
 

GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 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 25 maart 2019. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 25 maart 2019. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Gemeenteraad. Zittingsverslag openbare zitting 25 

februari 2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het zittingsverslag van de openbare zitting van 

25 februari 2019. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Retributie op de afgifte van fotokopies, gebruik 

internetcomputers en kleurenprinter. Intrekking. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de intrekking van de beslissing van de 

gemeenteraad van 27 januari 2005, tot goedkeuring van de retributie op de 

afgifte van fotokopies, gebruik internetcomputer en kleurenprinter, met 

onmiddellijke ingang. 

 

 

O.P.4. Communicatiedienst. Klachtenreglement van de gemeenteraad. 

Goedkeuring. 

 

In functie van de nieuwe situatie waarbij gemeente en OCMW sinds 1 januari 

2019 één administratie vormen, worden de bestaande klachtenreglementen van 

de gemeente en het OCMW-woonzorgcentrum aangepast en uitgebreid tot één 

gezamenlijk klachtenreglement dat in voege treedt op 1 mei 2019. 

 

 

O.P.5. Omgeving. Grondafstand. Verkaveling Geneesheerstraat 13. Bepaling 

grondafstand op 5m uit de as van de J.B. Denayerstraat en op 3m uit de 

as van de Geneesheerstraat. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het tracé in de 

Geneesheerstraat 13 en de hoek J.B. Denayerstraat. 

 

 

 



 

 

O.P.6. Secretariaat. VZW Uvalabor dienstenonderneming. Aanduiding leden 

algemene vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanduiding van de 10 leden, die deel 

uitmaken van de algemene vergadering van de vzw Uvalabor 

dienstenonderneming 

 

 

O.P.7. Secretariaat. SVK Webra. Aanduiding lid AV. 

 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als afgevaardigde van de gemeente 

om deel te nemen aan de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor 

West-Brabant vzw. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. TMVS dv. Goedkeuring agenda en vaststelling 

afgevaardigde voor de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 

jaarvergadering van TMVS dv van 11 juni 2019 en machtigt de gemeentelijke 

afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Zefier. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de gewone algemene 

vergadering van 13 juni 2019. 

 

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

cvba Zefier van 13 juni 2019 en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de 

agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.10. Ruimtelijke Ordening. GECORO. Jaarverslag 2018. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van het jaarverslag van de GECORO dat betrekking heeft 

op het werkjaar 2018 en een overzicht geeft van de vergaderingen van het 

afgelopen jaar en de adviezen die werden uitgebracht. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Holar d.d. 17 december 2018. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Wim Laureys 

i.v.m. burgerparticipatie. 

 

De raad hecht geen goedkeuring aan het aanvullend agendapunt inzake het 

modelreglement burgerparticipatie. 

 

 

 


