
 
GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 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 27 mei 2019. Goedkeuring. 
 
De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van 
de openbare zitting van 27 mei 2019. 
 

 
O.P.2. Financiën. Gemeente jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

 
De raad hecht goedkeuring aan de jaarrekening van de gemeente, 
dienstjaar 2018. De jaarrekening 2018 van de gemeente eindigt met 
een negatief resultaat, ten bedrage van - 1.738.039,31 euro. 
Zodoende wordt het resultaat op kasbasis 4.004.181,93 euro en 
de autofinancieringsmarge 1.563.109,42 euro. 
 

 
O.P.3. Financiën. Retributiereglement inzake de verkoop van huisvuilzakken. 

Goedkeuring. 
 
Het retributiereglement inzake de verkoop van vuilniszakken wordt bijgewerkt 
naar aanleiding van de gevolgen van de introductie van de roze zak 
voor plastics. 
 

 
O.P.4. Financiën. Toekenning van een vergoeding aan de handelaars voor 

de verkoop van huisvuilzakken. Beslissing. 
 
De raad beslist om aan de verdelers van de gemeentelijke huisvuilzakken 
een distributievergoeding toe te kennen. Deze wordt vastgesteld op 0,25 euro 
per verkochte rol en geldt uitsluitend voor de bruine restafvalzakken. 
 

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

2019-2020. 
 
De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke 
tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens 
het schooljaar 2019-2020.  
De gemeentelijke tussenkomst wordt vastgesteld op 20 % van 
de abonnementsprijs. 
 



 
O.P.6. Beleid en Dienstverlening. Kader organisatiebeheersing. Vaststelling. 

 
De raad stelt het kader voor organisatiebeheersing vast. 
 

 
O.P.7. Dienst Vrije Tijd. Statuten IGS. 

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de projectvereniging 
Vrijetijdsregio Druivenstreek en keurt de voorgestelde statuten goed. 
 

 
O.P.8. Financiën. AGB Holar jaarrekening 2018. Kennisname. 

 
De raad neemt kennis van de rekening 2018 en het verslag van 
de bedrijfsrevisor van het autonoom gemeentebedrijf Holar en verleent kwijting 
aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf. 
 

 
 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Julie Vanstallen 

i.v.m. Activiteitenverslag Zefier. 
 
De raad neemt kennis van het activiteitenverslag van Zefier. 
 

 
 


