
 

 

Besluiten Gemeenteraad van 9 september 2014 

 

De Raad,  

 neemt acte van de beslissingen van hert college i.v.m.:  

 de verhuizing van kunstvoorwerpen, van de dienst burgerlijke stand, van de schepenen, en 

van de diensten openbaar onderwijs en kleine kinderen 

 de installatie van een inbraakalarm 

 de verhuizing van 3 fotokopieerapparaten 

 verschillende openbare opdrachten  

 een hellend vlak voor personen met beperkte mobiliteit 

 de vervanging van dode bomen langs de openbare wegen  

 de studie voor de verlichting van het gemeentehuis 

 de technische studie voor een bliksemafleider 

 de in conformiteit stelling van een bliksemafleider  

 de sondering van funderingen  

 de restauratie van het schrijnwerk in het Jacques Brel park 

 de vernieuwing van de weg van het Constantin Meunierplein 

 de verwarming in de abdij 

 de aankoop van een systeem van filebeheer 

 de verhuis van mobiele rekken  

 de aankoop van tabletten en boekensteunen 

 de huur van software voor kassabeheer en fiche rijbewijs 

 wijzigt het arbeidsreglement en het aanwervingsreglement 

 stelt de bevorderingsvoorwaarden tot de graad van gemeentesecretaris vast  

 keurt goed : 

 de overeenkomst voor de alternatieve gerechtelijk e maatregelen 

 de overeenkomst voor een licentie betreffende de gebruiksvoorwaarden van gegevens in het 

kader van een overheidsopdracht 

 de lastenvoorwaarden voor de opdrachten van: 

- de aankoop van een huisvuilverdichter 

- de vernieuwing van voetpaden 

- de elektriciteitswerken, de installatie van een branddetectiesysteem, noodverlichting in 

verschillende schoolgebouwen 

- de herstelling van asfalt van  gemeentewegen  



- de veiligheidsinrichtingen aan kruispunten en verkeersdrempels  

- de vernieuwing van de daken van school Arc-en-Ciel  

 de gemeentelijke tussenkomst in de dakwerken van een kerkfabriek en de studieopdracht 

van architect voor de dringende herstelling van daken van een kerkfabriek 

 het protocolakkoord 4.1.53.1 met Beliris 

 een huurovereenkomst met Audi voor een parking  

 de rekeningen 2013 van het OCMW 

 trekt zijn beslissing van 24 juni 2014 i.v.m.de asfaltering van de wegen in  

 keurt goed:  

 de wijziging van de rooilijnen van de Olieslagerijlaan 

 het retributiereglement op het parkeren van voertuigen op de openbare weg 

 het belastingreglement op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen door een entiteit  

 de leningen overeenkomsten  met BGHGT voor de renovatie van klaslokalen in school 9, 

sanitair in school Arc-en-Ciel, de aanpassingswerken in het kinderdagverblijf le 

Toboggan, de opbouw van een overdekte speelplaats in school 3 en de herstelling van 

het dak van school 9 

 een overeenkomst met de vzw Théâtre de l’Ancre 

 een overeenkomst met Ten Weyngaert 

 wijzigt de gewone en buitengewone begroting 2014 

 neemt acte van de processen-verbaal van kasnazicht van het eerste en het tweede 

trimester 2014 

 brengt advies uit op 3 begrotingen en 2 rekeningen van kerkfabrieken 

 beslist om 2 printers aan te kopen 

 aanvaart het sanitaire toezicht van de “ Ecole Active”  

 neemt akte van de vacant verklaring van betrekkingen voor een definitieve benoeming 

in de twee Nederlandstalige basisscholen  

 hoort 1 interpellatie 

 laat 1 agent toe tot de stage en 6 agenten tot de stage voor een voor een bevordering  

 verlengt de stage van een agent 

 pensioneert 1 agent voor fysische redenen  

 vervangt de wd. Gemeentesecretaris 

 zet 2 onderwijzers in disponibiliteit 

 staat aan een onderwijzer een verlof toe voor het uitoefenen van een andere functie 

 detacheert 1 onderwijzer 

 stelt 10 onderwijzers aan  

 geeft de gemeente toelating om tussen te komen in een zaak die hangende is bij de  

Raad van State  

 

 

 

 

 


