Besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2019
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Trekt het reglement op de opvangvoorzieningen in gevestigd op het grondgebied van
de gemeente in
Duidt een gemeentelijke agent-vaststeller aan om inbreuken vast te stellen op de
bepalingen van het Algemeen Politiereglement
Laat de delegatie van medeondertekening van de Gemeetesecretaris toe
Keurt het reglement van orde van de Gemeenteraad goed
Wijzigt het reglement betreffende de verloven van de contractuele agenten
Wijzigt het regelement betreffende de verloven van het vastbenoemde personeel en de
agenten in stage
Stelt het driejarige investeringsprogramma voor de jaren 2019-2021 vast
Keurt de hernieuwing en de overeenkomst voor de tijdelijke bar (buvette) ABY goed
Keurt de overeenkomsten voor de SVC 4 Koningslaan goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de levering en vervanging van de parlofonie in de Wielemans Ceuppenslaan 3
- de renovatie van de benedenverdieping van de wijkantenne Wiels aan de Zenne
- de heraanleg van de Albert-‘dalle’ (fase 1)
- de aanstelling van een advocaat (belasting op de antennes, pylonen en masten voor
mobiele telefonie)
Keurt de lijst met de perioden van de afwijkende sluitingsdagen voor de handelaars
voor 2020 goed
Keurt de overeenkomst voor de Parcours d’Artistes 2018 goed
Keurt de aanstelling van het CIBG voor de aankoop van informatica- en
telefoniematerieel goed
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 3de trimester 2019
Staat 3 voorlopige twaalfden toe voor het boekjaar 2020
Wijzigt het belastingreglement op de opgravingen
Hernieuwt het belastingreglement op de agentschappen voor weddenschappen op
wedrennen
Hernieuwt het belastingreglement betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing
Hernieuwt het belastingreglement op het tijdelijk bezetten van de openbare weg ter
gelegenheid van bouw-, slopings-, heropbouw-, verbouwings-, herstellings- of
onderhoudswerken van gebouwen
Hernieuwt het belastingreglement op de terbeschikkingstelling van
telecommunicatietoestellen tegen betaling door het publiek
Hernieuwt het belastingreglement op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen
Hernieuwt het reglement op de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting
Wijzigt het belastingreglement op de verdeelapparaten van brandstoffen en smeeroliën
toegankelijk voor het publiek
Wijzigt het belastingreglement op de richtingspijlen geplaatst voor commerciële
doeleinden
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Hernieuwt het belastingreglement op de plaatsing van stoelen, banken, tafels, terrassen
en andere voorwerpen op het openbaar domein
Hernieuwt het belastingreglement op het uitstallen van koopwaren en andere
voorwerpen op het openbaar domein
Hernieuwt het belastingreglement op de ambulante handel
Hernieuwt het belastingreglement op de uithang- en reclameborden
Hernieuwt het belastingreglement op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels
Hernieuwt het belastingreglement op de toestellen waarmee automatisch bankbiljetten
gedeponeerd en/of afgehaald kunnen worden
Wijzigt het belastingreglement op de reclame-inrichtingen
Wijzigt het belastingreglement op de gedeeltelijk of volledig verwaarloosde of
bouwvallige bebouwde eigendommen
Wijzigt het belastingreglement op de onbebouwde, verwaarloosde terreinen gelegen
langs de openbare weg en op de, uit hun aard, onafgewerkte gebouwen
Wijzigt het belastingreglement op gedeeltelijk of volledig onbewoonde of onuitgebate
bebouwde eigendommen
Wijzigt het belastingreglement op de kantooroppervlakten
Wijzigt het belastingreglement op de uitrustingen met industriële en/of commerciële
doeleinden
Hernieuwt het belastingreglement op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen door
een entiteit
Hernieuwt het belastingreglement op antennes, pylonen en masten voor mobiele
telefonie
Wijzigt het belastingreglement op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg
van niet-geadresseerd reclamedrukwerk
Hernieuwt het belastingreglement op de vertoningen en vermakelijkheden
georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan onthalen
Hernieuwt het belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd
in een zaal die meer dan 500 personen kan onthalen waarvan de uitbaters er zich toe
verbinden om de hinder of ongemakken veroorzaakt door hun activiteit te beperken
Wijzigt het belastingreglement op sportevenementen georganiseerd in een zaal die
meer dan 500 personen kan onthalen waarvan de uitbaters er zich toe verbinden om de
hinder of ongemakken veroorzaakt door hun activiteit te beperken
Hernieuwt het belastingreglement op sportevenementen georganiseerd in een zaal die
meer dan 500 personen kan onthalen
Wijzigt het belastingreglement op de nachtwinkels
Hernieuwt het belastingreglement op de samenstelling van administratieve dossiers
Hernieuwt het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten
Wijzigt het belastingreglement op de tweede verblijfplaatsen
Keurt het reglement op de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de
inrichtingen van toeristische logies goed
Hernieuwt het belastingreglement op de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen
of zichtbaar vanaf deze plaatsen
Keurt het reglement op de indiening bij de gemeente van administratieve dossiers
inzake stedenbouwkundige en milieuvergunningen en -attesten, de belasting op de
behandeling van administratieve dossiers inzake stedenbouwkundige en
milieuvergunningen en -attesten, de belasting op de afgifte van milieuvergunningen
van klasse 1a en 1b en de belasting op de handelingen en/of werkzaamheden
toegelaten door de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen
Geeft een advies i.v.m. 1 rekening en 2 begrotingen van kerkfabrieken
Keurt de verduidelijking aangaande de investeringssubsidies met “Forest, centre
culturel” goed
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Keurt het aanhangsel van de tijdelijke gebruiksovereenkomst voor Belgradostraat 74
goed
Neemt op in het openbaar domein, gemeentelijke percelen gelegen Olieslagerijlaan
Keurt de aankoop ten algemenen nutte goed van een gewestelijk terrein, gelegen in de
Lisalastraat
Wijzigt het retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare
weg
Hoort 12 interpellaties en 6 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Kent 6 verlof toe
Zet 3 leraaren in disponibiliteit
Kent 5 loopbaanonderbreking toe
Stelt 45 leraren aan
Benoemt 2 leraren
Herziet een kassavoorschot
Keurt de terugbetalingsovereenkomst voor een voorschot op loon voor het
onderwijzend personeel goed
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 26 tot 27 november 2019
Keurt de hernieuwing van de jaarlijkse overeenkomst van terbeschikkingstelling van
gemeentelijke contractuele personeelsleden aan het Buurthuis Sint-Antonius goed

