Beknopte omschrijvingen gemeenteraad van 11 februari 2019 – bekendgemaakt op 18 februari
2019i
1.
Voorzitter gemeenteraad: tijdelijke vervanging.
De gemeenteraad nam kennis van de aanstelling door de voorzitter van de gemeenteraad van twee
raadsleden om bij haar afwezigheid als waarnemend voorzitter op te treden.
2.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Het agendapunt over de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
werd verdaagd naar de volgende zitting.
3. Raadscommissies: samenstelling
Het agendapunt over de goedkeuring van de samenstelling van de raadscommissies werd verdaagd
naar de volgende zitting.
4. Kasuitgaven - besluit over de voorwaarden waarbinnen personeelsleden kunnen aangesteld
worden als houder van een kasprovisie: wijziging
Het besluit over de voorwaarden waarbinnen personeelsleden kunnen aangesteld worden als houder
van een kasprovisie werd goedgekeurd.
5. Uitbetaling gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2018 aan EcoWerf
De gemeenteraad keurde de uitbetaling van 10.105 euro goed als gemeentelijke bijdrage in de
werkingskosten van 2018 aan EcoWerf zoals beslist op de bijzondere algemene vergadering van
22 november 2017 van EcoWerf.
6. Gemeentelijk reglement betreffende rioolaansluitingen, afkoppeling van regen- en afvalwater,
berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele
waterzuiveringsinstallaties
De gemeenteraad keurde het gemeentelijk reglement betreffende rioolaansluitingen, afkoppeling van
regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en
beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties goed.
7. Handhavingsreglement afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering (2019-2024)
De gemeenteraad keurde het handhavingsreglement voor de afkoppeling van regen- en afvalwater,
berging en buffering (2019 – 2024) goed.
8. Hernieuwde subsidiereglement ter ondersteuning van het Kortenbergse jeugdwerk
De gemeenteraad keurde het vernieuwde jeugdsubsidiereglement goed.
9. Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek
De gemeenteraad keurde de wijzigingen aan het gebruikersreglement van de bibliotheek goed. De
voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de Algemene Verordening Gegevensverwerking
(AVG).
10. Interlokale vereniging voor drugs- en alcoholpreventie H3K: goedkeuring wijziging statuten
De gemeenteraad keurde de aanpassing van de statuten van de interlokale vereniging voor drugs- en
alcoholpreventie H3K goed. Het aantal beheerders werd verlaagd van twee naar één t.g.v. gewijzigde
wetgeving.
11. Interlokale vereniging voor drugs- en alcoholpreventie H3K: aanstelling beheerder en
plaatsvervanger
De gemeenteraad stelde een beheerder en een plaatsvervangend beheerder aan in de interlokale
vereniging drugs- en alcoholpreventie H3K.
12. Salarisschalen decretale graden: aanpassing naar klasse 4

De gemeenteraad heeft de salarisschalen van de decretale graden vastgesteld op klasse 4 conform het
inwonersaantal op 01.01.2018.
13. Nieuwe straatnaam - Gemeenteplein: definitieve beslissing
De naam “Gemeenteplein” werd door de gemeenteraad goedgekeurd voor het plein gelegen in het
centrum van Everberg. De Gemeentehuisstraat die langs het plein loopt behoudt haar naam waardoor
er geen adressen gewijzigd dienen te worden.
14. Grondinnemingen Vissegatstraat , 3071 Kortenberg
Het agendapunt over een grondinneming in de Vissegatstraat werd verdaagd naar de volgende zitting.
15. Grondinnemingen Goedestraat 6, 3078 Kortenberg
Het agendapunt over een grondinneming in de Goedestraat 6 werd verdaagd naar de volgende zitting.
16. Varia: kennisname briefwisseling
De gemeenteraadsleden namen kennis van briefwisseling.
17. Verslag zitting 3 december 2018
Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 03.12.2018, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.
18. Verslag zitting 7 januari 2019
Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 07.01.2019, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

i

De reglementen en verordeningen die opgenomen zijn in deze besluitenlijst werden, volgens artikel 330 van
het Decreet over het Lokaal Bestuur, op dezelfde dag bekendgemaakt op de website.

