
 

 

GEMEENTERAAD VAN 14 DECEMBER 2020 

 

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare 

zitting 24112020. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de 

openbare zitting van 24 november 2020. 

 

 

O.P.2. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. 

Goedkeuring. 

 

De raad keurt het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van AGB Holar (A-MJPA-

2020_2025-2) goed. 

 

 

O.P.3. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel 

gemeente. 

 

De gemeenteraad stelt zijn deel van het voorliggende aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-2) vast. 

 

 

O.P.4. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel 

OCMW en definitieve vaststelling. 

 

De gemeenteraad keurt het deel van het voorliggende aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-2) dat de raad voor 

maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed. Hierdoor is het aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-2) definitief vastgesteld. De 

gemeenteraad keurt de nominatieve subsidies vermeld in het aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-2) voor het jaar 2021 goed. 

 

 

O.P.5. Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur. 2021. 

 

De raad stelt vast wat onder het begrip dagelijks bestuur valt voor het dienstjaar 

2021. 

 

 

O.P.6. Financiën. Visumverplichting financieel directeur. 

 

De raad legt de visumverplichting van de financieel directeur vast. 

 



 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Budget 2021. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het budget 2021 van de Kerkfabriek Sint-

Clemens, zoals goedgekeurd door de Kerkraad in zitting van 19 oktober  2020. 

 

 

O.P.8. Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2021 

 

De raad stelt de aanvullende belasting op de personenbelasting vast op 6,8 % 

voor het aanslagjaar 2021. 

 

 

O.P.9. Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2021. 

 

De raad beslist 693 opcentiemen te vestigen op de onroerende voorheffing in 

het aanslagjaar 2021. 

 

 

O.P.10. Financiën. Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor de periode 

2021. Aanpassing belastingreglement na wijziging decreet van 30 mei 

2008. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de tweede 

verblijven, voor de periode 2021. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.11. Financiën. Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. 

Hernieuwing voor de periode 2021. Aanpassing belastingreglement na 

wijziging decreet van 30 mei 2008. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van de belasting op het bouwen 

en herbouwen van gebouwen voor de periode 2021. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.12. Financiën. Belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-

vervallen verkaveling en/of niet-vervallen omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden. Hernieuwing voor de periode 2021. 

Aanpassing belastingreglement na wijziging decreet van 30 mei 2008. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van de belasting op de niet-

bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling en/of niet-

vervallen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor de 

periode 2021. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.13. Financiën. Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. 

Hernieuwing voor het jaar 2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een belasting op de gebouwen, bestemd voor 

het uitoefenen of laten uitoefenen van economische bedrijvigheid. De 

aanslagvoet wordt vastgesteld op 15€/m²/jaar, vanaf 101m². 

 

 



 

 

 

O.P.14. Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de 

gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van het belastingsreglement, 

houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het 

recyclagepark. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 

31 december 2021. 

 

 

O.P.15. Financiën. Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 

technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 

2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing voor het jaar 2021 van het 

premiereglement, houdende toekenning van een tussenkomst in de kosten voor 

aankoop en/of plaatsing van technopreventieve maatregelen. De gemeentelijke 

tussenkomst wordt vastgesteld op 25 % van de kostprijs, met een maximum 

van 250 euro. 

 

 

O.P.16. Financiën. Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres. 

Hernieuwing voor dienstjaar 2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het premiereglement, houdende toekenning van 

een tussenkomst in de kosten voor restauratie van een druivenserre, voor het 

dienstjaar 2021. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt maximum 1500 euro 

indien de restauratie in eigen beheer wordt uitgevoerd of 3500 euro indien ze 

wordt uitgevoerd door een sociaal tewerkstellingsproject. 

 

 

O.P.17. Financiën. Reglement prijssubsidies 2021 AGB Holar. Goedkeuring. 

 

De raad keurt het prijssubsidiereglement voor het jaar 2021 ten voordele van 

het autonoom gemeentebedrijf Holar goed. 

 

 

O.P.18. Dienst Vrije Tijd. Infrastructuur. Boekhoudkundige aanpassingen aan 

het reglement voor gebruik van infrastructuur en aanverwante 

dienstverlening. 

 

De voorgestelde aanpassingen aan het reglement worden goedgekeurd. 

 

 

O.P.19. Omgeving. Goedkeuring voorlopige vaststelling van de herziening van 

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

 

De herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt voorlopig 

vastgesteld. De gemeenteraad geeft de opdracht om binnen de 30 dagen het 

openbaar onderzoek te organiseren. 

 

 

O.P.20. Dienst Welzijn. Subsidie sociale organisaties. Verdeling 2020. Besluit. 

 

De gemeenteraad beslist de subsidie aan sociale organisaties toe te kennen 

volgens de voorgestelde verdeling. 



 

 

 

 

O.P.21. Algemeen directeur. Raamovereenkomst kantoorbenodigdheden Creat. 

Goedkeuring. 

 

De raad beslist in te stappen op de raamovereenkomsten 

'Kantoorbenodigdheden' en 'Papierwaren', afgesloten door Creat. 

 

 

O.P.22. Algemeen directeur. Raamovereenkomst Microsoft licenties Provincie 

Vlaams-Brabant. Goedkeuring. 

 

De raad beslist deel te nemen aan het raamcontract “Aankoop licenties en 

leveren van ondersteuning voor de migratie van pc's naar Windows 10 en Office 

365, perceel 1” waarbij de Provincie Vlaams-Brabant optreedt als 

aankoopcentrale. 

 

 

O.P.23. Secretariaat. Mobiliteit. De Lijn. Hernieuwing overeenkomst tot 

terbeschikkingstelling van gratis buskaarten. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke 

tussenkomst in het openbaar busvervoer, door middel van de aankoop van 

gemeentekaarten. 

 

 

O.P.24. Secretariaat. Oprichting gemeenteraadscommissie 'Mens'. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad beslist, conform het huishoudelijk reglement, de commissie 

"Mens" op te richten met 6 leden, voorgedragen door de fracties. 

 

 

O.P.25. Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Holar, in zitting van 24 augustus 

2020, 28 september 2020 en 28 oktober 2020. 

 

 

O.P.26. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode 16 september 2020 tot en met 

15 november 2020. 

 

De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse 

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode mei 2020 tot en 

met 15 september 2020. 

 

 

O.P.27. Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het 

debiteurenbeheer voor het derde kwartaal van het jaar 2020. 

 

 

 

 



 

 

O.P.28. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 

 

De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor 

het eerste kwartaal van het jaar 2021. 

 

 

O.T.01 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Alain Borreman 

i.v.m. referentieregio's. 

 

De gemeenteraad keurt het standpunt van het college van burgemeester en 

schepenen betreffende de regiovorming goed. 

 

 

 


