
 

 

GEMEENTERAAD VAN 17 FEBRUARI 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 27 januari 2020. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 27 januari 2020. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Roby Guns. 

 

De raad verklaart de voorgedragen kandidaat, Marijke Belsack, verkozen als lid 

van de gemeenteraad. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Zefier. Wijziging afgevaardigden Algemene Vergadering. 

Besluit. 

 

De raad duidt dhr. Timothy Rowies aan als volmachthouder van de gemeente 

om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene 

vergaderingen van de cvba Zefier.  

De raad duidt dhr. Kenny Verbeeck aan als plaatsvervangend volmachthouder 

van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en 

gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Wijziging afgevaardigden 

voor de algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur. 

 

De raad duidt mevr. Caroline Lagrange aan als eerste afgevaardigde om de 

gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van RLD en dit 

tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

De raad duidt mevr. Julie Delwick aan als plaatsvervanger van de eerste 

afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergaderingen van RLD en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

De raad duidt mevr. Sylvie Gahy aan als tweede afgevaardigde om de gemeente 

te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van RLD en dit tot het 

einde van de legislatuur 2019-2024.  

De raad duidt dhr. Kenny Verbeeck aan als plaatsvervanger van de tweede 

afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergaderingen van RLD en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

 

 



 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Interrand. Wijziging lid Raad van Bestuur tot het einde 

van de legislatuur. 

 

De raad duidt dhr. Kenny Verbeeck aan als eerste lid van de Raad van Bestuur 

van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-

2024, ter vervanging van mevr. Julie Vanstallen. 

De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als tweede lid van de Raad van Bestuur 

van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-

2024. 

De raad duidt dhr. Jo Portois aan als lid van de Raad van Bestuur van Interrand 

met raadgevende stem, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

 

O.P.6. Technische dienst. Basisprincipes in kader van beheer en onderhoud 

van riolering langs gewestwegen. Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad besluit de nota 'basisprincipes in kader van beheer en 

onderhoud van riolering langs gewestwegen' goed te keuren. Deze 

basisprincipes zijn opgenomen als bijlage (d16-046) bij dit besluit. De 

gemeenteraad keurt goed dat deze basisprincipes worden toegepast op het 

terrein. De basisprincipes worden pas definitief goedgekeurd door een 

overeenkomst. 

 

Artikel 2 

De toepassing van de basisprincipes op het terrein start vanaf het moment dat 

de gemeente via de VVSG aan AWV laat weten dat ze instapt in de 

basisprincipes. 

 

 

O.P.7. Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten en 

huishoudelijk reglement GROS. 

 

De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement 

van de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) goed. 

 

 

O.P.8. Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten en 

huishoudelijk reglement Seniorenraad. 

 

De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement 

van de Seniorenraad goed. 

 

 

O.P.9. Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten en 

huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). 

 

De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement 

van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) goed. 

 

 

O.P.10. Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten 

Interradenoverleg. 

 

De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten van het Interradenoverleg 

goed. 



 

 

 

 

O.P.11. Dienst Vrije Tijd. Statuten en huishoudelijk reglement Sportraad. 

 

De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement 

van de Sportraad goed. 

 

 

O.P.12. Vrije Tijd en Welzijn. Raad voor Lokale Economie. Statuten en 

huishoudelijk reglement. 

 

De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement 

van de Raad voor Lokale Economie goed. 

 

 

O.P.13. Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde Stuurgroep Wijk-

werken tot einde legislatuur. 

 

De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde om de 

gemeente te vertegenwoordigen in de stuurgroep Wijk-werken van de 

Intercommunale Haviland. 

 

 

O.P.14. Secretariaat. SVK Webra. Goedkeuring agenda algemene vergadering 

van 10 maart 2020. 

 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als afgevaardigde van de gemeente 

om deel te nemen aan de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor 

West-Brabant vzw en de agenda van de algemene vergadering goed te keuren. 

 

 

O.P.15. Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door 

benoeming van alle leden van de gemeenteraad. 

 

De gemeenteraad benoemt, bij toepassing van artikel 10 van de statuten van 

het AGB Holar, alle leden van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur 

van het AGB Holar. 

 

 

O.P.16. Communicatiedienst/klachtcoördinator. Klachtenreglement. 

Rapportering klachtenregistratie en -behandeling 2019. 

 

Het college neemt kennis van de klachten die in de loop van 2019 door de 

klachtencoördinator werden geregistreerd en van het gevolg dat er werd aan 

gegeven. 

 

 

 


