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OPROEP voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 12 maart 2019 om 20 u in de
gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA:
1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 22.01.2019.
2. Kennisgeving geldigverklaring van de verkiezing van de leden in de politieraad van de
gemeente Hoegaarden
3. Ecowerf : Gemeenteraadsbeslissing ter aanstelling van een nieuwe plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ecowerf.
4. Ecowerf : beslissing ter aanstelling van een vertegenwoordiger en diens
plaatsvervanger(s) voor het algemeen comité.
5. Ecowerf beslissing ter vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de
gemeente voor de algemene vergadering van Ecowerf van 20 maart 2019
6. Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven : vaststelling
mandaat.
7. Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de
algemene vergaderingen van Zefier
8 IGS HOFHEIDE bepaling mandaat gemeentelijk afgevaardigde gewone algemene
vergadering op 26.03.2019.
9. Bijzondere algemene vergadering van 16 april 2019 SWAL: vaststelling mandaat. En
kandidaatstelling afvaardiging bestuurder als publieke aandeelhouder SWAL
10. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Vervoerregio Leuven.
11. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in het bekkenbestuur van het
Demerbekken
12. Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening tussen de gemeente
Hoegaarden en kostendelende vereniging Interleuven ondersteunende activiteiten –
handhaving milieu
13.
Beslissing
gemeenteraad
inzake
de
herbevestiging
van
de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en de gemeente met betrekking tot het
ENERGIEHUIS.
14. Gemeentepersoneel : aanpassing rechtspositieregeling
15. Gemeentepersoneel : personeelsformatie - actualisaties
16. Gemeente- en OCMW-personeel : goedkeuring samengevoegd organogram
17. Gemeentefinanciën : goedkeuring borgstelling TC Tennifun vzw

Oproep vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van dinsdag 12 maart
2019 (vindt aansluitend plaats )

AGENDA:

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting
2. Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven : vaststelling mandaat.
3. OCMW-financiën - vaststellen dagelijks bestuur en visum financieel beheerder grensbedragen
4. Beslissing OCMW-raad inzake de herbevestiging van de samenwerkingsovereenkomst
tussen IGO DIV en het OCMW met betrekking tot het ENERGIEHUIS.
5. OCMW-WZC: Indexatie van de dagprijs WZC
6. OCMW-personeel : aanpassing rechtspositieregeling cat 1&2
7. OCMW-personeel : aanpassing personeelsformatie
8. Gemeente- en OCMW-personeel : goedkeuring samengevoegd organogram
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