GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 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 22 januari 2018.
Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van
22 januari 2018.
O.P.2. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies met betrekking tot het
budget 2018 .
De raad hecht een gunstig advies aan het budget 2018 van de Kerkfabriek SintClemens. Het budget blijft volledig binnen de grenzen van het meerjarenplan.
O.P.3. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Actualisatie meerjarenplan
2014-2019. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de actualisatie van het meerjarenplan 20142019 van de Kerkfabriek Sint-Clemens, zoals goedgekeurd door de Kerkraad in
zitting van 12 december 2017.
O.P.4. Aankoop van onroerend goed gelegen Willem Matstraat +6, kadastraal
gekend als sectie A, nummers 453/D/2/deel.
De raad hecht goedkeuring aan de aankoop van een deel van een perceel grond,
gelegen Willem Matstraat +6, kadastraal gekend als sectie A, nummers
453/D/2/deel, eigendom van de heer Xavier Vanvaerenbergh, aan de
aankoopprijs van 103 euro/m².
O.P.5. Secretariaat. Aanstelling waarnemend gemeentesecretaris.
De raad hecht goedkeuring aan de aanstelling van dhr. Bram Wouters als
waarnemend gemeentesecretaris.

O.P.6. Gemeentesecretaris. Beslissingen secretaris. Kennisname bevoegdheid
tot ondertekening.
De raad neemt kennis van het besluit van de waarnemend gemeentesecretaris
om in uitvoering van het artikel 184 van het Gemeentedecreet de bevoegdheid
tot ondertekenen en medeondertekenen van uitgaande briefwisseling op te
dragen aan een aantal personeelsleden.
O.P.7. Secretariaat. Jaarverslag GROS 2016 . Kennisname.
De raad neemt kennis van het werkings- en financieel verslag 2016 van de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
O.P.8. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode september 2017 tot en met
januari 2018.
De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse
gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode september 2017
tot en met januari 2018.

