
 

GEMEENTERAAD VAN 22 JUNI 2015 

 

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 27 

mei 2015. 

 

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

2015. 

 

 

O.P.2. Gemeentesecretaris. Gemeenterekening 2013. Kennisname goedkeuring 

gouverneur. 

 

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 29 mei 2015, tot 

definitieve goedkeuring van de rekening met betrekking tot het dienstjaar 2013. 

 

 

O.P.3. Financiën. Gemeenterekening 2014. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de rekening van het dienstjaar 2014. De 

rekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 1.382.295,96 euro 

in de exploitatierekening. Er werd 11.468.988,52 euro uitgegeven en er werden 

12.851.284,48 euro inkomsten geboekt. Op het vlak van de 

investeringsverrichtingen bedragen de ontvangsten 6.784.568,15 euro en de 

uitgaven 2.573.048,27 euro, hetgeen resulteert in een positief resultaat van 

4.211.519,88 euro. Het totaal budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 

4.371.315,36 euro. 

 

 

O.P.4. Financiën. Budget 2015. Goedkeuring budgetwijziging 1. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nummer 1, dienstjaar 2015. 

Na budgetwijziging sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 

2.184.741 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van -1.740.240 

euro en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van -

1.232.436 euro. Het resultaat op kasbasis bedraagt 5.691.647 euro. 

 

 

O.P.5. Financiën. AGB Holar. Kennisname rekening 2014. 

 

De raad neemt kennis van de rekening van het AGB Holar, dienstjaar 2014. Het 

exploitatiebudget sluit met een positief resultaat, ten bedrage van 80.999,64 

euro. 

 

 



O.P.6. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement - 

Beslissing tot het plaatsen van een slagboom in de D. 

Vandervaerenstraat voor het instellen van een schoolstraat. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende 

instelling van een verkeersvrije Schoolstraat in de Désiré Vandervaerenstraat. 

Tussen 8.00 en 9.00 uur en van 15.30 tot 16.00 uur (woensdag van 11.45 tot 

12.30 uur) wordt de Désiré Vandervaerenstraat afgesloten voor het verkeer. Een 

slagboom zal hiertoe worden geplaatst. 

 

 

O.P.7. Dienst Sociaal Beleid. Sociale voordelen scholen. Beslissing tot 

verlenging van het stelsel voor het schooljaar 2015-2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de ongewijzigde verderzetting van het stelsel 

inzake de toekenning van sociale voordelen aan de scholen, actief op het 

grondgebied, voor het schooljaar 2015-2016. De gemeente komt enerzijds 

tussen in de kosten voor het organiseren van het toezicht en anderzijds in de 

kosten voor het vervoer naar en de toegang tot het zwembad. 

 

 

O.P.8. Secretaris. Vzw Uvalabor dienstenonderneming. Oprichting. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de oprichting van een gemeentelijke vzw 

Uvalabor dienstenonderneming, in toepassing van artikel 195 van het 

gemeentedecreet. De vzw heeft tot doel huishoudelijke hulp, poetsdienst, 

strijkdienst, herstellingwerken aan kleding en boodschappendienst aan te 

bieden, dit alles in het kader van de begeleiding van de tewerkgestelde 

personeelsleden naar een aanwerving op de reguliere arbeidsmarkt. 

 

 

O.P.9. Secretaris. Vzw Uvalabor dienstenonderneming.  Aanduiding leden 

algemene vergadering. 

 

De raad gaat over tot de aanduiding van de 10 leden, die deel uitmaken van de 

algemene vergadering van de vzw Uvalabor dienstenonderneming en die 

eveneens als stichtende leden zullen optreden. 

 

 

O.P.10. Secretaris. Opstalrecht.  Beslissing tot toekenning aan De Watergroep. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de toekenning van een opstalrecht aan De 

Watergroep. Het opstalrecht heeft betrekking op een strook grond, palend aan 

het voetbalveld, kadastraal gekend als deel van sectie B nummer 365 E 2. Het 

opstalrecht wordt toegekend met het oogmerk hier bijkomende 

waterwinningsputten te boren en pompgebouwen te realiseren. Het opstalrecht 

wordt kostenloos toegekend voor een periode van 50 jaar. 

 

 

O.P.11. Secretaris. Beheersovereenkomst. Goedkeuring aanpassing 

beheersovereenkomst gemeente-OCMW met betrekking tot de 

bestuurssecretaris. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van de beheersovereenkomst met 

betrekking tot de terbeschikkingstelling van de gemeentelijke bestuurssecretaris 

aan het OCMW, met het oog op de uitoefening van de taak van dienstdoend 

OCMW-secretaris. De beheersovereenkomst wordt aangepast in deze zin dat de 



bestuurssecretaris voor de integraliteit van haar arbeidsprestaties ter 

beschikking wordt gesteld van het OCMW (de facto 4/5 i.p.v. 3/5). De loonkost 

wordt integraal doorgerekend aan het OCMW. 

 

 

O.P.12. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode december 2014 tot en met mei 

2015. 

 

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

adviesorganen, met betrekking tot de periode december 2014 tot mei 2015. 

 

 

 


