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Verontschuldigd:
Afwezig:

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring notulen vorige vergadering.

2) Vaststelling begrip dagelijks bestuur- budgethouderschap - visum
Goedkeuring van de begrippen dagelijks bestuur, budgethouderschap en visum.

3) Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer
Goedkeuring begrip dagelijks personeelsbeheer.

FINANCIËN
4) Goedkeuring aankoopprocedure (versie maart 2019)
Goedkeuring te volgen procedure inzake aankopen (van bestelaanvraag tot levering en
factuur). De procedure is afgestemd op het goedgekeurde principe inzake dagelijks bestuur
en de dagelijkse werking van de gemeente.

5) KANA: borgstelling lening restauratie dak v/d St.-Bartholomeuskerk
Waanrode
Goedkeuring borgstelling kerkfabriek KANA (lening restauratie dak van de St.Bartholomeuskerk Waanrode). Dit betreft het
niet gesubsidieerde deel van de
restauratiewerken aan de St.-Bartholomeuskerk voor een bedrag van 195.295,90 EUR.

6) KANA: akteneming budget 2019
Kennisname budget 2019 KANA. De gemeente draagt bij in de tekorten van de kerkfabriek
Kana. In dat kader houdt de gemeente toezicht op de beleidsdocumenten van de Kerkfabriek
Kana. De gemeente neemt akte van budgetten en budgetwijzigingen (passend in het
meerjarenplan).

7) KANA: Meerjarenplanwijziging opgemaakt in 2018 m.b.t. 2019
De gemeente draagt bij in de tekorten van de kerkfabriek Kana In dat kader houdt de gemeente
toezicht op de beleidsdocumenten van de Kerkfabriek Kana. De gemeente geeft goedkeuring
aan de meerjarenplanwijziging van KANA opgemaakt in 2018 mbt 2019.

8) KANA: advies jaarrekening 2018
De gemeente geeft een gunstig advies over de jaarrekening van de kerkfabriek KANA voor
2018. De gemeente draagt bij in de tekorten van de kerkfabriek Kana. In dat kader houdt de
gemeente toezicht op de beleidsdocumenten van de Kerkfabriek Kana en geeft zij advies
inzake de jaarrekeningen.

9) Subsidiereglement onderwijs
Goedkeuring subsidiereglement onderwijs. De scholen op het grondgebied van Kortenaken,
krijgen financiële ondersteuning vanuit het budget van gemeente Kortenaken. Het gaat
voornamelijk over een tegemoetkoming in het middagtoezicht, leerlingenvervoer en
zorgmateriaal (M-decreet) zodanig dat de leerlingenfactuur gedrukt kan worden (zie ook de
regelgeving inzake maximumfactuur).

10) Subsidiereglement
opvanginitiatieven

startende

zelfstandigen,

onthaalouders

en

Goedkeuring subsidiereglement startende zelfstandigen, onthaalouders en opvanginitiatieven.
Voor startende zelfstandigen, onthaalouders en opvanginitiatieven wordt er onder bepaalde
voorwaarden een premie van 500 EUR voorzien. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de
webstek van gemeente Kortenaken.

BURGERZAKEN
11) Aanpassing Retributiereglement op afgifte administratieve stukken - dienst
burgerzaken
Goedkeuring aangepast retributiereglement op afgifte administratieve stukken - dienst
burgerzaken - nieuw tarief van € 28 voor huwelijk: trouwboekje + gastenboekje + ceremonie
(inclusief receptie en geschenk).

SOCIALE DIENST
12) Retributiereglement IBO Kiekeboe Paasuitstap 2019
Goedkeuring retributiereglement IBO Kiekeboe Paasuitstap 2019.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
13) Bepaling procedure samenstelling Gecoro
Goedkeuring
bepaling
procedure
Vastlegging van de geledingen en het aantal leden.

samenstelling

Gecoro.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
14) Leveren van dranken in alle gemeentelijke gebouwen van Kortenaken tijdens
de dienstjaren 2019-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanduiden van een leverancier van
dranken in alle gemeentelijke gebouwen van Kortenaken tijdens de dienstjaren 2019-2023.

SECRETARIAAT
15) Aanduiding vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het Demerbekken.
Goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger bekkenbestuur Demerbekken. De gemeenteraad
gaat over tot aanstelling van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in het bekkenbestuur
van het Demerbekken.

16) Aanstellen vertegenwoordiger SWAL
Goedkeuring aanstellen vertegenwoordiger SWAL. De gemeenteraad gaat over tot aanduiding
van een afgevaardigde in de algemene vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij
SWAL.

17) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: EcoWerf - algemeen comité.
Goedkeuring aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: Ecowerf - algemeen comité. De
gemeenteraad gaat over tot aanstelling van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger in het algemeen comité van EcoWerf.

18) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: algemene vergadering
EcoWerf.
Goedkeuring aanstelling vertegenwoordiger intercommunale: algemene vergadering EcoWerf.

19) Aanstellen vertegenwoordiger CREADIV - algemene vergadering
Goedkeuring aanstellen vertegenwoordiger CREADIV - algemene vergadering. De
gemeenteraad gaat over tot de aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend lid in de
algemene vergadering van CREADIV.

20) Mandateren vertegenwoordiger
vergadering 22 mei 2019.

intercommunale:

IWM

-
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Goedkeuring mandateren vertegenwoordiger intercommunale IWM - algemene vergadering
22 mei 2019. Het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IWM
wordt vastgelegd:goedkeuring agenda.

21) Energiehuis IGO Leuven
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Energiehuis IGO Leuven. De gemeenteraad keurt
de samenwerkingsovereenkomst goed met Igo Leuven inzake de gewijzigde taak van het
energiehuis (nieuwe basistaken).

22) Aansluiting raadsleden Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen
Kennisname aansluiting raadsleden GSD-V. De raadsleden krijgen ter kennisgeving de
aansluitingsmogelijkheid bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst

23) Vragen.
Vragen.

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

