
 

BIJEENROEPING VAN DE 

GEMEENTERAAD 

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
26 januari 2015 om 19:00 uur 

UITTREKSEL UIT HET GEMEENTEDECREET 
Art. 26: De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of 

beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 

gemeenteraadsleden aanwezig is. 

De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 

een tweede oproeping, ongeacht het aantal 

aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en 

beslissen over de ontwerpen die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt 

vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. 

In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit 

artikel overgenomen. 

 

GEHEIME ZITTING 
 

*** 

 

 

G.P.1. Secretaris. Studie Idea Consult. Kennisname resultaten. 

 

 



 

BIJEENROEPING VAN DE 

GEMEENTERAAD 

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
26 januari 2015 om 20:30 uur 

UITTREKSEL UIT HET GEMEENTEDECREET 
Art. 26: De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of 

beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 

gemeenteraadsleden aanwezig is. 

De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 

een tweede oproeping, ongeacht het aantal 

aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en 

beslissen over de ontwerpen die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt 

vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. 

In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit 

artikel overgenomen. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

*** 

 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Kennisname van het ontslag, ingediend door mevr. 

Sylvie Gahy, gemeenteraadslid. 

 

O.P.2. Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring geloofsbrieven, installatie en 

eedaflegging van mevr. Julie Vanstallen als raadslid-opvolger. 

 

O.P.3. Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 18 december 

2014. 

 

O.P.4. Secretariaat. Gemeentelijke verkeerscommissie. Aanstelling van een lid, in 

vervanging van mevr. Sylvie Gahy. 

 

O.P.5. Secretariaat. Gemeentelijke deontologische commissie. Aanstelling van een lid, 

in vervanging van mevr. Sylvie Gahy. 

 

O.P.6. Secretariaat. Commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk 

beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. Aanstelling van een lid, in 

vervanging van mevr. Sylvie Gahy. 

 

O.P.7. Secretariaat. Raad van Bestuur AGB Holar. Aanstelling van een lid ter vervanging 

van mevr. Sylvie Gahy. 

 

O.P.8. Secretariaat. Intercommunale Interrand. Aanstelling tweede afgevaardigde voor 

de algemene vergaderingen, in vervanging van mevr. Sylvie Gahy. 

 

O.P.9. Gemeentesecretaris. Beleidstoelichting. Tim Vandenput/Eva De Bleeker. 

 

O.P.10. Technische dienst. Wegeniswerken voor de heraanleg van de Tenboslaan tussen 

de Waversesteenweg en de Kelleveldweg. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

 

O.P.11. Jeugddienst. Jeugdbeleid. Voorstel subsidiereglement Jeugd 2014-2019 

 

O.P.12. Jeugddienst. Project Hangman. Kennisname werkverslag 2013-2014. 

 

O.P.13. Jeugd. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging lid. 

 

O.P.14. Gemeentesecretaris. Starterscentrum. Aanduiding leden begeleidingscommissie. 

 

O.P.15. Gemeentesecretaris. OCMW. Kennisname wijziging 2 exploitatiebudget 2014. 



 

O.P.16. Gemeentesecretaris. OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2015-2019/budget 

2015. 

 

O.P.17. Gemeentesecretaris. AGB Holar. Kennisgeving verslagen raad van bestuur. 

 

O.P.18. Vragen en antwoorden. 

 

 


