
 

GEMEENTERAAD VAN 23 APRIL 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 26 maart 2018. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 26 maart 

2018. 

 

 

O.P.2. Financiën. Budget 2018. Goedkeuring budgetwijziging 1. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2018. 

Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 

1.996.585 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 3.938.484 

euro en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 

1.224.411 euro. Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar 

van -3.166.311 euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 1.462.617 

euro. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Vacantverklaring ambt van algemeen directeur. 

 

De raad beslist om het ambt van algemeen directeur open te verklaren en in te 

vullen via bevordering. Indien er geen kandidaten zijn of indien er geen 

geslaagden zijn voor de bevorderingsprocedure gaat de gemeenteraad akkoord 

om de aanwervingsprocedure op te starten. 

 

 

O.P.4. Mobiliteit. Basisbereikbaarheid en vervoersregio's. 

 

De raad beslist om, gelet op het voorstel van vervoersregio's, een verplaatsing 

aan te vragen naar de regio Leuven, echter betreurt evenwel dat de financiering 

niet stijgt, gezien de uitdagingen op vlak van mobiliteit. 

 

 

O.P.5. Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar 

2018-2019. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke 

tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het 

schooljaar 2018-2019.  

De gemeentelijke tussenkomst wordt vastgesteld op 20 % van de 

abonnementsprijs. 



 

 

O.P.6. Dienst Vrije Tijd. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

Vervanging lid. 

 

De raad duidt mevr. Sofie Raveyts  aan als plaatsvervanger van dhr. Vincent 

Van Ham, ontslagnemend, als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur. 

 

 

O.P.7. Secretaris. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening dienstjaar 

2017 en tevens eindrekening. 

 

De raad verleent een positief advies met betrekking tot de rekening 2017, 

tevens eindrekening, van de kerkfabriek Sint-Clemens. De rekening sluit met 

een positief resultaat in het eigen dienstjaar, ten bedrage van € 16.756,04. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de  algemene vergadering 

tevens jaarvergadering van 15 juni 2018. 

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.  

 

 

O.P.9. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de statutaire algemene vergadering van 20 juni 2018. 

 

De raad beslist dhr. Joris Pijpen – en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger 

dhr. Wilfried Van Raemdonck – te mandateren om de agenda van de statutaire 

gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSV van 20 juni 

2018 goed te keuren. 

 

 

O.P.10. Dienst Lokale Economie. Beoordelingscomité Starterspremie. 

 

De raad neemt kennis van de vernieuwde samenstelling van het 

beoordelingscomité, volgend op de vervanging van mevrouw Birgit Heroes, door 

een afgevaardigde van UNIZO en een afgevaardigde van VOKA aan te stellen 

als lid van de begeleidingscommissie, beide aangesteld vanuit een 

werkgeversorganisatie. 

 

 

 


