
 

GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2018 

 

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 28 mei 2018. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 28 mei 

2018. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. AGB Holar. Rekening 2017. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de jaarrekening 2017 van het 

autonoom gemeentebedrijf Holar. Deze jaarrekening eindigt met een negatief 

resultaat van -28.208 euro.  

Zodoende wordt het resultaat op kasbasis 39.705 euro en de 

autofinancieringsmarge -909 euro. 

 

 

O.P.3. Financiën. Jaarrekening 2017. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de jaarrekening 2017 van de gemeente. De 

jaarrekening eindigt met een negatief resultaat, ten bedrage van - 1.878.358 

euro. 

Zodoende wordt het resultaat op kasbasis 5.742.221 euro en de 

autofinancieringsmarge 2.137.735 euro. 

 

 

O.P.4. Personeelsdienst. Arbeidsreglement. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van het arbeidsreglement. De 

wijziging bestaat uit het toevoegen van een nieuw uurrooster. 

 

 

O.P.5. Dienst Welzijn. Kinderopvang. Beoordelingsprocedure en -criteria in het 

kader van uitbreidingsrondes/subsidieoproep Kind en Gezin. 

 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan bijgevoegd voorstel voor 

beoordelingsprocedure en -criteria voor het formuleren van een lokaal advies bij 

aanvragen in het kader van een uitbreidingsronde in de kinderopvang. 

 

 

 

 



O.P.6. Dienst Vrije Tijd. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

Vervanging lid. 

 

De raad duidt mevr. Anne Vranken aan als plaatsvervanger van dhr. Wiebe 

Vandenborre, ontslagnemend, als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Analyse werking adviesraden. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de resultaten van de enquête, houdende een 

bevraging over de werking van de adviesraden, georganiseerd door het bestuur 

in het voorjaar van 2018. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. De Lijn. Overeenkomst kennismakingsabonnementen. 

Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de weigering van De Lijn om in overleg een 

alternatieve werkwijze voor de kennismakingsabonnementen uit te werken. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Holar, met betrekking tot de periode 

van 26 februari 2018 tot en met 23 april 2018. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. OCMW. Jaarrekening 2017. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van het OCMW, zoals 

vastgesteld door de OCMW-raad op 22 mei 2018, en heeft desbetreffend geen 

opmerkingen te formuleren. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. OCMW. Budgetwijziging nr. 1/2018. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2018 van 

het OCMW, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 22 mei 2018 

De budgetwijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Julie Vanstallen 

i.v.m. de toetreding tot de statiegeldalliantie. 

 

De raad hecht geen goedkeuring aan de aansluiting bij de statiegeldalliantie. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Motie Roby Guns. Circulaire economie. 

 

De raad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om 

het actieplan verder te concretiseren, zowel financieel als organisatorisch. 

 

 

 


