GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 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 november 2019. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van
de openbare zitting van 25 november 2019.
O.P.2. Financiën. Meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. Goedkeuring.
De raad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Holar (A-BP2020_2025-0)
goed.
O.P.3. Financiën. Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente.
De raad stelt zijn deel van het voorliggende meerjarenplan 2020-2025
(BP2020_2025-0) vast.
O.P.4. Financiën. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW en
definitieve vaststelling.
De raad keurt het deel van het voorliggende meerjarenplan 2020-2025
(BP2020_2025-0) dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld,
goed. Hierdoor is het meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0) definitief
vastgesteld. De raad keurt de nominatieve subsidies vermeld in
het meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0) voor het jaar 2020 goed.
O.P.5. Milieu. Premie quick scans. Opheffing.
De raad beslist het premiereglement 'Energetische quickscans' op te heffen met
ingang van 1 januari 2020.
O.P.6. Milieu. Premie IBA en KWZI. Opheffing.
De raad beslist het gemeentelijk subsidiereglement voor betoelaging van
de installatie van IBA's en KWZI's op te heffen met ingang van 1 januari 2020.

O.P.7. Financiën. Opheffing premiereglement tussenkomst in de aanleg van
voetpaden op openbaar domein.
De raad neemt kennis van de opheffing het premiereglement tot aanleg van
voetpaden op het openbaar domein per 1 januari 2020.
O.P.8. Omgeving. Premiereglement bouw en renovatie van energievriendelijke
woningen en appartementen. Opheffing.
De gemeente annuleert het premiereglement ter ondersteuning
energievriendelijke bouw- en renovatiewerken per 1 maart 2020.

van

O.P.9. Secretaris. Aanpassing. Gemeentelijk regelement met betrekking tot
het toekennen van geschenken en recepties aan huwelijksjubilarissen
en eeuwelingen en geboortes/adopties.
Vanaf 1 januari 2020 worden de waardebonnen ter gelegenheid van
geboortes/adopties en huwelijksjubilea geannuleerd.
O.P.10. Financiën.
Belastingreglement
houdende
de gedifferentieerde
toegangstarieven
tot
Hernieuwing voor het aanslagjaar 2020.

vaststelling
van
het
recyclagepark.

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van het belastingsreglement,
houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot
het recyclagepark. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt
op 31 december 2020.
O.P.11. Financiën.
Belasting
gebouwen
Hernieuwing voor het jaar 2020.

economische

bedrijvigheid.

De raad hecht goedkeuring aan een belasting op de gebouwen, bestemd voor
het uitoefenen of laten uitoefenen van economische bedrijvigheid.
De aanslagvoet wordt vastgesteld op 15 euro/m²/jaar, vanaf 101 m².
O.P.12. Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing
voor het aanslagjaar 2020.
De raad beslist 693 opcentiemen te vestigen op de onroerende voorheffing in
het aanslagjaar 2020.
O.P.13. Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting.
Hernieuwing voor het aanslagjaar 2020
De raad stelt de aanvullende belasting op de personenbelasting vast op 6,8 %
voor het aanslagjaar 2020.

O.P.14. Burgerzaken. Belasting
spoedprocedure.

op

de

afgifte

van

identiteitskaarten

in

De raad keurt de verhoging van de belasting op de afgifte van identiteitskaarten
in spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart bij FOD
Binnenlandse Zaken te Brussel goed.
O.P.15. Financiën. Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres.
Hernieuwing voor dienstjaar 2020.
De raad hecht goedkeuring aan het premiereglement, houdende toekenning van
een tussenkomst in de kosten voor restauratie van een druivenserre, voor het
dienstjaar 2019. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt maximum 1500 euro
indien de restauratie in eigen beheer wordt uitgevoerd of 3500 euro indien ze
wordt uitgevoerd door een sociaal tewerkstellingsproject.
O.P.16. Financiën.
Subsidie
tussenkomst
kostprijs
aankoop/plaatsing
technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar
2020.
De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing voor het jaar 2020 van het
premiereglement, houdende toekenning van een tussenkomst in de kosten voor
aankoop en/of plaatsing van technopreventieve maatregelen. De gemeentelijke
tussenkomst wordt vastgesteld op 25 % van de kostprijs, met een maximum
van 250 euro.
O.P.17. Omgeving. Dading dossier Vercruysse. Goedkeuring.
De raad stemt in met het voorstel tot dading en zal de sociale lasten,
vermeerderd met wettelijke interesten, terugbetalen.
O.P.18. Financiën. Visumverplichting financieel directeur.
De raad legt de visumverplichting van de financieel directeur vast.
O.P.19. Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur. 2020.
De raad stelt vast wat onder het begrip dagelijks bestuur valt voor het dienstjaar
2020.
O.P.20. Technische
reglement.

dienst.

Mobiliteitsraad.

Statuten

en

huishoudelijk

De raad keurt de statuten van de mobiliteitsraad (advies- en overlegplatform)
en het huishoudelijk reglement goed.

O.P.21. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Actualisatie meerjarenplan
2020-2025. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2020-2025 van
de Kerkfabriek Sint-Clemens, de budgetwijziging nr 1 - Dienstjaar2019 en
budget 2020 zoals goedgekeurd door de Kerkraad in zitting van 21 oktober
2019.
O.P.22. Sociale dienst. ELZ Druivenstreek. Statuten Zorgraad.
De raad duidt Véronique Collart en Chloë Foccaert aan als bestuurders in
de Eerstelijnszone Druivenstreek vzw.
O.P.23. Financiën. Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling van
de verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 november 1983.
De raad verleent aan de verenigingen, die een gemeentelijke toelage genieten,
vrijstelling van de verplichtingen voorzien in de wet van 14 december 1983.
O.P.24. Secretariaat.
Gemeentelijke
adviesorganen.
de verslagen en adviezen voor de periode
november 2019.

Kennisname
juli tot en

van
met

De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse
gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode juli tot
november 2019.
O.P.25. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose.
De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor
het eerste kwartaal van het jaar 2020.
O.P.26. 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, in zitting van 25 maart 2019,
27 mei 2019 en 23 september 2019.

