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Afwezig:

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring

2) Belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter
en gelijkgestelde producten 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter en
gelijkgestelde producten 2021-2025

3) Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2021-2025

4) Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen 2021-2025

5) Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen 20212025

6) Belastingreglement op tweede verblijven 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op tweede verblijven 2021-2025

7) Belastingreglement opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven
heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
2021-2025

Goedkeuring belastingreglement opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing
ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 2021-2025

8) Belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval
en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval 2021-2025

9) Belastingreglement op masten en pylonen 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op masten en pylonen 2021-2025

10) Vaststelling meerjarenplanning 2020-2025 luik gemeente
Goedkeuring vaststelling meerjarenplanning 2020-2025 luik gemeente

11) Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 luik OCMW
Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 luik OCMW

12) Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 AGB
Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 AGB

FINANCIËN
13) Prijssubsidies AGB 2021
Goedkeuring prijssubsidies AGB 2021. Prijssubsidie wordt als volgt bepaald: prijs gebruikers
x 10 (factor 10).

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
14) Besteding middelen noodfonds
De gemeenteraad neemt kennis van de besteding van de middelen van het Vlaams
Noodfonds.

FINANCIËN
15) KANA: akteneming budget 2021
Kennisname budget 2021 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).

16) Kennisname jaarrekening 2019 politiezone 5389 HAGELAND
Kennisname jaarrekening 2019 politiezone 5389 HAGELAND

SECRETARIAAT
17) Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afval e.a.
Goedkeuring politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijk afval en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen vanaf 1/01/2021.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
18) Aktename zaak der wegen - OMV/2020/071 - afschaffing voetweg
Aktename zaak der wegen - OMV/2020/071 - afschaffing voetweg

19) Aanpassing straatnaam gedeelte Liefkensrode

Aanpassing straatnaam gedeelte Liefkensrode

20) Bekrachtiging huishoudelijk reglement gecoro
Bekrachtiging huishoudelijk reglement gecoro

SECRETARIAAT
21) Oprichten van de interlokale vereniging met statutaire draagkracht Hartje
Hageland
De juridische werkgever van het personeel van Hartje Hageland is Tielt-Winge. Strikt genomen
mag dit personeel enkel voor ILV Hartje Hageland WEST werken en niet voor ILV Hartje
Hageland OOST. De enige manier om dit euvel op te lossen is een samenwerkingsverband
op te zetten waarin het personeel wordt onder gebracht. Dit gaan we doen onder ILV Hartje
Hageland.

22) Gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité van de interlokale
vereniging Hartje Hageland
Geheime stemming - aanduiding afgevaardigde

23) Wijziging van de statuten van de interlokale vereniging Hartje Hageland
OOST
De statuten van de interlokale verenging Hartje Hageland OOST moeten aangepast worden
zodat ze compatibel zijn met de statuten van de interlokale verenging Hartje Hageland.

24) Aanduiding vertegenwoordiger ILV Hartje Hageland OOST
Aanduiding vertegenwoordiger ILV Hartje Hageland OOST

25) Jaarverslag en financieel verslag 2019 IGS Hartje Hageland
Goedkeuring

SOCIALE DIENST
26) Retributiereglement IBO Kieke-Boe 2021-2025
Goedkeuring retributiereglement IBO Kieke-Boe 2021-2025.

SECRETARIAAT
27) Retributiereglement op de gemeentelijke sportlessen 2021
Goedkeuring retributiereglement op de gemeentelijke sportlessen 2021.

28) Retributiereglement op het ter beschikking stellen van zalen en lokalen GC
2021-2025
Goedkeuring retributiereglement op het ter beschikking stellen van zalen en lokalen GC 20212025

29) Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst
omgeving 2021-2025
Goedkeuring retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst omgeving
2021-2025

30) Retributiereglement op het ophalen van sluikstortingen 2021-2025
Goedkeuring retributiereglement op het ophalen van sluikstortingen 2021-2025

31) Retributiereglement op het snoeien en verwijderen van overhangende
takken over gemeentelijke eigendom 2021-2025

Goedkeuring retributiereglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken
over gemeentelijke eigendom 2021-2025

32) Retributiereglement
op
grafconcessies
columbariumnissen 2021-2025

en

concessies

op

Goedkeuring retributiereglement op grafconcessies en op concessies op columbariumnissen
2021-2025

33) Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein 2021-2022
Goedkeuring retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein 2021-2022

34) Retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk personeel technische
dienst 2021-2025
Goedkeuring retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk personeel technische dienst
2021-2025

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
35) Retributiereglement Plankenkoorts 2021
Opstelling gedeeltelijk reglement

ICT EN COMMUNICATIE
36) Reglement Middenstandscheque voor het steunen van de lokale economie
2021-2025.
Reglement Middenstandscheque voor het steunen van de lokale economie 2021-2025.

SECRETARIAAT
37) Kennisname rapport Audit Vlaanderen inzake opvolging aanbevelingen
Op 6 januari 2017 leverde Audit Vlaanderen een auditrapport op over de thema-audit
aankoop- en contractbeheer van werken bij de gemeente Kortenaken. Dit rapport bevatte
aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn de belangrijkste verbeterpunten uit een audit. De implementatie ervan
en de rapportering hierover aan het politieke niveau, is de verantwoordelijkheid van het
management. Overeenkomstig artikel 221 van het decreet lokaal bestuur wordt van dit rapport
kennis gegeven.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
38) Aanstelling van Kathleen Claes als bijkomende omgevingsambtenaar
Aanstelling van een bijkomende omgevingsambtenaar

SECRETARIAAT
39) Vragen.
Bespreking diverse punten

Voor het verslag,

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

