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SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring

2) Goedkeuring definitief bestek verzekeringen 2022-2025 (+1)
Conform de wetgeving overheidsopdrachten plaats gemeente, OCMW en AGB Kortenaken de
verzekeringsportefeuille in de markt door middel van een occasionele gezamenlijke opdracht
met de TGV-besturen en dit door middel van een mededingingsprocedure met
onderhandeling. De aankondiging van deze opdracht vond plaats op 6 april 2021 waarna de
gegadigde verzekeraars tem 7 mei de tijd hebben om zich kandidaat te stellen.

3) Toelating tot het verlijden van de basisakte - dossier Torendraaier
De gemeenteraad geeft aan de promotor de toelating tot het verlijden van de basisakte voor
de woongelegenheden in het Torendraaiersproject en dit ondanks het feit dat de gemeente
nog eigenaar is van de grond. De oorspronkelijke basisakte (eerste verdeling van het gebouw)
mag door de promotor alleen ondertekend worden.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
4) Zaak der wegen - OMV/V/2020/014 - verplaatsing voetweg
Geen goedkeuring zaak der wegen - OMV/V/2020/014 - verplaatsing voetweg - wegens geen
akkoord met alle betrokken eigenaars.

SECRETARIAAT
5) Addendum samenwerkingsovereenkomst
bestrijding corona.

tot

toekenning

subsidie

4);
4);

Goedkeuring van het addendum, bij de samenwerkingsovereenkomst d.d. 29 januari 2021
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van
complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van
datum tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

6) Goedkeuring
addendum

samenwerkingsovereenkomst

Scholengemeenschap

+

De gemeenteraad beslist de samenwerkingsovereenkomst en het addendum voor de
scholengemeenschap Hageland goed te keuren.

7) Retributiereglement inzameling asbest aan huis (2021-2024)
Goedkeuring retributiereglement inzameling asbest aan huis (2021-2024). Op 1 juni start
EcoWerf met de inzameling van asbest aan huis. Hiervoor dient er een retributiereglement
door de gemeente gestemd te worden waardoor de aanrekening van de aankoop van
asbestzakken door EcoWerf en de bijhorende dienstverlening correct verloopt.

8) Beheersoverdrachten aan Ecowerf
De gemeenteraad keurt in het kader van de verlenging van EcoWerf de lijst met
beheersoverdrachten aan EcoWerf goed. De gemeenteraad beslist om deze
beheersoverdrachten te laten ingaan vanaf de verlenging van EcoWerf op 23 juni 2021.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
9) Reglement

uitleendienst

Er wordt een nieuw reglement voor de gemeentelijke uitleendienst voorgesteld, met een
bijhorend retributiereglement.

10)
Retributiereglement uitleendienst
Er werd een nieuw reglement voor de gemeentelijke uitleendienst voorgesteld. Hierbij wordt
het retributiereglement goedgekeurd.

11) Retributiereglement Eibos
Goedkeuring retributiereglement voor de activiteit van de dienst vrije tijd "Eibos"

SECRETARIAAT
12) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale EcoWerf - buitengewone
algemene vergadering 23.06.2021
Goedkeuring mandaat vertegenwoordiger intercommunale EcoWerf: buitengewone algemene
vergadering 23.06.2021

13) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale
vergadering 23.06.2021

EcoWerf - algemene

Goedkeuring mandaat vertegenwoordiger intercommunale EcoWerf: algemene vergadering
23.06.2021

14) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale - Fluvius - algemene
vergadering 26.05.2021
Goedkeuring mandaat vertegenwoordiger intercommunale Fluvius: algemene vergadering van
26.05.2021.

15) Mandateren vertegenwoordiger Riobra - algemene vergadering 29.06.2021
Goedkeuring mandaat vertegenwoordiger Riobra: algemene vergadering 29.06.2021.

16) Mandateren vertegenwoordiger PBE - algemene vergadering 25.06.2021
Goedkeuring mandaat vertegenwoordiger PBE: algemene vergadering 25.06.2021

17) Mandateren vertegenwoordiger Creadiv NV - algemene vergadering
28.05.2021
Goedkeuring mandaat vertegenwoordiger Creadiv NV: algemene vergadering van 28.05.2021

18) Mandateren vertegenwoordiger aankoopcentrale CREAT (TMVS)- AV
15/06/2021
Mandateren vertegenwoordiger aankoopcentrale CREAT (TMVS)- AV 15/06/2021 vastlegging mandaat ivm de voorgelegde agendapunten

19) Mandateren vertegenwoordiger algemene vergadering Diest Uitbreiding
11.05.2021
Mandateren vertegenwoordiger algemene vergadering Diest Uitbreiding

20) Mandateren
vertegenwoordiger
Algemene Vergadering 16.06.2021

intercommunale

Interleuven

-

Goedkeuring mandaat vertegenwoordiger intercommunale Interleuven: algemene vergadering
16.06.2021

21) Vragen.
Bespreking diverse punten

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

