
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 14 december 2020 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden 
en Joy Sergeys, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie 
Bollue, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy 
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Youri Vandervaeren en Eva De 
Bleeker, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Jo Portois, raadslid 
 

 

DIENST VRIJE TIJD. INFRASTRUCTUUR. BOEKHOUDKUNDIGE AANPASSINGEN 

AAN HET REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN INFRASTRUCTUUR EN 

AANVERWANTE DIENSTVERLENING. 

 
Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 
Bevoegd lid van het college: Pieter Muyldermans 
 

Voorgeschiedenis 

 

• 27 januari 2020: Gemeenteraad waarop het reglement voor het gebruik van 

infrastructuur en aanverwante dienstverlening werd goedgekeurd. 

• 30 oktober 2020: Vraag van de financiële dienst aan de dienst vrije tijd om enkele 

technische wijzigingen door te voeren in het reglement om vanaf 2021 verder te 

kunnen werken met een reglement dat boekhoudkundig gecorrigeerd is. 

 

Feiten en context 

 

In bijlage het aangepaste voorstel voor het reglement voor de gebruik van infrastructuur 

en aanverwante dienstverlening. Op vraag van de financiële dienst werden enkele 

paragrafen aangepast om vanuit boekhoudkundig oogpunt volledig correct te zijn. De 

paragrafen hebben impact op de financiële balans tussen AGB en gemeente en hebben 

verder geen impact op de gebruikers.  

 

Juridische gronden 

 

• 27 januari 2020: gemeenteraadszitting waar het reglement voor het gebruik van 

infrastructuur en aanverwante dienstverlening werd goedgekeurd. 

 

Advies 

 

Positief advies van de financieel beheerder en financiële dienst. 

Positief advies van afdelingshoofd Leven. 

 

Argumentatie 

 

De dienst Vrije Tijd verleent een positief advies voor het goedkeuren van de gevraagde 

wijzigingen in het reglement.  

 

De wijzigingen hebben geen impact op de gebruikers.  
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In januari 2021 zal het reglement een jaar in gebruik zijn. De dienst Vrije Tijd is 

voorstander om in 2021 een inhoudelijke evaluatie te doen van het reglement, samen met 

de gebruikers. Gezien het jaar 2020 in erg uitzonderlijke omstandigheden is verlopen lijkt 

het zinvol deze evaluatie uit te stellen tot een moment waarop wel een correcte analyse 

en evaluatie kan gemaakt worden.  

 

In tussentijd kunnen de wijzigingen die gevraagd worden door de financiële dienst echter 

wel uitgevoerd worden.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 

16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 

Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 

Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 

Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 

4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 

Vandervaeren 

 

Artikel 1 

De voorgestelde aanpassingen aan het reglement voor het gebruik van infrastructuur en 

aanverwante dienstverlening, zoals gevoegd in bijlage, worden goedgekeurd. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, de financiële 

dienst, de dienst communicatie. 

 

Uittreksel voor 

 

Dienst Vrije Tijd, dienst Financiën, dienst Communicatie 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 
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