric PETIT, tweede schepen:
Nicole GEERSEAU-DESMET, derde schepen: Murielle JAUBERT, vierde schepen: Jean CRÊVECOEUR,
vijfde schepen: Fabienne MINEUR-BOUCAU.

5.

a) keurt het meerjarenplan van het OCMW - voor de periode 2013-2015 – goed,
b) neemt kennis van het budget dienstjaar 2013 van het OCMW – exploitatie en investeringen.

6.

neemt kennis van de nota ONT/13/001 van de heer Paul LETROYE, financieel beheerder, houdende
financiële toestand van de gemeente op 15 januari 2013.

7.

past het gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2010, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van
28 juni 2010 en 24 oktober 2011, houdende reglement op de belasting op de afgifte van administratieve
stukken, met betrekking tot de uitgereikte identiteitsdocumenten en de invoering van rijbewijzen in
bankkaartmodel, aan.

8.

neemt kennis van het schorsingsbesluit d.d. 8 februari 2013 van de provinciegouverneur betreffende het
gemeenteraadsbesluit d.d. 17 december 2012 houdende goedkeuring van een gemeentelijk
erkenningsreglement en trekt het gemeenteraadsbesluit in kwestie in.

9.

keurt een gemeentelijk reglement voor de erkenning als vereniging van Wezembeek-Oppem, goed.

10. keurt de lastvoorwaarden goed voor het huren van opslagruimte tijdens de dienstjaren 2013 tot en met
2018, voor een geraamde kostprijs van 10 454,40 EUR (incl. 21% btw); gunt deze opdracht bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
11. keurt de voorwaarden en de publicatiekanalen goed voor het aangaan van overeenkomsten met
stagiair-architecten onder het zelfstandig statuut in de periode van 1 april 2013 tot en met
1 december 2019.
12. keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor het verwijderen van een bestaande trap en
het plaatsen van een brandveilige trap in Jeugdhuis Merlijn, voor een geraamde kostprijs van
12 000,00 EUR (incl. 21% btw); gunt deze opdracht bij wijze van openbare aanbesteding.

13. heft het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2013 houdende voordracht van de heer
Jean-Pierre BUTAYE tot kandidaat voor de Raad van Bestuur van Iverlek op, en bekrachtigt het besluit
van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 februari 2013 houdende voordracht van de
heer Marc VAN DEUREN, gemeentesecretaris, tot kandidaat-bestuurder bij Iverlek.
14. stelt het mandaat vast van de vertegenwoordigers van de gemeente voor het bijwonen van de
algemene vergadering van de intercommunale Interza op 27 maart 2013.
15. bevestigt de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 4 februari 2013 aangeduide
afgevaardigden, de heren Jean CRÊVECOEUR, schepen, en Michel DESTEXHE en André PETERS,
gemeenteraadsleden, voor het bijwonen van de algemene vergadering van de intercommunale Interza
op 27 maart 2013.
16. draagt mevrouw Fabienne MINEUR–BOUCAU, schepen, voor tot kandidaat-bestuurder bij de Gewestelijke
Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba voor de periode tot en met 31 december 2018 of tot einde
mandaat.
17. stelt de heer Alexandre FRANCK, gemeenteraadslid, aan als afgevaardigde van de gemeente voor het
beheerscomité van de Interlokale kostendelende vereniging “Gemeenschappelijke Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het werk Haviland” voor de periode tot 31 mei 2013 en bij verlenging van
de interlokale vereniging tot 31 december 2018 of tot einde mandaat.
18. stelt mevrouw Nicole GEERSEAU-DESMET, schepen, aan als afgevaardigde van de gemeente voor het
bijwonen van de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van de Gewestelijke
Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba, vanaf heden tot en met 31 december 2018 of tot einde
mandaat.
19. stelt de heer Frédéric PETIT, waarnemend burgemeester, aan als afgevaardigde van de gemeente voor
het bijwonen van de algemene vergaderingen van vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten (OVSG), vanaf heden tot en met 31 december 2018 of tot einde mandaat.
20. stelt de heer Jean-Pierre BUTAYE, gemeenteraadslid, aan als afgevaardigde van de gemeente voor het
bijwonen van de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van de vzw Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), vanaf heden tot en met 31 december 2018 of tot einde
mandaat.
21. stelt de heer Jean-Pierre BUTAYE, gemeenteraadslid, aan als afgevaardigde van de gemeente voor het
bijwonen van de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van de kredietmaatschappij
“Demer en Dijle”, vanaf heden tot en met 31 december 2018 of tot einde mandaat.
22. stelt de heer Jean CRÊVECOEUR, schepen, aan als afgevaardigde van de gemeente voor het bijwonen
van de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van vzw Logo Zenneland, vanaf heden
tot en met 31 december 2018 of tot einde mandaat.
23. stelt de heer Michel DESTEXHE, gemeenteraadslid, aan als afgevaardigde van de gemeente voor het
bijwonen van de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van de sociale
kredietvennootschap “nv Zonnige Woonst”, vanaf heden tot en met 31 december 2018 of tot einde
mandaat.
24. stelt mevrouw Fabienne MINEUR-BOUCAU, schepen, aan als afgevaardigde van de gemeente voor het
bijwonen van de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van “De Lijn”, vanaf heden tot
en met 31 december 2018 of tot einde mandaat.
25. keurt het proces-verbaal van de zitting van 4 februari 2013 (02/2013) goed.
DE GEMEENTERAAD, IN BESLOTEN VERGADERING, GAAT OVER TOT
1.

de goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van 4 februari 2013 (01/2013).
Namens het college,

De gemeentesecretaris,
Marc VAN DEUREN

De burgemeester wd.,
Frédéric PETIT

