
 

BIJEENROEPING VAN DE 

GEMEENTERAAD 

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

27 mei 2019 om 20:00 uur 
 

GC Felix Sohie, zaal Bakenbos 
UITTREKSEL UIT HET DECREET LOKAAL 

BESTUUR 
Art. 26: De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of 

beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 

gemeenteraadsleden aanwezig is. 
De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is 

zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 

een tweede oproeping, ongeacht het aantal 

aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en 
beslissen over de ontwerpen die voor de tweede maal 

op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt 

vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. 

In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit 

artikel overgenomen. 

 
OPENBARE ZITTING 

 
*** 

 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting           

29 april 2019. Goedkeuring. 

 

O.P.2. Omgeving. Reglement inzake de belasting op omgevingsvergunningen voor het 

verkavelen van gronden. Intrekking. 

 

O.P.3. Omgeving. Reglement inzake de belasting op de afgifte van 

regularisatievergunningen. Intrekking. 

 

O.P.4. Omgeving. Belasting op de aanvragen voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning of op de melding van stedenbouwkundige handelingen, 

het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA).  

Goedkeuring. 

 

O.P.5. Omgeving. Reglement inzake de belasting op het bouwen en herbouwen van 

gebouwen. Intrekking. 

 

O.P.6. Omgeving. Reglement inzake de belasting op het bouwen en herbouwen van 

gebouwen. Aanpassing. 

 

O.P.7. Technische dienst. Asfalteringswerken in de gemeente. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

O.P.8. Secretariaat. Raamcontract ICT materiaal. Goedkeuring. 

 

O.P.9. Secretariaat. Brandweerbijdrage 2015. Ongunstig advies. 

 

O.P.10. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening dienstjaar 2018. 

 

O.P.11. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van 14 juni 2019. 

 

O.P.12. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten. 

 

O.P.13. Secretariaat. TMVS dv. Goedkeuring agenda en vaststelling afgevaardigde voor 

de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019. 



 

O.P.14. Secretariaat. EthiasCo cvba. Agenda algemene vergadering. 

 

O.P.15. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten voor de 

statutaire algemene vergadering van 12 juni 2019. 

 

O.P.16. Secretariaat. De Watergroep. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de bijzondere algemene vergadering van 7 juni 2019. 

 

O.P.17. Secretariaat. Havicrem. Goedkeuring  agenda en vaststelling mandaten voor de 

buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2019. 

 

O.P.18. Vragen en antwoorden. 

 

 


