Gemeentebestuur Hoegaarden
Dossierbeheerder Bart Hendrix
T 016/80.87.81

9 december 2019
bart.hendrix@gemhoegaarden.be

OPROEP voor de raad voor maatschappelijk welzijn van dinsdag 17 december 2019 om
20 u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis. (uitzonderlijk eerst OCMW-raad

omwille van goedkeuring meerjarenplan)
AGENDA:

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.11.2019.
2. Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Hoegaarden
3 - IGO algemene vergadering 20 december 2019: aanduiding afgevaardigde en bepaling
mandaat
4. OCMW-personeel : aanpassing rechtspositieregeling
5. OCMW-personeel : aanpassing arbeidsreglement
6. OCMW-personeel : personeelsformatie – actualisaties.
7. Toekenning exclusiviteit voor bepaalde diensten aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten.
Oproep vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 17 december 2019 (vindt
aansluitend plaats )

AGENDA:
1. Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.11.2019
2. Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Hoegaarden
3. Gemeentelijke fiscaliteit: Aanvullende belasting op de personenbelasting.
4. Gemeentelijke fiscaliteit: vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing.
5. Gemeentelijke fiscaliteit: belasting op de tweede verblijven.
6. Gemeentelijke fiscaliteit: goedkeuring retributiereglement voor het verwijderen en
verwerken van afvalstoffen, achtergelaten op niet-reglementaire wijze
7. Gemeentelijke fiscaliteit: belasting op de privatieve ingebruikneming van het
openbaar domein.
8. Gemeentelijke fiscaliteit: belasting op het huis-aan-huis verspreiden van
reclamedrukwerken.
9. Gemeentelijke fiscaliteit: goedkeuring activeringsheffing onbebouwde bouwgronden
10.Gemeentelijke fiscaliteit: aanpassing belastingreglement ontgravingen
11.Gemeentelijke fiscaliteit: aanpassing belastingreglement begraving niet-inwoner
12.Gemeentelijke fiscaliteit: goedkeuring verlenging belastingreglement op de leegstand
van gebouwen en/of woningen
13.Gemeentelijke fiscaliteit: belasting op de afgifte van administratieve stukken
14.Gemeentelijke fiscaliteit: belasting op de afgifte van administratieve stukken omgeving
15.Gemeentelijke fiscaliteit: belastingreglement op ontbrekende parkeerplaatsen.
16.Gemeentelijke fiscaliteit: goedkeuring belastingreglement op de leegstand van
gebouwen en/of woningen
17.Belasting op masten en pylonen
18.Gemeentelijke fiscaliteit: contantbelastingreglement voor de inzameling en
verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel

voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep,
als de inzameling op het recyclagepark.
19. Gemeentepersoneel : aanpassing rechtspositieregeling
20. Gemeentepersoneel : aanpassing arbeidsreglement
21.Gemeentepersoneel : personeelsformatie – actualisaties.
22.Toekenning exclusiviteit voor bepaalde diensten aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten.
23.Woonbeleid - goedkeuring overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod voor periode
2020-2022
24.Goedkeuring actieprogramma onbebouwde percelen Vlaamse overheden en
semipublieke rechtspersonen
25. Goedkeuring financieel jaarverslag Interlokale Vereniging Beter Wonen aan de Gete.
26.Besluit ivm sluiting recyclagepark Hoegaarden
27.IGO : aanduiding en mandatering gemeentelijk afgevaardigde algemene vergadering
28.Goedkeuring aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer : gele
onderbroken streep Lange Grachtstraat thv nr 6-8-10 , 3320 Hoegaarden
29.Goedkeuring samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal
30. Vrije tijd – aanpassing tarieven sportkampen
31.Patrimonium : besluit tot verkoop perceel gemeentelijke eigendom hoek
Stoopkensstraat – Tiensestraat
32.Aanduiding gemeentelijk afgevaardigde SVK
33. Goedkeuring budgetwijziging/1 OCMW
34. Kennisneming verzoekschrift Dorpscomité Outgaarden
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