Agenda gemeenteraad van 29 november 2012.
Agenda
OPENBARE ZITTING :
1. Voorlopige kredieten
2. Gemeentelijke dotatie aan politiezone
3. Wijziging meerjarenplan 2008-2013 - kerkfabriek Sint Aldegondis
4. Budgetwijziging 1/2012 - kerkfabriek Sint Aldegondis
5. Budget 2013 - kerkfabriek Sint Aldegondis
6. Herinrichting Stationsplein en bouwen fietsenstallingen. Bestek.
7. Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Alken. Meerwerken.
8. Tweede pensioenpijler - toetreding beheer
9. Tweede pensioenpijler - keuze formule.
10.Tweede pensioenpijler - financieel plan.
11.Tweede pensioenpijler - reglement.
12.Gemeentelijke toelage in kader van ontwikkelingssamenwerking 2012
13.Gemeentelijke toelage aan culturele verenigingen 2012
14.Toelagen aan Jeugdverenigingen - basissubsidie 2012
15.Toelagen aan jeugdverenigingen - Kadervorming 2012
16.Toelagen aan jeugdverenigingen - Kadervorming voor monitoren
speelpleinwerking 2012
17.Toelagen aan jeugdverenigingen - projecten en nieuwe initiatieven 2012
18.Toelagen aan jeugdverenigingen - kampsubsidie 2012
19.Gemeentelijke toelage aan jeugdverenigingen 2012
20.Subsidies aan Alkense scholen: Tutti Frutti project
21.Toelage aan sportverenigingen 2012.
22.Verplichte toelage sportverenigingen impulssubsidie 2012.
23.Verplichte toelage sportverenigingen SBP 2012.
24.Toelage aankoop natuurgronden
25.Prijs Alkens Dialectboek
26.Overname wegenis RUP Centrum III - Herkdal en Brouwerssteeg - om te voegen bij
het openbaar domein
27.RUP Zonevreemde bedrijven - fase II
28.RUP Terkoest - definitieve vaststelling
29.Restauratiepremie beschermde vakwerkwoning Grootstraat 102. Toekenning.
30.Verslag technische dienst 3de kwartaal 2012
31.Gemeenschappelijke motie van alle Genkse gemeenteraadsleden: Ford en de
automobielnijverheid.
32.Schrijven van gouverneur Herman Reynders d.d. 16.11.2012 betreffende sluiting
Ford - toekomst Limburg
33.Schorsing van het besluit met betrekking tot afkoppeling Rode Poel (geagendeerd op
vraag van Peter Cosemans)
34.Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: aanduiding en mandatering
van afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 11
december 2012.
35.Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: aanduiding en mandatering
van afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van maandag 10
december 2012.
36.Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: aanduiding en mandatering
van afgevaardigden in de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 18
december 2012.
37.Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Algemene vergadering woensdag 19
december 2012 - Agenda en in te nemen standpunten.
38.Opdrachthoudende vereniging Limburg.net - Algemene vergadering van woensdag 19
december 2012 om 19u. Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger.
39.Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL):
aanduiding van afgevaardigde, plaatsvervanger en vaststelling van mandaat.

