Gemeenteraad
Zittingsverslag

Zitting van 27 mei 2021

Aanwezig :
Tom Wolfs, voorzitter
Ann Schrijvers, burgemeester
Matty Coninx, Dirk Smits, Yannick Eurlings en Rozette Reyskens, schepenen
Veerle Remans, Marina Seurs, Eric Niesten, Servaas Dreesen, Rita Indestege, Anita Nijssen, Martin
van der Sman, Bart Bamps, Ward Lenaerts, Filip Olaerts, Sofie Herremans en Heidi Thijs,
gemeenteraadsleden
Marc Vanhengel, algemeen directeur
Verontschuldigd : Pascal Hermans , gemeenteraadslid

De voorzitter opent de digitale vergadering vanop het MS Teams platform om 20 u 23 aansluitend op de
vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Er staan 22 punten op de agenda van de openbare zitting.
De voorzitter stelt voor om over te gaan tot de openbare zitting.
OPENBARE ZITTING

1.

Notulen en zittingsverslag van de zitting van 29 april 2021 - Goedkeuring

De voorzitter vraagt aan de leden van de gemeenteraad of er opmerkingen zijn op de notulen en het
zittingsverslag van de vergadering van 29 april 2021.
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 29 april 2021 worden ter goedkeuring voorgelegd.
De gemeenteraad besluit unaniem om de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 29 april
2021 goed te keuren.

2.

Jaarverslag 2020 - Kennisneming

De voorzitter verleent het woord aan de fractieleiders.
Fractieleider van ZVP, Anita Nijssen, geeft een bondig overzicht van het jaarverslag 2020 dat een
cijfermatig overzicht geeft van de werking van de gemeentelijke diensten. Ze dankt de gemeentelijke
medewerkers voor het duidelijke jaarverslag, alsook voor hun flexibiliteit en creativiteit die zij het voorbije
jaar aan de dag hebben gelegd.
Fractieleider van CD&V, Veerle Remans, heeft enkele bedenkingen, over de afvalbelasting die voor het
eerst in het jaarverslag verschijnt, het deeltijds kunstonderwijs biedt geen afdeling “woord” meer aan in
Zutendaal en de interventiecijfers van de brandweerdienst.
De burgemeester deelt mee dat de cijfers bij de brandweerdienst Oost-Limburg zullen geverifieerd worden.
Na bespreking neemt de gemeenteraad het jaarverslag 2020 van de gemeentelijke diensten van
Zutendaal ter kennisgeving.

3.
Jaarrekening 2020 Lokaal bestuur Zutendaal (deel OCMW Zutendaal) Goedkeuring
De voorzitter deelt mee dat de jaarrekening 2020 van het OCMW Zutendaal door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn is vastgesteld. De jaarrekening 2020 van het OCMW Zutendaal moet door de
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gemeenteraad goedgekeurd worden.
De gemeenteraad besluit unaniem om de jaarrekening 2020 van het OCMW Zutendaal goed te
keuren.

4.
Jaarrekening 2020 Lokaal bestuur Zutendaal (deel Gemeente Zutendaal) Vaststelling
De voorzitter dankt de financieel directeur en de algemeen directeur voor de toelichtingsvergadering die
afgelopen dinsdag door de meeste gemeenteraadsleden bijgewoond werd. Hij verleent het woord aan de
schepen van financiën, Matty Coninx.
De jaarrekening 2020 Lokaal Bestuur Zutendaal voor het deel van de gemeente Zutendaal wordt door het
College van Burgemeester en Schepenen voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.
De schepen geeft een toelichting bij de jaarrekening 2020 Lokaal Bestuur Zutendaal voor het deel van de
gemeente Zutendaal en het deel OCMW Zutendaal. Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt
1.353.799 EUR, het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar – d.i. inclusief het positief resultaat
van het vorige boekjaar – bedraagt 3.273.870 EUR. Dat resultaat leidt tot een gecorrigeerde
autofinancieringsmarge van 1.925.746 EUR. Het gunstige resultaat valt voornamelijk te verklaren door de
hoger dan voorziene exploitatieontvangsten, de lager dan voorziene exploitatie-uitgaven en de lager dan
voorziene investeringsuitgaven. Wat de investeringen betreft, komt het lokaal bestuur op kruissnelheid en
zullen nieuwe realisaties snel tastbaar worden.
Gemeenteraadslid Veerle Remans stelt dat het gunstig resultaat er gekomen is doordat een groot deel van
de investeringen doorgeschoven zijn. Er kan niemand iets hebben tegen een goed resultaat. Ze verstaat
onder prioritaire doelstelling dat die doelstelling uitgevoerd en niet vooruitgeschoven wordt. Ze hoopt dat
de inwoners van Zutendaal de resultaten gaan zien van de belastingen die ze betalen.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om de jaarrekening 2020 voor het deel van de
gemeente Zutendaal vast te stellen.
De gemeenteraad stelt de gezamenlijke jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Zutendaal vast.

5.

Renovatie gemeentehuis : voorontwerp - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan de burgemeester.
De burgemeester geeft een toelichting over het voorontwerp voor de renovatie van het gemeentehuis.
De kostprijs van de renovatie van het gemeentehuis wordt geraamd op 2.520.806,32 EUR.
Gemeenteraadslid Veerle Remans heeft een vraag over de stand van zaken van de verhuis van de
gemeentelijke diensten.
De burgemeester deelt mee dat dit in voorbereiding is en zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Gemeenteraadslid Servaas Dreesen vraagt of er gedacht wordt aan de asbestinventaris.
De burgemeester deelt mee dat dit tot de opdracht van de architect hoort.
Martin van der Sman heeft vragen over de cultuurzaal.
De burgemeester deelt mee dat een renovatie van de technieken alsook een lichte opfrissing voorzien is,
maar geen grondige herinrichting. Schepen Yannick Eurlings geeft een opsomming van de werken die wel
in het dossier zitten, zoals onder andere de toegankelijkheid voor mindervaliden, het sanitair, de foyer, het
cultuurcafé en de regiekamer.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om het voorontwerp voor de renovatie van het
gemeentehuis goed te keuren.

6.

EVA De Lieteberg vzw - Rekening en Jaarverslag 2020 - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan schepen Dirk Smits, voorzitter van de vzw de Lieteberg.
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De schepen geeft een toelichting bij de rekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2020 van de EVA
vzw de Lieteberg. Hij dankt de directeur en medewerkers voor het jaarverslag en voor hun inspanningen
tijdens de moeilijke omstandigheden ten gevolge van de coronapandemie.
EVA vzw de Lieteberg legt aan het gemeentebestuur haar jaarrekening en jaarverslag van 2020 ter
goedkeuring voor.
De rekening 2020 omvat de samenvatting jaarrekening, resultatenrekening, balans en een lijst van
investeringen 2020.
De gemeenteraad wordt gevraagd het jaarverslag 2020 ter kennis ten nemen en de rekening 2020
van de vzw Lieteberg goed te keuren.
Gemeenteraadslid Veerle Remans sluit zich aan bij de schepen en stelt dat het personeel van de vzw een
pluim verdient omwille van de inspanningen die ze geleverd hebben. Ze is verheugd dat er nieuwe
projecten rond onder andere biodiversiteit en promotie en communicatie genomen worden. Ze vindt dat het
project biodiversiteit voldoende door de gemeente moet gesteund worden.
Na bespreking neemt de gemeenteraad het jaarverslag 2020 ter kennis en besluit de gemeenteraad
unaniem om de jaarrekening 2020 van de EVA vzw De Lieteberg goed te keuren.

7.

IGS HH RO MidLIM : Jaarverslag 2020 - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan de burgemeester.
De burgemeester geeft een toelichting over de werking van IGS Handhaving RO MidLim voor het
werkingsjaar 2020. Ze dankt de betrokken medewerkers voor het overzichtelijke verslag en de goede
samenwerking.
Het jaarverslag en de jaarrekening van IGS Handhaving RO Midlim worden ter goedkeuring voorgelegd.
Gemeenteraadslid Veerle Remans heeft een vraag over de verwaarloosde tweede verblijven.
De burgemeester deelt mee dat de diensten bezig zijn met het updaten van de inventaris.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van
IGS Handhaving RO MidLim goed te keuren.

8.

IGS GAOZ - lokaal woonbeleid : Jaarverslag 2020 - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan de burgemeester.
De burgemeester geeft een toelichting over de werking van het IGS GAOZ lokaal woonbeleid voor het
werkingsjaar 2020. Ze dankt de betrokken medewerkers voor het overzichtelijke verslag en de goede
samenwerking.
Het IGS GAOZ lokaal woonbeleid levert jaarlijks een jaarverslag af voor de subsidiërende overheden
(Vlaams Gewest en provincie Limburg).
Gemeenteraadslid Veerle Remans heeft een vraag over het sociale woonproject op de Eikenstraat.
De burgemeester deelt mee dat er weinig vooruitgang is en dat de sociale huisvestingsmaatschappij
momenteel gerechtelijke procedures heeft lopen.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van
IGS GAOZ lokaal woonbeleid goed te keuren.

9.

ILV Wijk-werken GAZ en Houthalen- Helchteren : jaarverslag 2020 - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan de schepen van sociale zaken, Rozette Reyskens.
De schepen geeft een toelichting.
Het gemeentebestuur heeft het financieel verslag 2020 en de begroting 2021 van ILV Wijk-werken
ontvangen.
Gemeenteraadslid Veerle Remans vindt dat er blijvend initiatieven moeten genomen worden omdat het een
moeilijke doelgroep is.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om het financieel verslag 2020 en de begroting 2021
van ILV Wijk-werken goed te keuren.
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10.

ILV sociale economie GAZ : Jaarverslag 202 - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan de schepen van sociale zaken, Rozette Reyskens.
De schepen geeft een toelichting.
De gemeenteraad wordt gevraagd het jaarverslag ILV sociale economie 2020 goed te keuren.
De gemeenteraad besluit unaniem om het financieel verslag 2020 van ILV Sociale Economie GAZ
goed te keuren.

11.

Limburg.net - Algemene Vergadering - woensdag 23 juni 2021 - Goedkeuring

De voorzitter geeft een toelichting.
Het gemeentebestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering van Limburg.net,
dewelke zal doorgaan op woensdag 23 juni 2021 om 18 uur.
De gemeenteraad besluit unaniem om de punten op de agenda van de Algemene Vergadering van
Limburg.net van woensdag 23 juni 2021 goed te keuren en de afgevaardigde krijgt het mandaat om
de punten goed te keuren.

12.
De Watergroep - Algemene vergadering - 11 juni 2021 : aanduiding plaatsvervangend
afgevaardigde – Goedkeuring
De voorzitter geeft een toelichting.
Het gemeentebestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering van de Watergroep
op 11 juni 2021 om 10 u 30. De door de gemeenteraad aangeduide gemeentelijke afgevaardigde voor de
algemene vergadering kan niet deelnemen aan deze vergadering. Er is geen plaatsvervanger door de
gemeenteraad aangeduid.
De gemeenteraad besluit unaniem om schepen Matty Coninx aan te duiden als plaatsvervangend
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van De Watergroep en de afgevaardigde krijgt het
mandaat om de punten goed te keuren.

13.

CIPAL DV - algemene vergadering - 24 juni 2021 - Goedkeuring

De voorzitter geeft een toelichting.
Het gemeentebestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering van Cipal DV
dewelke zal doorgaan op donderdag 24 juni 2021.
De gemeenteraad besluit unaniem om de punten op de agenda van de Algemene Vergadering van
CIPAL DV van 24 juni 2021 goed te keuren en de afgevaardigde krijgt het mandaat om de punten
goed te keuren.

14.

IGL - Algemene vergadering 24 juni 2021 - Goedkeuring

De voorzitter geeft een toelichting.
Het gemeentebestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering van IGL.
Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 24 juni 2021.
De gemeenteraad besluit unaniem om de punten op de agenda van de Algemene Vergadering van
IGL van 24 juni 2021 goed te keuren en de afgevaardigde krijgt het mandaat om de punten goed te
keuren.

15.
Limburg.net : Aanpassing afvalreglement nieuwe regels asbest en PMD Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan de schepen van leefmilieu, Dirk Smits.
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De schepen geeft een toelichting over de aanpassingen aan het afvalreglement met betrekking tot de nieuwe
regels omtrent asbest en PMD.
Gemeenteraadslid Veerle Remans heeft enkele vragen over de regeling voor herbruikbare bekers en het
maximum aantal aan te leveren PMD-zakken op het gemeentelijk containerpark.
De schepen licht toe dat Limburg.net een sluitend systeem aanbiedt voor het gebruik van herbruikbare
bekers op evenementen, en dat er een limiet staat op het aantal aan te leveren PMD-zakken op het
containerpark om het volume beheersbaar te houden. De regeling omtrent de nieuwe PMD-zakken is nieuw
en zal verder opgevolgd worden.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem de aanpassing aan het afvalreglement van
Limburg.net goed te keuren.

16.
Vernieuwde toestemmingsvraag korpschef PZ Carma tot gebruik van drones op
grondgebied gemeenten behorende tot de PZ Carma - Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan de burgemeester.
De burgemeester geeft een toelichting bij het voorstel van vernieuwde toestemmingsvraag. De PZ Carma
wenst drones in te zetten. Op basis van de wet op het politieambt dient de korpschef van de politiezone een
aanvraag te doen aan de gemeenteraden van de politiezone om drones (mobiele camera’s) te mogen
gebruiken in niet-besloten plaatsen, desgevallend beperkt tot de duur van een interventie voor de besloten
plaatsen waarvan de politiediensten niet de beheerder zijn (artikel 25/4, §1,1° en artikel 25/3,§1,2°,a)
WPA).
De gemeenteraad besluit unaniem om de vernieuwde toestemmingsaanvraag van de korpschef van de
lokale PZ Carma tot gebruik van drones op het grondgebied van de gemeente Zutendaal goed te
keuren.

17.
Wegeniswerken herstellingswerken klinkers en asfalt op verschillende locaties te
Wiemesmeer - Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan de schepen van openbare werken, Matty Coninx.
De schepen geeft een toelichting bij het voorstel van herstellingswerken. De gemeenteraad wordt gevraagd
om de lastvoorwaarden en de wijze van gunning goed te keuren voor de herstellingswerken van klinkers en
asfalt op verschillende locaties te Wiemesmeer
De werken worden geraamd op 41.162,03 EUR excl. btw of 49.806,06 EUR incl. 21% btw.
Gemeenteraadslid Martin van der Sman heeft een vraag over de stoepen langs de gewestweg Asserweg. De
schepen deelt mee dat dit zal bekeken worden.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om de lastvoorwaarden en de wijze van gunning
goed te keuren voor de herstellingswerken van klinkers en asfalt op verschillende locaties te
Wiemesmeer.

18.

Aankoop elektriciteit en gas 2022 - 2023 – 2024 - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan de schepen van financiën, Matty Coninx.
De schepen geeft een toelichting.
In 2018 nam de gemeente deel aan de samen-aankoop van energie via Infrax. De huidige
leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas lopen op 31 december 2021 ten einde.
Fluvius (Infrax) organiseert geen samen-aankoop van energie meer voor de steden en gemeenten.
Er wordt voorgesteld om in te stappen in het aanbod voor energielevering van het Vlaams Energiebedrijf
(VEB).
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De gemeenteraad besluit unaniem om voor aankoop van elektriciteit en aardgas in te stappen in het
aanbod energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB).

19.
BE0115001337: Zutendaal : Oude Tramweg Goedkeuring bestek en lastvoorwaarden
- Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan de schepen van openbare werken, Matty Coninx.
De schepen geeft een toelichting bij het ontwerp van de werken, het bestek en lastenboek dat opgesteld
werd door een studiebureau in samenwerking met Fluvius voor het rioleringsgedeelte.
De gunning zal gebeuren na openbare aanbesteding.
De werken worden geraamd op een totaal bedrag van 273.427,94 EUR met een gemeentelijk aandeel van
180.488,55 EUR.
Gemeenteraadslid Servaas Dreesen heeft opmerkingen op het ontwerp. Het ontwerp komt volgens de
CD&V-fractie de verkeersveiligheid niet ten goede. Daarom zal CD&V zich onthouden.
Schepen Matty Coninx stelt dat het autoverkeer in deze straat beperkt is en dat tijdens de uitvoering van de
werken de inplanting van de plantvakken kan aangepast worden.
Schepen Dirk Smits geeft mee dat de ontwerpers drie uitgangspunten hebben meegekregen om het ontwerp
op te stellen, namelijk de inrichting als woonstraat, de voorrang voor de fietser en de ontmoediging van
doorgaand verkeer. De ontwerpers hebben verschillende scenario’s in een lijvig dossier uitgewerkt en de
gemeente heeft op basis daarvan een gefundeerde keuze gemaakt.
Gemeenteraadslid Veerle Remans deelt mee dat ze voorstander is van verkeersveiligheid en van een
herinrichting van de straat, maar dat het ontwerp volgens haar niet verkeersveilig genoeg is.
Na bespreking besluit de gemeenteraad met 12 stemmen voor (ZVP), 0 stemmen tegen en 6
onthoudingen (CD&V) om het ontwerp van de werken, het bestek en lastenboek dat opgesteld werd
door studiebureau Arcadis in samenwerking met Fluvius voor het rioleringsgedeelte goed te keuren.

20.

Reglement 'Koop lokaal en win je fiets in Zutendaal'-actie - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan de schepen voor lokale economie, Yannick Eurlings.
De schepen geeft een toelichting.
Het gemeentebestuur wil de lokale handelaars ondersteunen naar aanleiding van de versoepelingen van de
coronapandemie maar ook om de burgers aan te sporen om lokaal te kopen. Hiervoor werd een actie
uitgewerkt die zal lopen in de zomermaanden (juli-september) en aan de gemeenteraad wordt gevraagd om
het wedstrijdreglement goed te keuren.
Gemeenteraadslid Servaas Dreesen vindt het een heel goed initiatief en heeft enkele opmerkingen en
vragen omtrent de privacy, bonnen die garantiebewijs zijn, of er een minimumaankoopbedrag is vastgesteld
en of alle zelfstandigen van Zutendaal zijn gecontacteerd.
De schepen geeft antwoord op de gestelde vragen. Ten eerste vermeldt het reglement dat de verzamelde
persoonsgegevens enkel voor het doeleinde van de actie gebruikt kunnen worden. Ten tweede kan de
consument een foto bewaren van het aankoopbewijs voor het geval dat het aankoopticket voorgelegd zou
moeten kunnen worden als garantiebewijs. Ten derde werd de keuze gemaakt om geen
minimumaankoopbedrag in te stellen; ook voor een tas koffie moet je kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
Ten vierde worden alle handelaars gecontacteerd om deel te nemen aan de actie.
Gemeenteraadslid Veerle Remans vindt dat de procedure niet GDPR-proof is en ook niet
gebruiksvriendelijk. Ze vindt dat er gewerkt zou moeten worden met voorgedrukte bonnen.
De schepen stelt dat een systeem met voorgedrukte bonnen niet waterdicht is en dat in samenspraak met de
gemeentelijke dienst lokale economie bepaald werd om – naar voorbeeld van andere gemeenten – te gaan
voor het systeem van de kassatickets. Hij antwoordt dat iedereen vrij is om deel te nemen voor zijn of haar
aankopen.
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Gemeenteraadslid Sofie Herremans vindt dat het systeem voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ze heeft
daarnaast een bedenking bij de periode van de actie, nl. de zomer. Er kunnen dan veel mensen van buiten
Zutendaal deelnemen en de kans is groot dat de fietsen dan buiten Zutendaal zullen gewonnen worden. Ze
heeft ook een vraag over de financiering van de actie.
De schepen deelt mee dat de actie er in de eerste plaats is om de handelaars te ondersteunen en dat dus
uiteraard ook mensen van buiten Zutendaal welkom zijn om te kopen bij onze lokale handelaars. Iedereen
moet dezelfde kansen hebben om deel te nemen aan de actie. De uitgave zal gefinancierd worden met
middelen van het coronakrediet.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om het reglement van de 'Koop lokaal en win je
fiets in Zutendaal'-actie goed te keuren.

21.

Reglement ambulante handel - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan de schepen voor lokale economie, Yannick Eurlings.
De schepen geeft een toelichting.
Het reglement ambulante handel dateert van april 2008 en is aan een update toe. Enerzijds door nieuwe
wetgeving en anderzijds voor het creëren van nieuwe plaatsen voor ambulante activiteiten op het openbaar
domein.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement op de ambulante handel op het openbaar domein
goed te keuren.
Gemeenteraadslid Servaas Dreesen vindt het een goed punt maar stelt dat CD&V als voorwaarde voor de
locatie in Wiemesmeer stelt dat de verkeersveiligheid moet gegarandeerd zijn voor de kinderen en jeugd.
Hij heeft vragen bij de toewijzingsregels wanneer een aanvrager reeds een standplaats heeft in de
gemeente.
De schepen bevestigt de bepalingen in artikel 4 van het reglement.
De burgemeester vult aan dat de verkeersveiligheid zeker belangrijk is en dat het reglement voor de
toewijzing het algemeen principe moet vastleggen en niet voor een individu kan geschreven worden.
Gemeenteraadslid Martin van der Sman heeft eveneens bedenkingen bij de verkeersveiligheid en de
verkeersdrukte op woensdag in deze omgeving van Wiemesmeer.
Gemeenteraadslid Sofie Herremans stelt dat CD&V constructief wil meedenken met de meerderheid, en
niet enkel kritiek wil uiten. Ze vindt bovendien dat deze vergadering te lang duurt door het te hoge aantal
punten. Ze vindt dat dit geen goede vergadercultuur is; een bedrijf dat zo vergadert met zijn personeel is op
weg naar een burn-outcultuur.
De voorzitter stelt dat de gemeenteraad een politiek bestuur is dat niet hetzelfde vergaderritme heeft als een
bedrijf en dat de raadsleden geen personeel zijn.
Gemeenteraadslid Veerle Remans vermeldt dat haar fractie het reglement op de ambulante handel zal
goedkeuren, maar wil dat er nog eens over de verkeersafwikkeling nagedacht wordt.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om het reglement op de ambulante handel op het
openbaar domein goed te keuren.

22.

Kader organisatiebeheerssysteem - Goedkeuring

De voorzitter verleent het woord aan de algemeen directeur, Marc Vanhengel.
De algemeen directeur geeft een toelichting over het kader van het organisatiebeheerssysteem voor het
lokaal bestuur Zutendaal.
Het kader van het organisatiebeheerssysteem voor het lokaal bestuur Zutendaal – de werking van de
gemeentelijke diensten en OCMW diensten – wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Na bespreking besluit de gemeenteraad unaniem om het kader van het organisatiebeheerssysteem
voor het lokaal bestuur Zutendaal te keuren.
De voorzitter deelt mee dat er geen schriftelijk vragen zijn ingediend.
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De voorzitter dankt alle raadsleden voor de constructieve samenwerking. De voorzitter sluit de vergadering
om 23 u 17 en ondertekent de notulen van de vergadering van 29 april 2021.

Aldus opgemaakt op 27 mei 2021
Marc Vanhengel
Algemeen directeur

Namens de gemeenteraad
Tom Wolfs
Voorzitter gemeenteraad
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