
 

GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2017 

 

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 25 september 

2017. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 25 

september 2017. 

 

 

O.P.2. Financiën. Budget 2017. Goedkeuring budgetwijziging 3. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 3 van het budget 2017. 

Na budgetwijziging sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 

2.125.270 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 7.433.707 

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

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

van 7.617.575 euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 1.090.004 

euro. 

 

 

O.P.3. Personeelsdienst. Rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel. De rechtspositieregeling omvat de diverse administratieve 

en geldelijke bepalingen, zoals van toepassing op het contractueel en statutair 

gemeentepersoneel. Het doel is om de (doorgroei)mogelijkheden voor het 

personeel verder uit te breiden door bepaalde functies open te stellen voor 

bevordering. Om die reden worden de bevorderingsvoorwaarden, en meer 

bepaald de anciënniteitsvoorwaarden, van 4 jaar naar 2 jaar gebracht. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Finilek. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering 15 december 2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone 

algemene vergadering van 15 december 2017 van de dienstverlenende 

vereniging Finilek. 

 

 

 

 

 



O.P.5. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda algemene vergadering in 

buitengewone zitting 15 december 2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 15 

december 2017 en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten 

goed te keuren. 

 

 

O.P.6. Secretariaat. Farys. Goedkeuring TMVW statutenwijziging. Oproeping 

buitengewone algemene vergadering 22 december 2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt 

van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal 

worden op 22 december 2017. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. TMVS. Oprichtersvergadering 22 december 2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel en beslist in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen 

die in artikel 9 zijn opgenomen. 

 

 

O.P.8. Financiën. Gemeenterekening 2016. Erratum en addendum. 

 

De raad neemt kennis van de errata van en addenda aan de gemeenterekening 

2016, zoals gevoegd in bijlage. 

 

 

O.P.9. OCMW. Budget 2017.  Budgetwijziging nr 1. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2017 van 

het OCMW, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 19 september 

2017.  De budgetwijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 

 

 

 


