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bart.hendrix@gemhoegaarden.be

OPROEP voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 8 december 2020 om 20 u in de
Grand Cruz-zaal (2de verdieping) van het gemeentehuis.
AGENDA
1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 13.10.2020.
2. Kennisneming overlijden gemeenteraadslid
3. Eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid
4. Gemeente & OCMW : ‘Lokaal bestuur Hoegaarden’ in externe communicatie
5. Goedkeuring aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025 –- gemeente en OCMW
Hoegaarden
6.Kennisneming van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening
7. Gemeentelijk onderwijs : goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van de
ouders
8. Gemeentelijk onderwijs : goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van het
personeel
9. Oeverversteviging visvijver : goedkeuring renteloze lening
10. Wonen - Aanpassing gemeentelijke verordening geldigheidsduur conformiteitsattest
– aanpassing - goedkeuring
11.Gemeentepersoneel – uitbreiding tweede pensioenpijler
12.Gemeentepersoneel – aanpassing rechtspositieregeling
13 Bevoegdheid om gemeentelijke aanvullende politiereglementen op het
verkeer vast te stellen : delegatie aan college van burgemeester en schepenen.
14. Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
15. Goedkeuring bijlagen gecoördineerd politiereglement van de politiezone Getevallei
16.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.
17.Interleuven bijzondere algemene vergadering 16 december 2020: aanduiding
afgevaardigde en bepaling mandaat
18.Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen dd 26.10.2020 ivm de
kennisgeving beslissing Iverlek en overige te verrichten formaliteiten mbt de inbreng in
natura nav de toetreding voor de activiteit openbare verlichting

Oproep vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van dinsdag 8 december
2020 (vindt aansluitend plaats )
1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 13.10.2020
2. Gemeente & OCMW : ‘Lokaal bestuur Hoegaarden’ in externe communicatie
3. Goedkeuring aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025 –- gemeente en OCMW
Hoegaarden
4.Kennisneming van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening
5.Gemeentepersoneel – uitbreiding tweede pensioenpijler

6.Gemeentepersoneel – aanpassing rechtspositieregeling
7.OCMW-personeel : aanpassing OCMW-arbeidsreglement
8.Bekrachtiging besluit vast bureau dd 3.11.2020 ivm minimale levering tijdens de
winterperiode 2020-2021 via de aardgas budgetmeter
9.Interleuven bijzondere algemene vergadering 16 december 2020: aanduiding
afgevaardigde en bepaling mandaat
10.Minder Mobielencentrale – aanpassing tarieven lidmaatschap
11.Minder Mobielencentrale : aanpassing afsprakennota.
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