STAD EDINGEN
Vergadering van de gemeenteraad
12 mei 2016

A. IN OPENBARE ZITTING


Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 24 maart 2016.



Loting voor het eerst stemmende lid.

EREDIENSTEN
Artikel 1: Voogdij over de kerkelijke instellingen: Kerkfabriek Heilige Martinus van MarkBegrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2016.

GEMEENTEPERSONEEL
Artikel 2: Gemeentepersoneel- Aanwerving van jobstudenten gedurende de
schoolvakantie van juli en augustus-Delegatie van bevoegdheid aan het gemeentecollege
voor de individuele aanwervingen tot 2018.

GEMEENTEFINANCIEN
Artikel 3: Gemeentefinanciën-Voorlopige goedkeuring van de rekening 2015.
Artikel 4: Gemeentefinanciën-Goedkeuring
begrotingswijzigingen nr. 1 van 2016.

van

de

gewone

en

buitengewone

Artikel 5: Gemeentefinanciën-Begroting 2016- Subventie ten gunste van de VZW
LASEMO.
Artikel 6: Gemeentefinanciën-Begroting 2016- Subventie ten gunste van de VZW ‘Labliau
en Fête’.
Artikel 7: Gemeentefinanciën-Bijkomend voorschot van 60.000€ ten gunste van de VZW
‘Centre d’Initiation à l’Environnement’ tot 31 december 2016- Goedkeuring van de
overeenkomst.
Artikel 8: Gemeentefinanciën- Taks op de gratis uitdeling van niet-geadresseerde
reclamefolders- Dienstjaar 2013- Vonnis van 9 maart 2016 (RGn° 14/3597/A) gegeven
door de Rechtbank van Eerste Instantie van Bergen (RG nr14/485/A)- Toelating om
beroep aan te tekenen.
Artikel 9: Gemeentefinanciën- Taks op de gratis uitdeling van niet-geadresseerde
reclamefolders- Dienstjaar 2013- Vonnis van 22 maart 2016 (RGn° 15/485/A) gegeven
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door de Rechtbank van Eerste Instantie van Bergen (RG nr15/485/A)- Toelating om
beroep aan te tekenen.
Artikel 10: Openbare aanbesteding van financiële diensten door onderhandse procedure
zonder bekendmaking aangaande financiering door leningen van de Stad en het OCMW
van Edingen. Goedkeuring van het lastenboek.

OPENBARE AANBESTEDINGEN
Artikel 11: Openbare aanbesteding van financiële diensten door onderhandse procedure
aangaande de financiering door onderhandse procedure. Goedkeuring van het lastenboek
voor de aanduiding van een projectauteur voor de restauratie van de orgel van de SintMartinuskerk te Mark.
Artikel 12: Openbare aanbesteding- Aankoop van een voertuig voor de dienst gebouwenBeslissing om de aanbestedingscentrale te raadplegen (SPW-DGT2).
Artikel 13: Gemeentelijk Investeringsplan 2013-2016- Verbeteringswerken in de
Bergstraat- Openbare aanbesteding van werken georganiseerd door openbare
adjudicatie- Goedkeuring van lastenboek.

MOBILITEIT
Artikel 14: Mobiliteit- Bijkomende studie over mobiliteit nabij het Sint-Augustinuscollege,
het Atheneum en de terminus Dodane- Goedkeuring van de conclusie van de studie.
Artikel 15: Mobiliteit-Politiereglement op het wegverkeer. Parkeerplaats voor
mindervaliden voor het administratief centrum, gelegen Koningin Astridlaan te Edingen.
Artikel 16: Mobiliteit- Bijkomend politiereglement op het wegverkeer-Organisatie van het
parkeren op de berm in de het kleine Park, in de Elisabethlaan en Albert I laan.
Artikel 17: Mobiliteit-Bijkomend politiereglement op het wegverkeer- Parkeerverbod en
markering en vermijdzone in de Zilverstraat.

MILIEU
Artikel 18: Gemeentelijke politiek over milieu: Aanleg van een gedeelde moestuin tussen
de wijken “Veldbloemen” en “Coquelicots”- Goedkeuring van de overeenkomst tussen de
Stad en de bewoners.

WEGEN
Artikel 19: Gemeentewegen- Wijziging van de weg in het kader van de aanvraag van de
stedenbouwkundige vergunning voor Meneer Guillaume JOORIS en Juffrouw Nathalie
BERNY, wonend in de Clos Hof te Ophem nr 35/4304 te 1070 Anderlecht, voor het bouwen
van een huis gelegen in de Dorpstraat 5 te Mark.

VZW/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE
Artikel 20: Intercommunale van mutualisatie aangaande aangaande informatiek en
organistanieel, afgekort “IMIO scrl”- Gewone en buitengewone vergaderingen van 2 juni
2016.
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Artikel 21: Liquidatie van de Intercommunale Nautisport- Goedkeuring van het project van
de overeenkomst tussen de Gemeente Silly en de Stad Edingen.
Artikel 22: Ordinaire Gemeentelijke Regie-Gemeentelijk OntwikkelingsagentschapBegroting 2016- Goedkeuring van d ebegrotingswijziging nr. 1 van 2016.
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