GEMEENTERAAD VAN 23 NOVEMBER 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 26
oktober 2015.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 26
oktober 2015.
O.P.2. Gemeentesecretaris. Gemeenterekening 2014. Kennisname goedkeuring
gouverneur.
De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 5 november 2015,
houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2014 van de gemeente.
O.P.3. Secretariaat. AGB Holar. Goedkeuring rekening 2014.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de jaarrekening 2014 van het
autonoom gemeentebedrijf Holar. Het boekjaar 2014 sluit op 31 december 2014
met positief resultaat, ten bedrage van 27.736,29 euro.
O.P.4. Technische
dienst.
Gemeentelijk
aanvullend
verkeersreglement.
Beslissing tot het instellen van een parkeerverbod op een bepaald
tijdstip op het Gemeenteplein.
De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende
het instellen van een beperkte parkeertijd (3 uur) in de blauwe zone van het
parkeerplan op het Gemeenteplein.
O.P.5. Technische
dienst.
Onderhoud
wegeninfrastructuur.
intercommunale Haviland als opdrachtencentrale.

Aanduiding

De raad hecht goedkeuring aan de samenaankoop via intergemeentelijke
samenwerking met Haviland, waarbij Haviland in 2016 optreedt als
opdrachtencentrale voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur.

O.P.6. Secretaris.
Aanleg
fietsersbrug.
samenwerkingsovereenkomst met Infrabel.

Goedkeuring

De raad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten
met Infrabel, met betrekking tot de aanleg en financiering van een fietsersbrug
aan de noordzijde van het spoorwegcomplex Groenendaal.
O.P.7. Technische
dienst.
Energieprestatiecontract.
Goedkeuring
kaderovereenkomst ondersteuning aankoop energieprestatiecontract.
De raad beslist dit agendapunt terug te trekken.
O.P.8. Milieudienst. Klimaatactieplan. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan het klimaatactieplan, zoals voorgelegd. Het
klimaatactieplan bevat de maatregelen en acties, voor zowel de publieke als de
private sector, die de gemeente wenst te ondernemen met het oog op het
terugdringen van de CO2-uitstoot met 20% tegen het jaar 2020.
O.P.9. Milieu. Premiereglement bouw en renovatie van energievriendelijke
woningen en appartementen. Goedkeuring.
De gemeente hecht goedkeuring aan een premiereglement ter ondersteuning
van energievriendelijke bouw- en renovatiewerken. De premies variëren van 500
euro voor de uitvoering van renovatiewerkzaamheden (plaatsing van isolatie,
hoogrendementsbeglazing, ...) tot 3000 euro voor de realisatie van een
passiefwoning.
O.P.10. Jeugd. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging lid.
De raad duidt dhr. Wiebe Vandenborre aan als plaatsvervanger van dhr. Simon
Segers, ontslagnemend, als lid van de Raad van Beheer van de
Jeugdwerkinfrastructuur.
O.P.11. Secretariaat. Iverlek. Aanduiding plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
De raad stelt mevr. Eva De Bleeker, schepen, aan als plaatsvervanger van de
afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 14
december 2015 alsook aan alle algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging die vanaf het jaar 2016 georganiseerd worden tot
en met 31 december 2018.

O.P.12. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten
voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 16
december 2015.
De raad beslist de aangeduide afgevaardigde en in voorkomend geval zijn
plaatsvervanger – te mandateren om de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Haviland Intercommunale van 16 december 2015 goed te
keuren.
O.P.13. Secretariaat. Haviland. Aanstelling van een afgevaardigde tot het eind
van de legislatuur 2013-2018.
De raad duidt dhr. Joris Pijpen, schepen, aan als afgevaardigde van de gemeente
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
Intercommunale Haviland op 16 december 2015 alsook aan alle algemene
vergaderingen van de Intercommunale Haviland die vanaf het jaar 2016
georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
O.P.14. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda, vaststelling mandaten.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de
intercommunale Interrand van 17 december 2015 en draagt de volmachtdragers
van de gemeente op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

