
 

GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2018 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.  Notulen openbare zitting 18 december 

2017. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 18 

december 2017. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019. Budget 

2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 

2018, zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 11 december 2017. 

De gemeentelijke bijdrage evolueert van 1.424.862 euro in 2018 naar 

1.200.000 euro in 2020. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Haviland. Dienstverlening RO. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het toewijzen van de dienstverlening 

'ondersteuning dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw en begeleiding van 

de intergemeentelijke RO dienst' overeenkomstig de voorwaarden van de 

overeenkomst, aan HAVILAND, met ingang vanaf heden tot 31 december 2018 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Toetreding aankoopcentrale. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de toetreding tot de aankoopcentrale van VVSG 

vzw voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het 

raamcontract 'Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake 

universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen' (Bestek nr. VVSGvzw-

2017/09/18). 

 

 

O.P.5. Dienst Welzijn. Engagementsverklaring vorming Eerstelijnszones. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het ondertekenen van de formele 

engagementsverklaring om deel te nemen aan de Eerstelijnszone 

Druivenstreek.  

 

 

 



O.P.6. Dienst Vrije Tijd. Raad van Beheer GC Felix Sohie. Vervanging Lid. 

 

De raad duidt mevr. Rhania Nakhili aan als plaatsvervanger van dhr. Diederik 

Kumps, ontslagnemend, als lid van de Raad van Beheer van GC Felix Sohie. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Besluitenlijst RvB                    

8 december 2017. 

 

De raad neemt kennis van de besluitenlijst van de Raad van Bestuur van 8 

december 2017 van de Welzijnskoepel West-Brabant. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Overzichtslijst Algemene 

Vergadering 4 december 2017. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen van de 

algemene vergadering van 4 december 2017 van de Welzijnskoepel West-

Brabant. 

 

 

 


