
 

BIJEENROEPING VAN DE 

GEMEENTERAAD 

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

17 december 2018 om 20:30 uur 
UITTREKSEL UIT HET GEMEENTEDECREET 

Art. 26: De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of 
beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 

gemeenteraadsleden aanwezig is. 

De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is 

zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, ongeacht het aantal 

aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en 

beslissen over de ontwerpen die voor de tweede maal 

op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt 

vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. 
In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit 

artikel overgenomen. 

 
OPENBARE ZITTING 

 
*** 

 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 26 november 2018. 

Goedkeuring. 

 

O.P.2. Financiën. Budget 2019. Goedkeuring. 

 

O.P.3. Secretariaat. AGB Holar. Budget 2019. Goedkeuring. 

 

O.P.4. Secretariaat. OCMW. Budget 2019. Goedkeuring. 

 

O.P.5. Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur 2019. 

 

O.P.6. Dienst Lokale Economie. Starterspremie. Stopzetten aanvraagprocedure. 

 

O.P.7. Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2019. 

 

O.P.8. Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing voor het 

aanslagjaar 2019. 

 

O.P.9. Financiën. Belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het 

verkavelen van gronden. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

O.P.10. Financiën. Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van 

grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente. 

Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

O.P.11. Financiën. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met 

handelskarakter. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

O.P.12. Financiën. Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing voor de 

periode 2019-2021. 

 

O.P.13. Financiën. Belasting op het gebruik van het openbaar domein. Hernieuwing voor 

de periode 2019-2021. 

 

O.P.14. Financiën. Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. Hernieuwing 

voor de periode 2019-2021. 

 



O.P.15. 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 2019-2021. 

 

O.P.16. Financiën. Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

O.P.17. Financiën. Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor de periode 2019-

2021. 

 

O.P.18. Financiën. Belasting op de afgifte van allerhande administratieve stukken. 

Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

O.P.19. Financiën. Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. Hernieuwing voor de 

periode 2019-2021. 

 

O.P.20. Financiën. Belasting geheven als standrecht voor de oprichting en/of het gebruik 

van inrichtingen op het grondgebied van de gemeente tijdens het jaarlijkse 

Druivenfestival. Hernieuwing van de periode 2019-2021. 

 

O.P.21. Financiën. Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen 

van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing voor de 

aanslagjaren 2019 tot en met 2021. 

 

O.P.22. Financiën. Belasting afgifte regularisatievergunningen. Hernieuwing periode 

2019-2021. 

 

O.P.23. Financiën. Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. Hernieuwing voor 

het jaar 2019. 

 

O.P.24. Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde 

toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het aanslagjaar 

2019. 

 

O.P.25. Financiën. Retributie uitvoering werken voor derden door gemeentepersoneel 

en ontlening materiaal. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

O.P.26. Financiën. Retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het 

afleveren van allerhande administratieve stukken en inlichtingen. Hernieuwing 

voor de periode 2019-2021. 

 

O.P.27. Financiën. Leegstandsheffing. Hernieuwing voor de periode 2019 tot en met 

2021. 

 

O.P.28. Financiën. Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres. 

Hernieuwing voor dienstjaar 2019. 

 

O.P.29. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aanleg van voetpaden op 

openbaar domein. Hernieuwing voor dienstjaar 2019. 

 

O.P.30. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aankoop van herbruikbare luiers. 

Intrekking. 

 

O.P.31. Financiën. Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing technopreventief 

beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 2019. 

 

O.P.32. Financiën. Politiezone Druivenstreek. Vaststelling gemeentelijke dotatie voor het 

dienstjaar 2019. 



 

O.P.33. Financiën. Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling van de 

verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 november 1983. 

 

O.P.34. Financiën. Werkingskosten zwembad Overijse. Vaststelling bijdrage. 

 

O.P.35. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2019. Kennisname. 

 

O.P.36. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de verslagen en 

adviezen voor de periode september 2018 tot en met november 2018. 

 

O.P.37. Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 

 

O.P.38. Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Besluitenlijst RvB 22 november 

2018. Kennisname. 

 

O.P.39. Vragen en antwoorden. 

 

 


