
 

GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 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 22 februari 

2016. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 22 

februari 2016. 

 

 

O.P.2. Grondafstand. Verkaveling Istas Yves. Bepaling grondafstand op 4m uit 

de as van de Nilleveldstraat. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vastlegging van het tracé van de verkeersweg 

op 4 meter uit de as van de Nilleveldstraat. 

 

 

O.P.3. Ruimtelijke Ordening. GECORO. Jaarverslag 2015. 

 

Het jaarverslag van de GECORO heeft betrekking op het werkjaar 2015 en geeft 

een overzicht van de vergaderingen van het afgelopen jaar en de adviezen die 

werden uitgebracht. 

 

 

O.P.4. Secretaris. ESF-oproep. Goedkeuring project toekomstforum. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het indienen van een projectvoorstel in het 

kader van de ESF-oproep 354 en de toetreding tot het partnerschap. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Klimaatactieplan. Aanpassing maximale snelheid R0. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van brief, gericht aan dhr. Ben 

Weyts, bevoegd minister, waarin opgeroepen wordt tot het instellen van een 

snelheidsbeperking van 90 km/u op Ring RO. 

 

 

O.P.6. Secretaris. Finilek. Goedkeuring agenda algemene vergadering 17 juni 

2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de jaarvergadering van 

17 juni 2016 van de dienstverlenende vereniging Finilek. 

 

 



 

O.P.7. Secretaris. Kapitaalverhoging Eandis Assets. Goedkeuring 

onderschrijving door Finilek. 

 

De behandeling van dit agendapunt werd uitgesteld. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Iverlek/Eandis Assets.  Goedkeuring agenda van de  

algemene vergadering tevens jaarvergadering van 29 april 2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van de opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Eandis 

assets van 29 april 2016. 

 

 

O.P.9. Secretaris. Havicrem. Goedkeuring statutenwijziging. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Havicrem, gepland op 29 juni 2016. De agenda omvat de 

goedkeuring van een statutenwijziging. De statutenwijziging strekt er onder 

meer toe te bepalen dat de intercommunale geen dividenden kan uitkeren. 

 

 

O.P.10. Secretaris. Havicrem. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering. 

 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als afgevaardigde/volmachtdrager 

van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 

van Havicrem van 29 juni 2016. 

 

 

O.P.11. Secretaris. Verkoop perceel JB Denayerstraat. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de onderhandse verkoop van een perceel grond, 

groot 7 a 76 ca, kadastraal gekend als sectie A, nr 365 T2/deel, voor de prijs 

van 10.000 €. De verkoopwaarde ligt hoger dan de geschatte waarde. 

 

 

O.P.12. Secretaris. Station Groenendaal. Concessie. Goedkeuring leidraad 

toewijzing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een concessieleidraad. Deze concessieleidraad 

heeft tot doel een concessionaris te selecteren die zal instaan voor de 

binneninrichting en uitbating van een horecagelegenheid met mogelijke 

nevenfuncties, in het station van Groenendaal, dat door de gemeente in erfpacht 

wordt genomen. 

 

 

O.P.13. Secretaris. Handelshuurovereenkomst Nerocafé. Goedkeuring leidraad 

toewijzing. 

 

De behandeling van dit agendapunt werd uitgesteld. 

 

 

 

 

 



O.P.14. Secretariaat. Aanvulling gemeentelijk uitleenreglement. Herbruikbare 

drinkbekers. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de opname van de herbruikbare drinkbekers en 

bijhorend promomateriaal in het uitleenreglement. Eveneens wordt er 

goedkeuring gehecht aan de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de 

uitlening van de herbruikbare drinkbekers en bijhorend promomateriaal. 

 

 

O.P.15. Secretaris. Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. 

Goedkeuring. 

 

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€/m²/jaar, vanaf 101m². 

 

 

O.P.16. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode december 2015 tot en met 

februari 2016. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode december 2015 tot 

februari 2016. 

 

 

O.P.17. Beleid. Dienstjaar 2016. Toelichting door schepen Joris Pijpen. 

 

De raad neemt kennis van de beleidstoelichtingen van schepen Joris Pijpen. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Michel Joly  i.v.m. 

premiereglement restauratie druivenserres'. 

 

De raad hecht geen goedkeuring aan het aanvullend agendapunt inzake de 

aanpassing van het premiereglement betreffende tussenkomst van de 

restauratie van druivenserres. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Alain Borreman 

i.v.m. openbaarheid van bestuur. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de motie inzake de openbaarheid van bestuur, 

die er toe strekt te bepalen dat het decreet van 26 maart 2004 wordt toegepast. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Alain Borreman 

i.v.m. oudere werknemers. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de motie die er toe strekt een 

werkgelegenheidsplan op te stellen voor alle werknemers. 

 

 

 

 

 



 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Roby Guns i.v.m. 

vervanging lid RvB Jeugdinfrastructuur'. 

 

De raad duidt dhr. Steven Coppens aan als vervanger van Virginie Bolly als lid 

van de Raad van Beheer Jeugdinfrastructuur. 

 

 

 


