COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 02/09/2019
Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 27/08/2019

2.

Vaststelling van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake
het verkeer op openbare wegen n.a.v. werken in de Kapelstraat vanaf 09/09/2019

3.

Vraag van Circ voor opstarten van een pilootproject voor deelsteps en van Hopp Sharing voor
gelijkaardig project

Erwin Feys, schepen
4.

Begraafpark Priorij. Intrekken en opnieuw vaststellen van grafconcessies

5.

Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede op 17/10/2019

6.

Straatmeubilair. Gunning van de opdracht van levering van wegneembare afbakeningspaaltjes

7.

Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op de openbare kermissen en/of het openbaar domein. Principiële
vaststelling

8.

Van den Berg nv. Glasvezelwerken in de Koninklijke Baan. Wegvergunning

9.

Particuliere vraag tot aankoop perceel gemeentegrond, palende aan de vijver van het
sportcentrum, om in te lijven in de private tuin

10.

Uitbreiding LS- en MS-, LDGas en OV-net in Ostendialaan (Kop van 't Sas). Wegvergunning

11.

Monolitisch skatepark en bijhorende terreinaanleg in de Merelstraat. Bevel aanvang der
werken

Kristof Vermeire, schepen
12.

Aankoop Creative cloud for teams. Gunning

13.

Opdracht van levering en installatie van ICT infrastructuur. Voorstel

14.

Dienst bevolking - burgerlijke stand. Kennisneming van de afwezigheid (voltijds onbetaald
verlof) van een administratief medewerker (C1-C3). Voorstel tot vacaturemelding (C-niveau,
vervangingscontract onbepaalde duur, deeltijds 30,4u/week)

15.

Kunstacademie. Aanstelling lesgevers en principiële aanstelling vervanger tijdens het
academiejaar 2019-2020

16.

Schoonmaak. Kennisneming afwezigheden wegens ziekte (verlenging en wijziging ingevolge
progressieve hervatting). Voorstel tot vervanging (via uitbreiding prestaties technisch
beambten schoonmaak, waaronder een OCMW-technisch beambte)

17.

Omgevingsvergunningen

18.

Vrijgave waarborgen bij uitvoeren private bouwwerken

19.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak GRUP "Ambachtelijke zone-Noord-Ede"
(herziening van het bijzonder plan van aanleg "Ambachtelijke zone-Noord-Ede"). Definitieve
in-house opdrachtverlening. Goedkeuring voorwaarden overeenkomst en afsluiten ervan

Eddy Gryson, schepen
20.

Afsprakennota vrijetijdsparticipatie armoede 2020-2025 en aanvraag van het Vlaamse
trekkingsrecht

21.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 198-199/2019

22.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 196/2019

23.

Ontspanningsnamiddag voor senioren op 01/10/2019. Gunning van de opdrachten

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
24.

Gemeenteraad. Punten voor de agenda van de zitting d.d. 16/09/2019

