GEMEENTERAAD VAN 22 JUNI 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 25 mei 2020. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de
openbare zitting van 25 mei 2020.
O.P.2. Financiële dienst. Jaarrekening 2019 - OCMW. Definitieve vaststelling.
De raad stelt de jaarrekening van het OCMW, boekjaar 2019, definitief vast. De
jaarrekening 2019 van het OCMW eindigt met een negatief resultaat, ten
bedrage van -1.268.861,25 euro.
Zodoende wordt het resultaat op kasbasis 1.394.163,14 euro en de
autofinancieringsmarge 225.736,97 euro.
O.P.3. Financiële dienst. Jaarrekening 2019. Vaststelling.
De raad hecht goedkeuring aan de jaarrekening van de gemeente, dienstjaar
2019. De jaarrekening 2019 van de gemeente eindigt met een positief
budgettair resultaat van het boekjaar ten bedrage van 656.791,13 euro.
Zodoende wordt het resultaat op kasbasis 4.332.119,26 euro en de
autofinancieringsmarge 955.054,65 euro.
O.P.4. Financiële dienst. Jaarrekening 2019 - AGB Holar. Goedkeuring.
De Raad, in hoedanigheid van Algemene Vergadering van AGB Holar, keurt de
NBB-jaarrekening van 2019 goed.
O.P.5. Algemeen directeur. Overzicht getroffen maatregelen in het kader van
de beperking van de verspreiding van het coronavirus
De gemeenteraad neemt kennis van de getroffen maatregelen in het kader van
de beperking van de verspreiding van het coronavirus

O.P.6. Dienst Welzijn.
Goedkeuring

Wijziging

rechtsvorm

kinderdagverblijf

Solheide.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de wijziging van rechtsvorm van het
kinderdagverblijf Solheide.
O.P.7. Personeelsdienst. Wijziging Rechtspositieregeling Gemeentebestuur.
Goedkeuring.
Wijziging rechtspositieregeling.
O.P.8. Personeelsdienst.
Goedkeuring.

Wijziging

Arbeidsreglement

Gemeentebestuur.

Wijziging arbeidsreglement.
O.P.9. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie (fase 3). Goedkeuring.
Wijziging van de personeelsformatie.
O.P.10. Dienst
Vrije
cadeaubonnen

tijd.

Lokale

economie.

Goedkeuring

reglement

De gemeenteraad keurt de het reglement van de cadeaubonnen, ter stimulering
van de lokale economie, goed.
O.P.11. Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar
2020-2021.
De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke
tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het
schooljaar 2020-2021.
De gemeentelijke tussenkomst wordt vastgesteld op 20 % van de
abonnementsprijs.
O.P.12. 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 16 december
2019, 23 maart 2020 en 25 mei 2020.
O.P.13. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose.
De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor
het derde kwartaal van het jaar 2020.

O.P.14. Dienst Welzijn. Eerstelijnszone. Verslag Zorgraad 14 mei 2020.
Kennisname.
Kennisname : De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Zorgraad
van 14 mei 2020.

O.P.15. Algemeen directeur. Verslag organisatiebeheersing. Kennisname.
De raad neemt kennis van het rapport Organisatiebeheersing dd. 11 juni 2020.

