Stad Edingen
Vergadering van de Gemeenteraad
van 20 februari 2018
Oproep

Ref. : DG/504.1:172.2/2018/01

M .......................................................................................... wordt voor de eerste
keer uitgenodigd om de vergadering van de gemeenteraad bij te wonen op 20 februari
2018 om 19u30 in de trouwzaal van het Stadhuis.

Edingen, 12 februari 2018.
Het Gemeentecollege,

De Directeur Generaal,

De Burgemeester,

Rita VANOVERBEKE

Olivier SAINT-AMAND

ORDE VAN DE DAG

A. OPENBARE ZITTING :

Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 14 december 2017.
Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 28 december 2017.
Loting van het eerst stemmend lid.

GEMEENTELIJK ERFGOED
Artikel 1 : CeJ/CC/2018/001/506.12
Gemeentelijk erfgoed - beveiliging van uitrit 25 (A8) in Hove door de creatie van een
rotonde - Goedkeuring van de verwervingsakte tussen het Waalse Gewest, de Waalse
Overheid, de "Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments",
"Département du réseau du Hainaut et du Brabant wallon", "Direction des routes de Mons et
la Ville d’Enghien", opgesteld door het "Comité d’acquisition d’immeubles de Mons".

OPENBARE AANBESTEDINGEN
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Artikel 2 : ST1/CC/2018/002/281.14
Organisatie van een openbare aanbesteding van goederen door onderhands procedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Vervanging van de servercluster van het
administratief centrum - Goedkeuring van de algemene aannemingsvoorwaarden.
Artikel 3 : ST1/CC/2018/003/861.31
Organisatie van een openbare aanbesteding van diensten door onderhands procedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Aanwijzing van een project-auteur in het kader
van de restauratie van het orgel en de kerk van Sint-Maarten in Mark - Goedkeuring van
de algemene aannemingsvoorwaarden.
Artikel 4 : ST4/CC/2018/004/865.3
Organisatie van een openbare aanbesteding van goederen door onderhands procedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Aanwijzing van een project-auteur in het kader
van wegenwerken - Goedkeuring van de algemene aannemingsvoorwaarden.

POLITIEREGLEMENT

Artikel 5 : ST3/CC/2018/005/581.15
Aanvullend politiereglement voor verkeer - Parking voorbehouden tot gehandicapten in
de Sint Quentinstraat in Edingen.

ENERGIE

Artikel 6 : ST2/2018/006/637.85
Project “Eco-Passeur” - Jaarlijks activiteitenrapport voor dienstjaar 2017 - Goedkeuring.

VZW/REGIE/INTERCOMMUNALE/ECONOMIE

Artikel 7 : ST3/CC/2018/007/506.89
Gewone gemeentelijke regie - Goedkeuring van de overeenkomst tussen de stad Edingen
en de bvba "THE MUG" voor de animatie, de promotie en de uitrusting van een coworking
ruimte als onderdeel van de oproep van de SPW en van het “Agence du Numérique” voor de
creatie van coworking ruimtes in Wallonië.

Artikel 8 : ADL/CC/2018/008/700
Gewone gemeentelijke regie - Agentschap voor Lokale Ontwikkeling - Budgetwijziging
n°1 van het boekjaar 2018 - Goedkeuring.

Artikel 9: SA/CC/2018/009/185.4
Intercommunale IDETA – VZW « Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde » –
Goedkeuring van de statuten.
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LEEFMILIEU

Artikel 10 : ST3/CC/2018/010/854.1
Gemeentelijk afvalbeleid - Installatie van begraven containers voor het verzamelen en
scheiden van de organische fractie van huishoudelijk afval, evenals het verzamelen van
de restfractie huishoudelijk afval - mandaat en delegatie aan de intercommunale IPALLE.

B. COMMUNICATIE

Goedkeuringsbesluit van 14 december 2017 van de Minister Valérie DE BUE, ref.
DGO5/O50004//boden_pat/124770 - Stad Edingen - Deliberaties van 9 november 2017 Belastingreglement:
Belastingreglement op de gratis distributie van ongeadresseerde advertenties - Boekjaar
2018.
Belastingreglement op ongebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling Boekjaren 2018 tot 2019.
Belastingreglement op masten en antennes toegewezen aan een globaal mobiel
communicatiesysteem (GSM) of elk ander systeem voor het uitzenden en/of ontvangen
van communicatiesignalen - Boekjaren 2017-2019 - Beëindiging.
Belastingreglement op de inzameling en verwerking van afval - Boekjaar 2018.
Goedkeuringsbesluit van 14 december 2017 van de Minister Valérie DE BUE, ref.
DGO5/O50004/118479/regni_mar/Enghien/124.764 betreffende de deliberatie van de
gemeenteraad van 9 november 2017 over de wijziging van het arbeidsreglement van het
gemeentepersoneel.
Besluit van 21 december 2017 van de Minister Valerie VAN BUE, ref.
DGO5/050004/bille_ali/125002/Edingen, die de deliberatie van de gemeenteraad van 9
november 2017 hervormt, betreffende de begrotingswijziging n°1 van 2017 van het
Agentschap voor Lokale Ontwikkeling van de Stad Edingen.
Goedkeuringsbesluit van 22 januari 2018 van de Minister Valérie DE BUE ref. :
DGO5/O50004//boden_pat/125991 - Stad EDINGEN - Deliberaties van 14 december
2017 - Bijdrage voor de gemeentelijke parkeerkaart en de parkeerkaart voor bewoners.
Boekjaren 2018 tot 2019.

C. HUIS CLOS
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