
 

GEMEENTERAAD VAN 24 OKTOBER 2016 

 

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

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 26 september 

2016. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 26 

september 2016. 

 

 

O.P.2. Technische dienst. Bruikleenovereenkomst parking J. Denayerstraat.  

Goedkeuring voorwaarden. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een bruikleenovereenkomst, met betrekking tot 

een braakliggend perceel grond, gelegen in de J. Denayerstraat, eigendom van 

Vlabinvest. Het terrein zal worden gebruikt als parkeerterrein en zal worden 

geïntegreerd in de blauwe zone. Het eerste jaar is het gebruik van het terrein 

kostenloos.  

 

 

O.P.3. Mobiliteit. Blauwe zone parking J. Denayerstraat. Goedkeuring 

aanvullend verkeersreglement. 

 

Een parkeerterrein in de J. Denayerstraat, dat door de gemeente in huur wordt 

genomen van Vlabinvest,  wordt mee opgenomen in de blauwe zone met 

beperkte parkeertijd (max 3 uur). 

 

 

O.P.4. Technische dienst. Gebruiksovereenkomst Aquafin met betrekking tot 

de invulling van het Lokaal Pact. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst met Aquafin in 

toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met 

betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact. De overeenkomst strekt er toe 

dat Aquafin instaat voor de investeringskosten van een aantal 

rioleringsprojecten en de gemeente instaat voor het beheer ervan na realisatie 

van de projecten. 

 

 

 

 

 



O.P.5. Secretariaat. TMVW. Oprichting van en deelname aan een 

overlegorgaan houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Goedkeuring. 

 

De raad beslist de deelname aan een dienstverlenende vereniging te overwegen. 

De dienstverlenende vereniging zal worden gelast met de studie, organisatie en 

promotie van ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, 

projectorganisatie, aankoop en facility management. 

 

 

O.P.6. Secretariaat. TMVW. Overlegorgaan. Aanduiding afgevaardigde voor 

het overlegorgaan. 

 

De gemeente duidt Els Uytterhoeven aan als afgevaardigde om te zetelen in het 

overlegorgaan dat wordt gelast met het onderzoek en de voorbereiding van een 

intergemeentelijke dienstverlenende vereniging in het kader van de studie, de 

organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van o.a 

logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Finilek. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering 16 december 2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone 

algemene vergadering van 16 december 2016 van de dienstverlenende 

vereniging Finilek. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Nood- en interventieplanning. Goedkeuring 

samenwerking Haviland. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een samenwerking met de dienst nood- en 

interventieplanning van de intercommunale Haviland. De dienst nood- en 

interventieplanning zal de gemeentelijke noodplanambtenaren de volgende drie 

jaar bijstaan bij de opmaak en opvolging van het gemeentelijk nood- en 

interventieplan. 

 

 

O.P.9. Financiën. Budget 2016. Goedkeuring budgetwijziging 2. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 2 van het budget 2016. 

Na budgetwijziging sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 

2.292.794 euro, het investeringsbudget met een positief saldo van 36.562 euro 

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

2.424.550 euro. Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar 

van -727.935 euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 5.656.455. 

euro. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. Beheersovereenkomst gemeente - AGB Holar. Beslissing 

tot aanpassing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een gewijzigde beheersovereenkomst, af te 

sluiten tussen het AGB Holar en de gemeente. De wijziging strekt er toe 

tegemoet te komen aan de gewijzigde interpretatie van de Btw-administratie, 

zoals vervat in btw circulaire AAFisc Nr 42/2015 van 10 december 2015. 

 


