
 

 

GEMEENTERAAD VAN 24 AUGUSTUS 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 22 juni 2020. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 22 juni 2020. 

 

 

O.P.2. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel 

gemeente. 

 

De gemeenteraad stelt zijn deel van het voorliggende aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-1) vast. 

 

 

O.P.3. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van AGB 

Holar (A-MJPA-2020_2025-1) goed. 

 

 

O.P.4. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel 

OCMW en definitieve vaststelling. 

 

De gemeenteraad keurt het deel van het voorliggende aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-1) dat de raad voor 

maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed. Hierdoor is het aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-1) definitief vastgesteld. De 

gemeenteraad keurt de nominatieve subsidies vermeld in het aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-1) voor het jaar 2020 goed. 

 

 

O.P.5. Financiën. Huurovereenkomst AGB en gemeente SJC Koldam. 

Goedkeuring voorwaarden 

 

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de voorwaarden voor de 

huurovereenkomst voor de sport- en jeugdsite. 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.6. Technische dienst. Adviseren plaatsing en gebruik van tijdelijke vaste 

bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein 

en goedkeuring van reglement cameratoezicht. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van 

tijdelijke, vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen van het openbaar 

domein. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt het reglement in bijlage goed 'Gemeentelijk reglement 

betreffende cameratoezicht door middel van tijdelijke vaste bewakingscamera’s 

op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein'. 

 

 

O.P.7. Technische dienst. Samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting 

van een gewestweg. Goedkeuring. 

 

De samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van een gewestweg 

wordt goedgekeurd. 

 

 

O.P.8. Technische dienst. Fietsparking met toegangscontrole. Goedkeuring 

reglement. 

 

De gemeenteraad keurt het reglement "Fietsparking met toegangscontrole" 

goed. 

 

 

O.P.9. Algemeen Directeur. Opdrachtencentrale Vlaamse Overheid mobiele 

telefonie en datacommunicatie. Toetreding. 

 

De raad beslist toe te treden tot de raamovereenkomst Telecomcontracten 

Vlaamse overheid 2018, perceel 2 en 3. 

 

 

O.P.10. Algemeen directeur. Overeenkomst Schakelzorgcentrum Van Helmont. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad stemt in met de samenwerkingsovereenkomst 

“Schakelzorgcentrum Van Helmont”. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening 

dienstjaar 2019. 

 

De raad verleent een positief advies met betrekking tot de rekening 2018 van 

de kerkfabriek Sint-Clemens. De rekening sluit met een met een saldo ten 

bedrage van € -33.838,80. 

 

 

O.P.12. Omgeving. Goedkeuring herziening huishoudelijk reglement GECORO. 

 

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement GECORO goed. 

 

 

 



 

 

O.P.13. Omgeving. Goedkeuring Charter GECORO. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het charter van de GECORO, zoals hieronder 

opgenomen goed: 

 

Artikel 1.3.3.§ 2 van de VCRO bepaalt dat de gemeentelijke commissie 

ruimtelijke ordening naast de opdrachten die ze heeft ingevolge het decreet, 

ook advies kan geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle 

aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op 

eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of 

de gemeenteraad. 

Tot de decretale taken behoren de adviezen aan de gemeenteraad bij het 

opmaken van een ruimtelijk structuurplan/beleidsplan en bij de ontwikkeling 

van concrete uitvoeringsplannen en verordeningen.  

Ruimtelijke planning heeft een impact die verder gaat dan louter het 

planologische en stedenbouwkundige aspect. De ontwikkeling van een 

gemeente dient een kwalitatieve balans te vinden tussen sociale, economische, 

ecologische en financiële aspecten. Door de brede maatschappelijke 

samenstelling van de gecoro is zij goed geplaatst om samen met het bestuur 

het ruimtelijk beleid uit te stippelen. De gecoro is bereid om een grotere 

verantwoordelijkheid op te nemen dan louter de decretale taken.  

Gezien de complexe materie is het moeilijk om een limitatieve lijst op te stellen 

van mogelijks te adviseren dossiers. In eerste instantie hebben deze dossiers 

betrekking op projecten:  

- die een verdichting en/of bijkomend ruimtebeslag beogen (zoals 

verkavelingsaanvragen, woonprojecten met minstens 4 woongelegenheden) 

- die een aantasting van de open ruimte betekenen (zowel door bebouwing 

als ontbossing) 

- die een impact hebben op het patrimonium van de gemeente 

(gemeentelijke gebouwen, gemeenschapsvoorzieningen, onroerend erfgoed, 

beeldbepalende gebouwen) 

 

We vertrouwen op deskundigheid van de omgevingsambtenaar om de impact 

van een aanvraag op de beleving van de gemeente in te schatten. 

Verder denkt de GECORO grensoverschrijdend en ziet zij een meerwaarde in het 

adviseren van overkoepelende dossiers (bv. in kader van mobiliteit en milieu), 

alsook zal zij trachten om raakpunten met andere domeinen als aandachtspunt 

te vermelden. 

De samenwerking met het bestuur beogen we steeds in een positieve en 

constructieve sfeer te laten verlopen. 

 

Artikel 2 

Een uittreksel word overgemaakt aan de betrokken partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.14. Dienst Vrije Tijd. Implementatie UiTPAS met de projectvereniging IGS 

Druivenstreek: bepalen van de solidaire kostendeling, de 

doelgroepcriteria en het aanbod. 

 

Artikel 1: 

De Gemeenteraad gaat principieel akkoord met de implementatie van een 

UiTPAS voor de projectvereniging IGS vrijetijd Druivenstreek. 

 

Artikel 2: 

De Gemeenteraad gaat principieel akkoord met de voorgestelde solidaire 

kostendeling, de doelgroepcriteria. 

 

O.P.15. Dienst Vrije Tijd. Corona-ondersteuningsmaatregelen verenigingen. 

Besluit goedkeuring reglement ondersteuningsmaatregelen 

verenigingen en adviesraden naar aanleiding van de coronacrisis. 

 

De gemeenteraad geeft met dit besluit goedkeuring voor uitvoering van de 

verschillende ondersteuningsmaatregelen die in het voorliggende reglement 

voorgesteld worden ter ondersteuning van verenigingen en adviesraden bij de 

heropstart naar aanleiding van de coronacrisis.  

De gemeenteraad geeft met dit besluit eveneens opdracht om een participatief 

traject te starten waarbij adviesraden en betrokken verenigingen zo veel 

mogelijk om hun advies gevraagd wordt voor verdere verfijning en eventuele 

bijsturing van dit reglement in functie van de evolutie binnen de verschillende 

(vrijetijds)sectoren. 

 

 

O.P.16. Dienst Welzijn. Eerstelijnszone. Verslag Zorgraad 11 juni 2020. 

Kennisname. 

 

Kennisname : De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de zorgraad 

van 11 juni 2020. 

 

 

 


