Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 22-05-2014
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding: riolerings- en
wegenwerken verkaveling Terbekeweg en deel Balkweg.
De raad hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp en stelt de
gunningvoorwaarden via openbare aanbesteding vast voor de uitvoering van
riolerings- en wegenwerken voor de Terbekeweg en een deel van de Balkweg.
De kostprijs voor de werken wordt geraamd op € 460 000, waarvan
€ 397 000 ten laste van de verkavelaar voor de infrastructuur in de
verkaveling en de RWA-leiding in de bestaande Balkweg en € 63 000 ten laste
van de gemeente voor de RWA-huisaansluitingen in de bestaande Balkweg en
de vernieuwing van de toplaag van de bestaande rijweg van de Balkweg.
2. Intergemeentelijke samenwerking: agenda algemene vergadering:
A. Haviland d.d. 19-06-2014.
De raad keurt hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de vergadering.
B. Incovo: agenda d.d. 20-06-2014.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze vergadering.
C. Iverlek: agenda d.d. 26-06-2014.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de jaarvergadering.
D. Havicrem: agenda d.d. 25-06-2014.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze vergadering.
3. Aanwijzing gemeentelijke afgevaardigden statutaire jaarvergadering
Incovo d.d. 20-06-2014.
De raad wijst raadslid Ann Coppens aan als eerste afgevaardigde, raadslid
Kathleen Goovaerts als tweede afgevaardigde en raadslid Bart Graus als
derde afgevaardigde.
4. Gunningvoorwaarden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met bekendmaking: vervanging bandenkraan.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en wijze van gunnen via
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de
aankoop van een bandenkraan. De bandenkraan van de gemeentelijke
Werkliedendienst is wegens slijtage aan vervanging toe. De raming voor
aankoop van een nieuwe kraan bedraagt € 180 000 inclusief btw.
5. Kennisneming gouverneur budgetwijziging 2013 nr. 1.
De raad neemt kennis van de brief van de provinciegouverneur waarbij hij
kennis neemt van de besluiten van de gemeenteraad van 19 december 2013
waarmee de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2013 werd vastgesteld.
6. Kennisneming gouverneur MJP 2014-2019 & budget 2014.
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De raad neemt kennis van de brief van de provinciegouverneur waarbij hij
kennis neemt van de besluiten van de gemeenteraad van 19 december 2013
waarbij het meerjarenplan 2014-2019 en het exploitatie- en
investeringsbudget van het dienstjaar 2014 werden vastgesteld.
7. Gemeentelijk klimaatbeleid: ondertekening burgemeesterconvenant.
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het
burgemeestersconvenant in het kader van het Vlaams-Brabants
klimaatengagement. Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant
engageert de gemeente zich om de CO2 uitstoot op haar grondgebied tegen
2020 met minstens 20 % terug te dringen. Een klimaatactieplan wordt
opgesteld met concrete maatregelen om de doelstellingen te halen. De
provincie Vlaams-Brabant zal de gemeente in alle stappen van dit traject
begeleiden en ondersteunen.
8. Verlenging van de huidige scholengemeenschap KASTZE 2014-2020.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de
scholengemeenschap KASTZE voor de periode 2014-2020. Een
scholengemeenschap is een groepering van verschillende scholen van
hetzelfde onderwijsniveau die samenwerken op diverse vlakken zoals logistiek
of ICT. De Vlaamse Gemeenschap streeft ernaar om grotere
scholengemeenschappen samen te stellen met een grotere verscheidenheid
aan scholen. Bovendien is het tewerkstellen van (tijdelijke) leerkrachten
makkelijker binnen een scholengemeenschap.
9. Sluikstorten omgeving nieuwe crematorium.
De raad neemt ervan kennis dat de vrachtwagen ondertussen, in opdracht
van de gemeentelijke Werkliedendienst, getakeld werd en dat het sluikstort
eerstdaags zal opgeruimd worden. Er werd bovendien opdracht gegeven om
de signalisatieborden, voor het parkeerverbod, aan te brengen die voorzien
zijn in het aanvullende verkeersreglement van 25 februari 2013.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 10 juni tot en met 30 juni 2014 tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis
Namens de raad
i.o. Jocelyn Bruggeman
Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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