STAD EDINGEN
Vergadering van de gemeenteraad
9 februari 2017

A. IN OPENBARE ZITTING


Goedkeuring van het proces-verbaal van de vergadering van 15 december 2016.



Loting voor het eerst stemmende lid.

GEMEENTPERSONEEL
Artikel 1: Gemeentebestuur- Personeelskader-Wijzigingen.
Artikel 2: Gemeentebestuur-Administratief statuut- Wijzigingen.
Artikel 3: Gemeentebestuur-Loonstatuut- Wijzigingen.

GEMEENTEFINANCIËN
Artikel 4: Financiële Directie- Gemeentereglement voor uitdeling van geboorte- of
adoptiepremie- Dienstjaren 2017-2019.

ONDERWIJS
Artikel 5: Gemeentelijk basisonderwijs- Werkreglement van de directeur, de onderwijzers
en verwanten-Goedkeuring.
Artikel 6: Gemeentelijk basisonderwijs-Uitvoering van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 6 juni 1994- “Commission Paritaire Locale”- Aanduiding van de
afgevaardigden van de organiserende macht.
Artikel 7: Muziekacademie-Deeltijds artistiek middelbaar onderwijs-Werkreglement van de
directeur, de onderwijzers en verwanten-Goedkeuring.

OPENBARE AANBESTEDINGEN
Artikel 8: Openbare aanbestedingen- Lidmaatschap aan de aanbestedingscentrale van de
afdeling van technologiën van informatie en communicatie van de Openbare Diensten van
Wallonië (SPW)- Goedkeuring van de overeenkomst tussen se stad en de SPW.
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Artikel 9: Openbare aanbesteding- Omnisporthall van Lettelingen-Waterdichtingswerken
voor de bescherming van het dak omwille van de overstromingen- Dringende uitgavenActivering van artikel 1311-5 van de Code van Lokale Democratie en Decentralisatie.
Artikel 10: Openbare aanbesteding-Inrichting van de zolder van de stallen van het
Arenbergpark-Aanbesteding met loten-Oproep voor openbare offertes en openbare
aanbesteding-Goedkeuring van de wijzigingen van het lastenboek.
Artikel 11: Openbare aanbesteding van werken georganiseerd door onderhandse procedure
zonder bekendmaking- Opgraving van de resten- Goedkeuring van het lastenboek.

WEGEN
Artikel 12: Gemeentelijk Investeringsplan-Goedkeuring van het programma van werken
voor de periode 2017-2018.
Artikel 13: Gemeentewegen-Wijziging van de weg in het kader van het stedenbouwkundige
vergunning van Haute Senne Logement SCRL waarvan de bureau’s gelegen zijn in de “rue
des Tanneurs’ nr. 10 te 7060 Zinnik om zes woningen te bouwen en een voetpad in de
Klaprozenstraat te Mark, gekadastreerd goed 2de divisie sectie A nummer 535 D15.

CULTURELE EN SOCIALE ACTIVITEITEN/STADSANIMATIE
Voorstelling van de activiteiten van de dienst van de sociale cohesie (sociaal cohesieplan en
andere missies)
Artikel 14: Vakantiepleinen-Wijziging van het binnenhuisreglement en van het Pedagogisch
project- Vernieuwing van de erkenning als Vakantiecentrum.

REGLEMENT OP WEGVERKEER
Artikel 15: Bijkomend reglement aangaande de politie op het wegverkeer- Parkeren
gereserveerd voor gehandicapte personen op de Plaats, gemeenteweg te Lettelingen.
Artikel 16: Bijkomend reglement aangaande de politie op het wegverkeer- Parkeren
gereserveerd voor het laden van elektrische wagens Labliaustraat, gemeenteweg te Mark.
Artikel 17: Bijkomend reglement aangaande de politie op het wegverkeer- Parkeren
gereserveerd voor het laden van de elektrische wagens op de Koningin Astridlaan, voor het
administratief centrum, te Edingen.
Artikel 18: Bijkomend reglement aangaande de politie op het wegverkeer- Parkeren
gereserveerd voor de vrachtwagens op se steenweg naar Aat, op de parking gelegen ter
hoogte van de oprit van de autosnelweg te Mark en voor de lichte wagens op de
zijkantgelegen langs de pare nummers tussen 168 en 174.

B. MEDEDELINGEN
1) Gemeenteraad van 27 oktober 2016
Goedkeuringsbesluit
aangaande:

réf.

DGO5/05004//boden

pat

115023

van

7

december

2016

Taks-reglement op de steengroeven-Dienstjaar 2017.
Tals-reglement op de vaste reclameborden-Dienstjaren 2017 tot 2019.
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Aditionnele taks op de regionale jaartaks op gsm masten of antennes- Dienstjaar 2016Intrekking.
Fiscaal reglement voor een jaarlijkse taks op de masten of antennes –Dienstjaren 2017 tot
2019.
Taks-reglement op het onderhuid van alle middelen om het rioolwater te evacuerenDienstjaren 2017 tot 2019.
Taks-regelement op het ophalen van huisvuil-Dienstjaar 2017.
Taks op de opgravingen- Dienstjaren 2017 tot 2019.

Goedkeuringsbesluit
réf.
DGO5/O50004/Bille_ali-115903/Enghien-Régie
ordinaire ADL-Budgetaire wijzigingen voor 2016.

communale

2) Gemeenteraad van 15 december 2016.

Goedkeuringsbesluit réf. DGO5/O50004/boden pat/116937-116938 van 22 december 2016
aangaande:
Taks-reglement op de uitdeling van niet geadresseerde gratis reclamefoldersDienstjaar
2017.
Fiscaal reglement dat jaarlijks taks vaststelt voor gsm palen van globale systemen voor
mobiele communicatie (G.S.M) of uitzend- of ontvangst van communicatiesignalenDienstjaar 2016.

Besluit van 20 januari 2017, réf. DGO5/O50004/Bille_ali/116982/Enghien-die de begroting
2017 van de Stad Edingen hervormd.
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