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Gemeenteraad 30 december 2013. 
AGENDA 
Openbare vergadering. 

1. Vaststelling van de bijdrage voor de opvang en het transport van afvalwater: 
goedkeuring aangepaste bijlage 1 horende bij de overeenkomst tussen de gemeente 
Heuvelland en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) dd. 17 
december 2007.  

2. Subsidiereglement inzake verdeling van toelagen aan de socio-culturele verenigingen 
voor het jaar 2014.  

3. Meerjarenplan 2014 – 2019 OCMW ter goedkeuring. 
4. Budget 2014 OCMW voor aktename. 
5. Lokale politie Arro Ieper: goedkeuring bijdrage gemeente Heuvelland budget 2014. 
6. Gemeentebelasting: Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2014. 
7. Gemeentebelasting: aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2014. 
8. Gemeentebelasting: algemene gemeentebelasting 2014 – 2019. 
9. Gemeentebelasting: belasting op de huis-aan-huisverspreiding van drukwerken met 

handelskarakter 2014 – 2016. 
10. Gemeentebelasting: belasting op onbebouwde gronden en percelen. 
11. Begraafplaatsen: retributiereglement ter goedkeuring. 
12. Retributie op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren, het overnemen of 

het veranderen van hinderlijke inrichtingen. 
13. Reglement op de plaatsing en het onderhoud van individuele behandelingsinstallaties 

voor afvalwater (IBA’s). 
14. Reglement met betrekking tot aansluitingen op de openbare riolering en premie 

optimale afkoppeling. 
15. Retributiereglement administratieve stukken en diensten. 
16. Reglement KLE aanpassing. 
17. Gemeentelijke premie ter betoelaging van veiligheidsvoorzieningen voor bejaarden en 

personen met een handicap of arbeidsongeschiktheid, wijziging. 
18. Opheffing diverse subsidie- en premiereglementen. 
19. BBC: waarderingsregels ter goedkeuring. 
20. Meerjarenplan 2014 – 2019 ter goedkeuring. 
21. Budget 2014 ter goedkeuring. 
22. Fietspad De Klijte - Dikkebus: samenwerkingsovereenkomst studieopdracht. 

23. CO7: statuten en cultuurnota 2014-2019 ter goedkeuring. 
24. Westhoekoverleg: protocol 2014-2019 ter goedkeuring. 
25. Samenwerkingsovereenkomst tussen VZW Muziekcentrum Dranouter en het 

gemeentebestuur van Heuvelland ter goedkeuring. 
26. Samenwerkingsovereenkomst tussen VZW Festival Dranouter en het gemeentebestuur 

Heuvelland ter goedkeuring. 
27. Afsprakennota/overeenkomst tussen jeugdhuis Wijtschate en de gemeente 

Heuvelland. 
28. Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke ontmoetingscentra en lokalen. 
29. Reglement betreffende het uitlenen van materiaal aan verenigingen -  ter 

goedkeuring. 
30. Reglement op het gebruik van het openbaar domein. 
31. Personeel: Tweede pensioenpijler contractueel personeel – aanpassen bijdragevoet. 

32. Personeel: selectieprocedure directeur basisonderwijs: wijziging aanvullende 
wervings-/bevorderingsvoorwaarden. 
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33. Brandweer: Open verklaren van volgende functies bij brandweerpost 
Nieuwkerke te bezetten bij bevordering: 
a) Adjudant 
b) Eerste Sergeant 
c) Sergeant 
d) Korporaal. 
 

34. Varia. 
- Jaarverslag 2012 
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