
 

GEMEENTERAAD VAN 23 SEPTEMBER 2019 

 

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 26 augustus 2019. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 26 augustus 2019. 

 

 

O.P.2. Algemeen directeur. Beheersovereenkomst gemeente-OCMW. 

 

Tussen gemeente en OCMW bestonden verschillende beheersovereenkomsten. 

In het kader van de integratie keurt de raad een overkoepelende 

beheersovereenkomst goed en heft ze twee bestaande beheersovereenkomsten 

op. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Oprichting gemeenteraadscommissie 'Algemeen beleid, 

financiën en veiligheid'. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad beslist, conform het huishoudelijk reglement, de commissie 

'Algemeen beleid, financiën en veiligheid' op te richten met 6 leden, 

voorgedragen door de fracties. 

 

 

O.P.4. Financiën. Belasting op het opruimen van sluikstorten. Hernieuwing 

voor de periode 2019-2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op het 

opruimen van afval afkomstig van sluikstorten voor de periode 2019-2021. Het 

tarief werd als volgt vastgesteld : 

- Administratiekosten: 150 euro 

- Opruimkosten volgens volume: 
○Van 0 tot 10 liter: 100 euro 

○Van 11 tot 250 liter: 200 euro 

○Van 251 tot 1000 liter (1m³): 300 euro 

○Vanaf 1001 liter: 300 euro, vermeerderd met 100 euro per bijkomende, 

begonnen m³ 
○Verwerkingskosten: 300 euro vanaf volumes 251 liter 

- Opruimen van gevaarlijk afval: aan te rekenen volgens de reële kosten.  

 

 



O.P.5. Financiële dienst. Verwerking saldo gemeentelijke bijdrage aan OCMW 

bij overgang NOB naar BBC. 

 

De raad beslist om het saldo van de gemeentelijke bijdrage van voor 2012 niet 

te laten terugvloeien naar de gemeente. Het saldo wordt dan in het OCMW op 

de beginbalans in BBC geboekt onder het overig nettoactief. 

 

 

 

 

O.P.6. Financiën. Budget 2019. Goedkeuring budgetwijziging 2. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 2 van het budget 2019. 

Na budgetwijziging nr. 2 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 

1.149.610,87 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 

1.683.670,24 euro en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een 

negatief saldo van 1.688.463,80 euro. 

Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 4.004.181,93 

euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 1.781.658,76 euro. 

 

 

 


