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Openbaar 

1. Onderwijs. Verslag schoolraad 12/3/2019. Kennisname. Goedkeuring bijhorende protocols.   

 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 12 maart 2019. Goedkeuring wordt 
gehecht aan de facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen en de nieuwe structuur van 
het schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020. 
 

2. TMVS dv. Algemene jaarvergadering 11/6/2019. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van TMVS dv op 11 
juni 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

3. IOK. Algemene vergadering d.d. 21/5/2019. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK op 21 mei 
2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

4. IOK Afvalbeheer. Algemene vergadering d.d. 21/5/2019. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK Afvalbeheer 
op 21 mei 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

5. IOK. GidPBW. Vernieuwing mandaat beheerscomité legislatuur.   

 
Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen van personeel, wordt aangeduid als vertegenwoordiging van 
het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (GiD PBW) vanuit de gemeente en het OCMW. 
 

6. PIDPA. Aanduiding kandidaat-lid adviescomité A (Watervoorziening) en kandidaat-lid 
adviescomité B (Hidrorio).   

 
Dhr. Peter Janssens, raadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor adviescomité A 
(watervoorziening). 
Dhr. Bob Van den Eijnden, schepen, wordt voorgedragen als kandidaat-lid adviescomité B 
(Hidrorio). 
 

7. Begrip dagelijks bestuur. Vaststelling.   

 
Het begrip dagelijks bestuur, zijnde alle exploitatie-en investeringsuitgaven met bijhorend 
grensbedrag, wordt vastgesteld. 
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8. Bepaling van de categorieën van verrichtingen uitgesloten van de verplichting tot 
voorafgaand visum.   

 
Het grensbedrag van de verrichtingen van dagelijks bestuur dewelke resulteren in een uitgaande 
nettokasstroom en een voorafgaand visum vereisen van de financieel directeur wordt 
vastgesteld. 
 

9. Integratie gemeente en OCMW. Reglement sociale dienst en aansluiting GSD-V.   

 
Het reglement van de sociale dienst wordt geactualiseerd en vastgesteld. De aansluiting van het 
gemeentepersoneel en het personeel van GLS De Wegwijzer bij GSD-V vanaf 1 juli 2019 wordt 
goedgekeurd. 
 

10. Vaststelling van een gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het 
OCMW.   

 
Het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het OCMW wordt vastgesteld.  
 

11. Toegevoegd punt. Belasting op tapperijen. Voorstel tot afschaffing.   

 
Op verzoek van raadslid Van Dun D., namens de ProVeussel-fractie werd volgend punt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting. Er wordt geen goedkeuring verleend 
aan het voorstel. 
 

12. Toegevoegd punt. Verzoek stellingname gemeenteraad.   

 
Op verzoek van raadslid Van Dun D., namens de ProVeussel-fractie werd volgend punt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting. Er wordt geen goedkeuring verleend 
aan het voorstel. 
 


