
 

GEMEENTERAAD VAN 22 FEBRUARI 2017 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting      

21 december 2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 21 

december 2016. 

 

 

O.P.2. Ruimtelijke ordening. Grondafstand. Verkaveling Malice-Carmouche. 

Bepaling grondafstand langsheen de Groenendaalsesteenweg zoals 

aangeduid op het ontwerp. 

 

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

Groenendaalsesteenweg. De rooilijn wordt vastgelegd op 5 meter uit de as van 

de Groenendaalsesteenweg. 

 

 

O.P.3. Technische dienst. Voorlopige erfpachtovereenkomst met Eandis voor 

een lokaal voor een nieuwe gasdistributiecabine Gemeenteplein. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een erfpachtovereenkomst voor de plaatsing 

van een gasdistributiecabine onder de trappenpartij van de Kerk, op het 

Gemeenteplein. De erfpachtovereenkomst wordt afgesloten voor een periode 

van 99 jaar en mits een eenmalige vergoeding van 650 €/m². 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening 

dienstjaar 2016. 

 

De raad verleent een positief advies met betrekking tot de rekening 2016 van 

de kerkfabriek Sint-Clemens. Het exploitatiebudget sluit met een positief 

resultaat in het eigen dienstjaar, ten bedrage van €27.504,07. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Beheersovereenkomst financieel beheerder. Goedkeuring 

aanpassing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de gewijzigde beheersovereenkomst tussen het 

gemeentebestuur en het OCMW-bestuur over het gemeenschappelijk gebruik 

van de financieel beheerder van de gemeente. 



De financieel beheerder zal 30% van zijn arbeidstijd ter beschikking gesteld 

worden van het OCMW (voorheen 40%), gezien dit beter aansluit bij de reële 

tijdsbesteding. 

 

 

O.P.6. Kinderdagverblijf. Huishoudelijk reglement. Goedkeuring aanpassing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het nieuwe huishoudelijk reglement van het 

kinderdagverblijf. De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement vloeien 

enerzijds voort uit wijzigingen aan de regelgeving en zorgen er anderzijds ook 

voor dat het huishoudelijk reglement in overeenstemming is met de noden van 

de dagdagelijkse werking. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Reglement starterscentrum. Goedkeuring aanpassing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het subsidiereglement met 

betrekking tot het Starterscentrum. De wijziging strekt er toe de betaling van 

starterspremie te kunnen spreiden over 2 jaar in plaats van 3. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 26 april 

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.9. Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Aanduiding eerste 

afgevaardigde algemene vergaderingen. 

 

De raad duidt dhr. Eric Kumps, milieuambtenaar, aan als eerste afgevaardigde 

van de gemeente om deel te nemen aan de jaarvergaderingen van het Regionaal 

Landschap Dijleland. De aanstelling van dhr. Eric Kumps geldt tot het einde van 

de legislatuur. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Aanduiding tweede 

afgevaardigde algemene vergaderingen. 

 

De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden, schepen, aan als tweede 

afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de jaarvergaderingen 

van het Regionaal Landschap Dijleland. De aanstelling van mevr. Annelies 

Vanderlinden geldt tot het einde van de legislatuur. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen. 

 

De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse 

gemeentelijke adviesorganen. 

 

 

 



 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Alain Borreman 

i.v.m. de mandaten van lokale politici. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de motie die er toe strekt de betaalde mandaten, 

toegewezen vanuit de gemeenteraad, openbaar te maken. 

 

Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Wim Laureys 

i.v.m. de politieke neutraliteit van de gemeentelijke adviesraden. 

 

De raad hecht geen goedkeuring aan de motie die er toe strekt te bepalen dat 

alle politieke partijen de politieke neutraliteit van alle gemeentelijke adviesraden 

en overlegstructuren dienen te respecteren en na te streven. 

 

 

  

 

 


