
 

BIJEENROEPING VAN DE 

GEMEENTERAAD 

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
1 december 2014 om 20:30 uur 

UITTREKSEL UIT HET GEMEENTEDECREET 
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. Goedkeuring notulen openbare zitting 23 oktober 

2014. 

 

O.P.2. Financiën. Iverlek. Beslissing tot overname aandelen naar aanleiding van exit 

Electrabel nv. 

 

O.P.3. Financiën. Iverlek. Beslissing tot niet-intekening tot bijkomende 

kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit naar aanleiding 

van exit Electrabel nv. 

 

O.P.4. Dienst Ruimtelijke Ordening. Grondafstand Couder-Lamal, Vosdellestraat 29. 

Bepaling grondafstand van 9ca volgens het metingsplan opgesteld door Erika 

Van Orshoven. 

 

O.P.5. Dienst Ruimtelijke Ordening. Grondafstand Kumps-De Cooman, Vosdellestraat 

31. Bepaling grondafstand van 15ca volgens het metingsplan opgesteld door 

Erika Van Orshoven. 

 

O.P.6. Gemeentesecretaris. Patrimonium. Goedkeuring toekenning erfpacht aan Eandis, 

voor een perceel grond, gelegen  Waversesteenweg tussen nrs. 113A en 115. 

 

O.P.7. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerverbod - 

uitgezonderd laden en lossen - op het Felix Sohieplein gelegen voor het 

gemeenschapscentrum. 

 

O.P.8. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoering 

beperkte parkeertijd van 3 uur in de blauwe zone van het parkeerplan. 

 

O.P.9. Technische dienst. Ontruimingen, aanleg urnenveld en verfraaiingswerken van 

de begraafplaats. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

O.P.10. Onderwijs. CVO. Aanpassing overeenkomst schooljaar 2014-2015. 

 

O.P.11. Gemeentesecretaris. Kinderdagverblijf. Goedkeuring huishoudelijk reglement. 

 

O.P.12. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda. 

 

O.P.13. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten voor 

buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014. 

 

O.P.14. Gemeentesecretaris. ISWa. Kennisname ontslag lid raad van bestuur. 



 

O.P.15. Gemeentesecretaris. ISWa. Voordracht plaatsvervangend lid raad van bestuur. 

 

O.P.16. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies met betrekking tot het budget 

2015. 

 

O.P.17. Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2015. 

 

O.P.18. Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing voor het 

aanslagjaar 2015. 

 

O.P.19. Financiën. Retributie uitvoering werken voor derden door gemeentepersoneel. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015. 

 

O.P.20. Financiën. Belasting op kantoorruimten. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015. 

 

O.P.21. Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde 

toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015. 

 

O.P.22. Financiën. Retributiereglement voor het afleveren van een toegangskaart voor 

het recyclagepark. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015. 

 

O.P.23. Financiën. Budget 2014. Goedkeuring budgetwijziging 1. 

 

O.P.24. Financiën. Gemeenterekening 2013. Kennisgeving. 

 

O.P.25. Vragen en antwoorden. 

 

 


