Gemeenteraad d.d. 23 04.2018
TOELICHTENDE NOTA
1.

Verslag gemeenteraad d.d. 26 maart 2018 – goedkeuring.
De raad keurt het verslag van de gemeenteraad dd. 26 maart 2018 goed.

2.

Ontslag van de heer Dirk Van Humbeeck als ocmw-raadslid – kennisname.
De raad neemt akte van het ontslag van de heer Dirk Van Humbeeck als OCMWraadslid.

3.

Onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Hendrik De Vleesschouwer, installatie
als OCMW-raadslid via voordrachtsakte – goedkeuring.
De geloofsbrieven van de heer Hendrik De Vleesschouwer worden goedgekeurd. De
heer Hendrik De Vleesschouwer wordt als werkend lid van de OCMW-raad gekozen
verklaard.

4.

Gemeentelijke basisschool – arbeidsreglement – wijziging – goedkeuring.
De raad keurt het voorliggend gewijzigd arbeidsreglement van de gemeentelijke
basisschool goed.

5.

Iverlek – algemene vergadering tevens jaarvergadering op 15 juni 2018 – goedkeuring
van agenda, verzoek tot verschuiven einddatum van Iverlek van 9 november 2019 naar
1 april 2019, voorstel tot verlenging van 1 april tot en met 29 maart 2037 en
statutenwijzigingen
De raad keurt hogervermelde agenda, verzoek tot verschuiven einddatum van Iverlek
van 9 november 2019 naar 1 april 2019, voorstel tot verlenging van 1 april tot en met
29 maart 2037 en statutenwijzigingen goed.

6.

Prima Mater herinneringseducatieproject voor jong en oud start op / ontsluiting
onroerend erfgoed – mededeling.
De raad neemt kennis van een mededeling i.v.m. bovenvermeld dossier.

7.

Haviland Intercommunale igsv – statutaire gewone algemene vergadering op 20 juni
2018 – agenda – goedkeuring.
De raad keurt hogervermelde agenda goed.

8.

Afname via de raamovereenkomst “IP-TELEFONIE” van VERA – goedkeuring.
De raad keurt de toetreding tot bovenvermelde raamovereenkomst goed. De
geraamde waarde van deze opdracht bedraagt 47.000 EUR incl. BTW. De uitvoering
zal gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek nr.
2014/054 van het Autonoom Provinciebedrijf VERA. Het college wordt belast met de
uitvoering van deze beslissing.

9.

Verlenging overeenkomst tot en met 31 december 2018 tussen de gemeente Kapelleop-den-Bos en Haviland Intercommunale igsv in verband met dienstverlening
ondersteuning milieudienst en begeleiding van de intergemeentelijke milieudienst –
goedkeuring.
De raad beslist dat de dienstverlening ondersteuning milieudienst en begeleiding van
de intergemeentelijke milieudienst overeenkomstig de voorwaarden van de
overeenkomst met ingang vanaf 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018, wordt
toegewezen aan HAVILAND. Het college van burgemeester en schepenen wordt
gelast met het uitvoeren van huidige beslissing.

10.

Havicrem – begroting en beleidsnota dienstjaar 2018 – mededeling.
De raad neemt kennis van een mededeling i.v.m. bovenvermeld dossier.
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