COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 11/03/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 04/03/2019

2

OVCO. Aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen, voordracht kandidaat
bestuurders en kennisneming van de agenda van de algemene vergadering op 28/03/2019

3

Ambtshalve schrapping

4

Ambtshalve schrapping

5

Ambtshalve schrapping

6

Aanvraag sociaal tarief voor opvang in de buitenschoolse kinderopvang

7

Gelijktijdige verkiezingen van het Europees parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers
en het Vlaams parlement van 26/05/2019. Vaststellen van de locaties van de officiële
aanplakborden

8

Opmaak publicitair stratenplan 2019. Gunning van de opdrachten en vaststelling tarieven

9

Project K 2019. Gunning van de opdrachten

10

Samenwerking met GC Advice in het kader van verkeersveiligheid en -educatie. Bevestiging

11

Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer op gemeentewegen (Nukkerwijkstraat en Louis Vander Schaeghestraat). Voorstel

Erwin Feys, schepen
12

Beroep leegstand Batterijstraat 53/0101

13

Beroep leegstand Bloemenlaan 8

14

Openbare werken. Aanleg parking Nukkerwijkstraat. Gunning van de opdracht van werken

15

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Tijdelijk wegnemen van OV-armatuur Groenendijkstraat 35 n.a.v.
gevelwerken. Akkoord en gunning van de opdracht van werken

16

Sport. Opdracht van leveren en bijkomend plaatsen van een scheidingswand in de
gemeentelijke sporthal, inbegrepen afbraak bestaande wand. Voorstel

17

Vraag tot terugbetaling van een gedeelte van het vereffende standgeld van de wekelijkse
dinsdagmarkt wegens langdurige ziekte

18

Fluvius. Wijzigen tijdprogramma verlichting in de Staessenstraat. Wegvergunning

19

Straatbelijning. Gunning van de opdracht van levering van thermoplastische belijning

20

Openbare werken. Leveren en plaatsen van een nieuwe toplaag in de Koerslaan, Polderstraat
en Keerweg. Gunning van de opdracht van werken

21

Standplaatsvergunning voor de wekelijkse dinsdagmarkt op basis van het abonnementsysteem
2019 – bijkomende vergunning

22

Fluvius. Buiten dienst stellen van elektriciteitskabel in de Kapelstraat. Wegvergunning

23

Feestmateriaal. Gunning van de opdracht van levering van twee elektriciteitskastjes

24

Uitlenen van materiaal

Alain Lynneel, schepen
25

Onderhoud en uitbreiding gevelschilderijen. Inschakelen van vrijwilliger

26

Organisatie tentoonstelling Arnout Hauben 'Rond de Noordzee' in MEC Staf Versluys

27

Organisatie Week van de Bij van 02 tot 09/06/2019

28

Vergunningen voor het bezetten van het openbaar domein door de plaatselijke handelaars
(open/gesloten terrassen, reclameborden, windschermen, vlaggen,...) - dienstjaar 2019

29

Organisatie avondprogramma nationale feestdag

30

Goedkeuring programma gidsbeurten 2019

31

Organisatie en gemeentelijke medewerking Festumma

Kristof Vermeire, schepen
32

Dienst informatica. Vacature deskundige - ICT, (voltijds, niveau B1-B3). Kennisneming
resultaat selectie en aanstelling

33

Start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Agrarisch gebied".
Kennisneming

34

Start- en procesnota herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Kop van 't Sas".
Kennisneming

35

Splitsing eigendom. Verkoop door notaris Dominique Verhaeghe van een deel van de eigendom
gelegen Koningin Astridlaan 61+. Administratieve rechtzetting

36

Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak GRUP "Ambachtelijke zone-Noord-Ede"
(herziening van het bijzonder plan van aanleg "Ambachtelijke zone-Noord-Ede). Voorstel

Eddy Gryson, schepen
37

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 42/2019

38

Leningslasten Belfius Bank nv. Voorstel tot aanpassing van de bestaande rentestructuur Lineair
CMS Spread 30Y-2Y

39

Leningslasten Belfius Bank nv. Voorstel tot forward fixing van de rentevoet op het
leningsnummer 619

40

Financiering investeringsprogramma 2019

41

Ontspanningsnamiddag voor senioren op 07/05/2019. Gunning van de opdrachten

42

Financiële tussenkomst openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren tot achttien jaar voor
het schooljaar 2018-2019

43

Aanvraag taxibons

44

Aanvraag uitbetaling taxibons

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
45

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 25/03/2019

