
 

GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2015 

 

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

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 23 

maart 2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 23 maart 

2015. 

 

 

O.P.2. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. 

Beslissing tot plaatsen van een stopbord in de Borreweg. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende de 

plaatsing van een stopbord in de Borreweg. 

 

 

O.P.3. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. 

Beslissing tot plaatsen van een stopbord in Terstrekkes. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende de 

plaatsing van een stopbord in Terstrekkes. 

 

 

O.P.4. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. 

Beslissing tot plaatsen van signalisatie in de Keizersberg. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende de 

plaatsing van een stopbord in de Keizersberg. 

 

 

O.P.5. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. 

Beslissing tot plaatsing van een asverschuiving in de Georges 

Huynenstraat. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende de 

plaatsing van een asverschuiving in de Georges Huynenstraat ter hoogte van 

huisnummers 28 en 31. 

 

 



 

O.P.6. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. 

Beslissing tot invoeren van een voorrangsregeling in de E. Sohiestraat. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende de 

invoering van een voorrangsregeling in de E. Sohiestraat ter hoogte van 

huisnummers 39 en 59. 

 

 

O.P.7. Ruimtelijke Ordening. GECORO. Kennisname jaarverslag 2014. 

 

Het verslag heeft betrekking op het werkjaar 2014 en geeft een overzicht van de 

vergaderingen van het afgelopen jaar en de inhoud ervan. 

 

 

O.P.8. Dienst Cultuur en Toerisme. Toerisme Vlaams-Brabant. Goedkeuring 

nieuwe convenant betreffende de toeristische werking in de regio 

Groene Gordel 2015-2019. 

 

De gemeenteraad keurt de nieuwe convenant met Toerisme Vlaams-Brabant vzw 

betreffende de toeristische werking in de regio Groene Gordel 2015-2019 goed. 

De gemeentelijke bijdrage bedraagt 0,50 euro per inwoner. De vzw heeft tot 

doel het toerisme in de Groene Gordel te promoten. 

 

 

O.P.9. Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling gemeentelijke tussenkomst in Buzzy 

Pazz-abonnement, schooljaar 2015-2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de ongewijzigde verderzetting van de 

gemeentelijke tussenkomst in de Buzzy Pazz-abonnementen van de Lijn voor het 

schooljaar 2015-2016. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 20 % van de 

abonnementsprijs. 

 

 

O.P.10. Secretaris. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies rekening 2014. 

 

De raad brengt een gunstig advies uit met betrekking tot de rekening van de 

kerkfabriek Sint-Clemens, dienstjaar 2014. De rekening sluit met een overschot 

van 14.179,90 euro. 

 

 

O.P.11. Secretaris. Brandweerbijdrage. Advies afrekening 2013. 

 

De raad brengt een gunstig advies uit met betrekking tot de afrekening 2013 

van de bijdrage aan de brandweer. De raad vraagt ook bijkomende toelichtingen 

aan de gouverneur met betrekking tot de aanrekeningen in 2015. 

 

 

O.P.12. Secretariaat. Finilek. Beslissing tot onderschrijving gemeentelijk 

aandeel in Kapitaalverhoging Publi-T. 

 

De raad geeft opdracht aan Finilek om voor rekening van de gemeente de 

kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een bedrag van € 

92.650,97. 

 

 



 

O.P.13. Secretariaat. Finilek. Aanduiding afgevaardigde voor de jaarvergadering 

van 19 juni 2015. 

 

De raad duidt dhr. Tim Vandenput, burgemeester, aan als afgevaardigde van de 

gemeente om deel te nemen aan de jaarvergadering van 19 juni 2015 van 

Finilek. 

 

 

O.P.14. Secretariaat. Finilek. Aanduiding plaatsvervanger voor de 

jaarvergadering van 19 juni 2015. 

 

De raad duidt mevr. Eva De Bleeker, schepen, aan als plaatsvervangend 

volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de jaarvergadering van 

19 juni 2015 van Finilek. 

 

 

O.P.15. Secretariaat. Havicrem. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering. 

 

De raad duidt mevr. Els Uytterhoeven, schepen, aan als 

afgevaardigde/volmachtdrager om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van Havicrem van 24 juni 2015 en de agendapunten goed 

te keuren. 

 

 

O.P.16. Secretariaat. Havicrem. Aanduiding plaatsvervanger algemene 

vergadering. 

 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden, schepen., aan als plaatsvervanger van de 

afgevaardigde/volmachtdrager om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van Havicrem van 24 juni 2015 en de agendapunten goed 

te keuren. 

 

 

O.P.17. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de statutaire gewone algemene vergadering van 20 mei 2015. 

 

De raad beslist dhr. Marc Vanderlinden – en in voorkomend geval zijn 

plaatsvervanger dhr. Wilfried Van Raemdonck – te mandateren om de agenda 

van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale 

van 20 mei 2015 goed te keuren. 

 

 

O.P.18. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de  algemene vergadering 

tevens jaarvergadering van19 juni 2015. 

 

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

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 19 juni 2015 

en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 



 

O.P.19. Secretaris. Idea Consult. Kennisname einddocument studie 

gemeentelijke organisatie. 

 

De raad neemt kennis van het einddocument met betrekking tot de studie, 

uitgevoerd door de firma Idea Consult, inzake de verbetering van de 

gemeentelijke organisatie. 

 

 

O.P.20. Secretaris. Beleidstoelichting. Jean-Paul Van Horenbeke. 

 

De raad neemt kennis van de beleidstoelichting, verstrekt door dhr. Jean-Paul 

Van Horenbeke. 

 

 

 


