
 

GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2015 

 

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

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

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

door mevr. Sylvie Gahy, gemeenteraadslid. 

 

De raad neemt kennis van het ontslag, ingediend door mevr. Sylvie Gahy, als 

gemeenteraadslid. 

 

 

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

eedaflegging van mevr. Julie Vanstallen als raadslid-opvolger. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de geloofsbrieven van mevr. Julie Vanstallen, 

opvolgend raadslid, en neemt akte van haar eedaflegging en aanstelling tot 

raadslid. 

 

 

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

december 2014. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 18 

december 2014. 

 

 

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

in vervanging van mevr. Sylvie Gahy. 

 

De raad duidt dhr. Klaas Geers aan als vervanger van mevr. Sylvie Gahy als lid 

van de Verkeerscommissie en dit voor de resterende duur van de legislatuur. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Gemeentelijke deontologische commissie. Aanstelling van 

een lid, in vervanging van mevr. Sylvie Gahy. 

 

De raad duidt mevr.  Julie Vanstallen aan als vervanger van mevr. Sylvie Gahy 

als lid van de Deontologische commissie en dit voor de resterende duur van de 

legislatuur. 

 

 



 

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. 

 

De raad duidt mevr. Julie Vanstallen aan als vervanger van mevr. Sylvie Gahy 

als lid van de Commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk 

beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 

verzelfstandigde agentschappen van de gemeente en dit voor de resterende duur 

van de legislatuur. 

 

 

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

vervanging van mevr. Sylvie Gahy. 

 

De raad duidt mevr. Julie Vanstallen, gemeenteraadslid, aan als vervanger van 

mevr. Sylvie Gahy als lid van de Raad van Bestuur van het autonoom 

gemeentebedrijf Holar en dit tot het einde van de legislatuur. 

 

 

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

afgevaardigde voor de algemene vergaderingen, in vervanging van 

mevr. Sylvie Gahy. 

 

De raad duidt dhr. Klaas Geers., gemeenteraadslid, aan als tweede 

afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de algemene 

vergaderingen van Interrand, voor de resterende duur van de legislatuur, in 

vervanging van mevr. Sylvie Gahy. 

 

 

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

 

De raad neemt kennis van de beleidstoelichting, verstrekt door respectievelijk 

dhr. Tim Vandenput en mevr. 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. 

 

De raad hecht goedkeuring aan  de opdracht “Wegeniswerken voor de heraanleg 

van de Tenboslaan tussen de Waversesteenweg en de Kelleveldweg”, gegund bij 

wijze van de open aanbesteding. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

De raming bedraagt 703.095,00 euro, exclusief btw, of 850.744,95 euro, 

inclusief 21% btw. 

 

 

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

 

De raad keurt het vernieuwde ontwerp voor het subsidiereglement Jeugd '14-'19 

goed. De regels met betrekking tot het onderhoud van de jeugdlokalen worden 

verstrengd. 

 

 



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

 

De raad neemt kennis van het werkverslag van het project rond hangjongeren 

dat in 2013 en 2014 door de jeugddienst werd georganiseerd. 

 

 

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

 

De raad duidt mevr. Lorre Platton aan als plaatsvervanger van mevr. Oona 

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

Jeugdwerkinfrastructuur. 

 

 

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

begeleidingscommissie. 

 

De raad duidt 5 leden aan voor het beoordelingscomité voor de 

subsidieaanvragen in het kader van het reglement Starterscentrum. De 

burgemeester en een personeelslid van de gemeente, belast met lokale 

economie, oefenen respectievelijk de functie van voorzitter en secretaris van dit 

beoordelingscomité Starterscentrum uit. 

 

 

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

2014. 

 

De raad neemt kennis van de wijziging nummer 2 van het exploitatiebudget 

2014 van het OCMW, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad, in zitting van 15 

december 2014. De wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 

 

 

O.P.16. Gemeentesecretaris. OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2015-

2019/budget 2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 

2015, zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 15 december 2014.  

De gemeentelijke bijdrage evolueert van 1.317.999 euro in 2015 naar 1.463.086 

euro in 2019. 

 

 

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

bestuur. 

 

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

bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Holar, in zitting van 12 maart 2014 

en 30 juni 2014. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt raadslid Michel 

Joly i.v.m. het voorstel tot de inrichting van een Sterretjesweide. 

 

De raad beslist het bestaan van de 'Sterretjesweide' duidelijker bekend te maken 

en het begraafplaatsreglement aan te passen. 

 

 

 


