
 

GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2017 

 

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 27 maart 2017. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 27 maart 

2017. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Ontslag gemeenteraadslid. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van het ontslag, ingediend door dhr. Franco Busato, als 

gemeenteraadslid. 

 

 

O.P.3. Technische Dienst. Aanleg voetpaden en vernieuwen wegdek 

Waversesteenweg. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het bestek met nr. 2017-006 en de raming voor 

de opdracht 'Aanleg voetpaden en vernieuwen wegdek Waversesteenweg', 

opgesteld door de Technische Dienst. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 411.960,00 euro, exclusief 

btw, of 498.471,60 euro, inclusief 21% btw. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda voor de  algemene 

vergadering tevens jaarvergadering van 16 juni 2017. 

 

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

jaarvergadering van 16 juni 2017 en aan de voorgestelde statutenwijzigingen 

van de opdrachthoudende vereniging Iverlek en machtigt de gemeentelijke 

afgevaardigde de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Farys. TMVW statutenwijziging. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van de TMVW. 

 

 

 

 

 



O.P.6. Secretariaat. Finilek. Goedkeuring agenda jaarvergadering 16 juni 

2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de jaarvergadering van 

16 juni 2017 van de dienstverlenende vereniging Finilek en machtigt de 

gemeentelijke afgevaardigde de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda statutaire gewone 

algemene vergadering van 21 juni 2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Haviland van 26 april 2017 en machtigt de gemeentelijke 

afgevaardigde om de betrokken agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.8. Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar 

2016-2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke 

tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het 

schooljaar 2016-2017.  

De gemeentelijke tussenkomst wordt vastgesteld op 20% van de 

abonnementsprijs. 

 

 

O.P.9. Dienst Vrije Tijd. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

Vervanging lid. 

 

De raad duidt dhr. Isaac Sterckx aan als plaatsvervanger van dhr. Karel Van 

Assche, ontslagnemend, als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur. 

 

 

 


