Wezembeek-Oppem, 10 januari 2012

Overzichtslijst van de gemeenteraadsbesluiten d.d. 19 december 2011
(In toepassing van de artikelen 186 en 252 § 2 van het gemeentedecreet)

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE VERGADERING,
1.

stelt de dotatie voor het dienstjaar 2012 aan de politiezone Wokra vast op 2 084 833,49 EUR en schrijft
daartoe een afgerond bedrag in van 2 084 834,00 EUR in het gemeentebudget van het dienstjaar 2012.

2.

a) keurt het meerjarig financieel beleidsplan 2012 – 2015 goed.
b) stelt het gemeentebudget dienstjaar 2012, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, vast.

3.

neemt, overeenkomstig artikel 101 van het Gemeentedecreet, kennis van het verslag van de heer
Marc VAN DEUREN, gemeentesecretaris, over de organisatie en de werking van het interne
controlesysteem.

4.

neemt akte van het budget 2012 van de kerkfabriek H.H. Michaël en Jozef.

5.

brengt gunstig advies uit over de jaarrekening dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

6.

gaat in op het voorstel van Finilek om opdracht te geven en voor rekening van de gemeente de
kapitaalverhoging van Publigas te onderschrijven voor een bedrag van 274 227,63 EUR.

8.

stelt het mandaat vast van de vertegenwoordigers van de gemeente voor het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Interza op 21 december 2011.

9.

bevestigt de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 12 februari 2007 aangeduide
afgevaardigden, de heren Jean-Pierre BUTAYE, Michel DESTEXHE en André PETERS,
gemeenteraadsleden, voor het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale Interza op 21 december 2011.

10. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2011
houdende vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen
van de tweede algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij van de Woluwe op
8 december 2011.
11. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2011
houdende bevestiging van de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 12 februari 2007
aangestelde afgevaardigde, mevrouw Annick EVRARD-DELATTE, gemeenteraadslid, voor het bijwonen
van de algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij van de Woluwe op
8 december 2011.
12. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2011
houdende vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen
van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland op 15 december 2011.
13. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2011
houdende bevestiging van de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 12 februari 2007
aangestelde afgevaardigde, de heer Jean-Pierre BUTAYE, gemeenteraadslid, voor het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland op 15 december 2011.
14. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2011
houdende vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen
van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 16 december 2011.

15. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2011
houdende bevestiging van de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 4 juli 2011
aangestelde afgevaardigde, mevrouw Dominique MATTHYS-REYNIERS, gemeenteraadslid, voor het
bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 16 december 2011.
16. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2011
houdende vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen
van de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 16 december 2011.
17. bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2011
houdende bevestiging van de aanstelling van de door de gemeenteraad in zitting van 12 februari 2011
aangestelde afgevaardigde, de heer Jean-Pierre BUTAYE, gemeenteraadslid, voor het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 16 december 2011.
18. neemt kennis van de nota ONT/11/034 van de heer Paul LETROYE, gemeenteontvanger, met betrekking
tot de betekening van een dwangbevel van het uitvoerbaar verklaarde kohier van de directe belasting
op taxi‟s voor het dienstjaar 2011.
19. neemt kennis van de nota ONT/11/036 van de heer Paul LETROYE, gemeenteontvanger, met betrekking
tot de betekening van dwangbevelen van de uitvoerbaar verklaarde kohieren van de directe belasting
op lichtreclames, reclameborden en verhuur van kamers in logiesverstrekkende bedrijven en verhuur
van gemeubileerde kamers voor het dienstjaar 2011.
20. keurt de wijze en voorwaarden met aannemer goed voor afbraak van gebouwen,
Jan Baptist De Keyzerstraat 58 (harmonielokaal), Jozef De Keyzerstraat 4 (voormalig politiekantoor) en
Raymond Hernalsteenstraat +25 (scouts), voor een geraamde kostprijs van 45 000,00 EUR
(incl. 21 % btw), te vermeerderen met de contractuele prijsherziening; gunt deze opdracht na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
21. keurt de meeruitgave, te verhogen met de contractuele prijsherziening, voor het vernieuwen van de
platte daken van het scoutslokaal (Raymond Hernalsteenstraat 45) en de gemeentelijke sporthal
(Astridlaan 85), goed.
22. keurt de meeruitgave, te verhogen met de contractuele prijsherziening, ingevolge verhoging van het
aantal te huren gebruikslicenties van een softwareprogramma voor projectbeheer overheidsopdrachten
en interne controle, goed.
23. keurt de wijze en voorwaarden met dienstverlener goed voor het kopiëren en digitaliseren van
documenten en plannen tijdens de dienstjaren 2012 tot en met 2018, voor een geraamd bedrag van
2 420,00 EUR (incl. 21 % btw) per dienstjaar, of een totaalbedrag van 16 940,00 EUR (incl. 21 % btw),
voor de dienstjaren 2012 tot en met 2018; gunt deze opdracht na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
24. beslist van 21 tot 25 mei 2012 voor de leerlingen van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool
“De Letterbijter” zeeklassen in te richten in de “Midwester” te Koksijde, en stelt het aandeel van de
ouders in de organisatiekosten vast op 70,00 EUR per kind.
25. beslist van 14 tot 16 mei 2012 voor de leerlingen van het 1ste leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “Het Hoeveke” psychomotorische klassen in te richten in “Centre d‟hébergement des
Marnières” te Ohain, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 65,00 EUR per
kind.
26. beslist van 30 mei tot 1 juni 2012 voor de leerlingen van het 2de leerjaar van de Franstalige
gemeentelijke basisschool “Het Hoeveke” hoeveklassen in te richten in “Ferme du Chant d‟Oiseaux” te
Landenne Sur Meuse, en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 53,00 EUR
per kind.
27. beslist van 19 tot 23 maart 2012 voor de leerlingen van het 3de leerjaar van de Franstalige
gemeentelijke basisschool “Het Hoeveke” zeeklassen in te richten in “Del Huzo nv” te Middelkerke, en
stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten op 90,00 EUR per kind en een vast bedrag van
20,00 EUR per deelnemer voor activiteiten ter plaatse, vast.

28. beslist van 23 tot 27 april 2012 voor de leerlingen van het 4de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “Het Hoeveke” bosklassen in te richten in “Les Auberges de Jeunesse de Bouillon”, en stelt
het aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 85,00 EUR per kind.
29. beslist van 23 tot 27 april 2012 voor de leerlingen van het 5de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “Het Hoeveke” patrimoniumklassen in te richten achtereenvolgens in “Les Auberges de
Jeunesse de Namur”, “Les Auberges de Jeunesse de Liège” en Jeugdherberg „Pulcinella‟ te Antwerpen
en stelt het aandeel van de ouders in de organisatiekosten op 85,00 EUR per kind en een bedrag van
25,00 EUR per deelnemer voor activiteiten ter plaatse, vast.
30. beslist van 3 tot 11 maart 2012 voor de leerlingen van het 6de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke
basisschool “Het Hoeveke” sneeuwklassen in te richten in Torgnon, Val d‟Aoste in Italië, en stelt het
aandeel van de ouders in de organisatiekosten vast op 120,00 EUR per kind.
31. keurt het reglement houdende toekenning toelage aan verenigingen die ongeneeslijke zieke inwoners
van Wezembeek-Oppem, die lijden aan Multiple Sclerose, Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS),
Alzheimer, op een professionele wijze begeleiden, goed.
32. kent een toelage van 200,00 EUR toe aan de vereniging “Noël au Parvis Saint-Pierre – Kerstmarkt op
het Sint-Pietersplein” voor de organisatie van socioculturele activiteiten tijdens het dienstjaar 2011.
33. keurt het proces-verbaal van de zitting van 24 oktober 2011 (06/2011) goed.
34. valideert de tussentijdse evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan.
35. past, met ingang van 1 januari 2012, het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2002 houdende
vaststelling vergoeding PWA voor gebruik gemeentelijke infrastructuur, aan.
36. past een artikelnummer van het gemeenteraadsbesluit d.d. 04 juli 2011 houdende vaststelling wijze en
voorwaarden met aannemer voor het uitvoeren van onderhoudswerken groenaanleg,
perceel 1 “wijk Ban-Eik” en perceel 2 “groenpatrimonium”, voor de dienstjaren 2012 tot en met 2016,
aan.

DE GEMEENTERAAD, IN BESLOTEN VERGADERING, GAAT OVER TOT
1.

de kennisname van de nota ONT/11/032 van de heer Paul LETROYE, gemeenteontvanger, houdende
kennisgeving ingestelde vervolgingen voor niet-fiscale schuldvorderingen voor schoolkosten van het
2de semester van het schooljaar 2010-2011.

Namens het college,
De gemeentesecretaris,

Marc VAN DEUREN

De burgemeester wd.,

François VAN HOOBROUCK D‟ASPRE

