Gemeentebestuur Hoegaarden
Dossierbeheerder Bart HENDRIX
T 016/76.87.00

14 januari 2019
bart.hendrix@gemhoegaarden.be

OPROEP voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 22 januari 2019 om 20 u in de
gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA:
1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 02.01.2019.
2. Gemeentefinanciën : goedkeuring budget 2019
3. Gemeenteraadsbeslissing ter aanstelling van een vertegenwoordiger en diens
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Ecowerf
4. Gemeenteraadsbeslissing ter vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente voor de algemene vergadering van Ecowerf van 20 maart 2019
5. Gemeenteraadsbeslissing ter aanduiding van een bestuurder voor de raad van
bestuur van Ecowerf
6. Gemeenteraadsbeslissing ter aanduiding van een bestuurder met raadgevende stem
voor de raad van bestuur van Ecowerf
7. Gemeenteraadsbeslissing tot goedkeuring agenda buitengewone algemene
vergadering IGO div van 29 maart 2019, tot bepaling van de afgevaardigde en diens
mandaat voor de algemene vergadering van 29 maart 2019 én tot aanduiding van de
vertegenwoordigers van de gemeente in de bestuursorganen van IGO div.
8.Vertegenwoordiger voor Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant
VZW
9.Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van
27.03.2019
10.Aanduiding van vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke
dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven
11.Voordracht kandidaat–bestuurder en kandidaat-bestuurder met raadgevende stem
voor de dienstverlenende vereniging “Interleuven“
12. IGS HOFHEIDE aanduiding van afgevaardigde en plaatsvervanger voor de
algemene vergadering, voordracht kandidaat-bestuurder en voordracht
vertegenwoordiger met raadgevende stem
13. IGS HOFHEIDE bepaling mandaat gemeentelijk afgevaardigde buitengewone
algemene vergadering op 29.01.2019.
14.IVERLEK : voordracht lid regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven en van een
kandidaat bestuurder van de opdrachthoudende vereniging
15.IVERLEK : aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen
16.RIOBRA - voordracht kandidaat in raad van bestuur en het RBC en aanduiding de
afgevaardigde voor de algemene vergadering en zijn/haar plaatsvervanger
17.De Watergroep - voordracht vertegenwoordiger in aandeelhoudersbestuur drinkwater
en aanduiding de afgevaardigde voor de algemene vergadering en zijn/haar
plaatsvervanger
18.Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger in het beheerscomité van de
Haspengouwse scholengemeenschap
19. Woonbeleid - wijziging statuten interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete en
aanduiding gemeentelijke afgevaardigden
20.Aanduiding 2 afgevaardigden en plaatsvervangers algemene vergadering Regionaal
Landschap Zuid Hageland en een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur

21. Aanduiding afgevaardigden in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
22. Belasting op de standplaatsen op de wekelijkse markt : afschaffing.
23. Kennisneming taakverdeling binnen college van burgemeester en schepenen.
24.Lening Tennifun : besluit tot borgstelling
25.Verhuring Kapittelhuis – aanpassing
26.Erfpacht Jongensschoolstraat - aanpassing voorwaarden
27. Vaststellen van de voorwaarden voor het toekennen van de eretitel van schepen van
de gemeente Hoegaarden.
28.Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad
29. Gemeentepersoneel aanpassing rechtspôsitieregeling
30. Gemeentefinanciën - vaststellen dagelijks beheer en visum financieel beheerder grensbedragen

BESLOTEN ZITTING
1.Aanduiding waarnemend algemeen directeur

Oproep vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van dinsdag 22 januari
2019 (vindt aansluitend plaats )

AGENDA:
1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 02.01.2019.
2. OCMW-financiën : goedkeuring budget 2019
3.Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van
27.03.2019
4.Aanduiding van vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke
dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven
5. OCMW-raadsbeslissing tot goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering
IGO div van 29 maart 2019, tot bepaling van de afgevaardigde en diens mandaat voor de
algemene vergadering van 29 maart 2019 en tot aanduiding van de vertegenwoordigers
van de gemeente in de bestuursorganen van IGO div.
6. Aanduiding LAC afgevaardigde
7.Goedkeuring huishoudelijk reglement OCMW-raad.

Hoogachtend

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

Algemeen directeur

Burgemeester-voorzitter

