GEMEENTERAAD VAN 28 AUGUSTUS 2017

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 26 juni 2017.
Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 26 juni
2017.
O.P.2. Financiën. Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring actualisatie.
De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019. Het resultaat op
kasbasis evolueert als volgt: 5.751.648 euro (2015), 7.617.580 euro (2016),
1.119.493 euro (2017), 164.591 euro (2018), 123.860 euro (2019). De
autofinancieringsmarge evolueert als volgt: 1.641.252 euro (2015), 1.809.115
euro (2016), 937.589 euro (2017), 1.070.608 euro (2018), 637.922 euro
(2019).
O.P.3. Financiën. Budget 2017. Goedkeuring budgetwijziging 2.
De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 2 van het budget 2017.
Na budgetwijziging sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van
2.110.723 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 7.389.686
euro en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van
1.219.134 euro. Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar
van 7.617.580 euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 1.119.483
euro.
O.P.4. Financiële dienst.
BBC
Gemeente
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-

Goedkeuring

De raad keurt het bestek met nr. 2017-011 en de raming voor de opdracht 'BBC
Gemeente & OCMW', opgesteld door de financiële dienst goed. 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
70.247,93 euro, exclusief btw, of 85.000,00 euro, inclusief 21% btw.

O.P.5. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies eindrekening.
De raad verleent een positief advies met betrekking tot de eindrekening van de
ontslagnemende penningmeester van de kerkfabriek Sint-Clemens.
Op 18 mei 2017 heeft de penningmeester van de kerkfabriek Sint-Clemens zijn
ontslag ingediend, de dag erna heeft hij zijn eindrekening opgemaakt.
O.P.6. Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar
2017-2018.
De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke
tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het
schooljaar 2017-2018.
De gemeentelijke tussenkomst wordt vastgesteld op 20 % van de
abonnementsprijs.
O.P.7. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten
voor de statutaire buitengewone algemene vergadering van 6
september 2017.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de statutaire buitengewone
algemene vergadering van Haviland van 6 september 2017 en machtigt de
gemeentelijke afgevaardigde om de betrokken agendapunten goed te keuren.
O.P.8. Dienst Vrije Tijd. Subsidiereglement jeugdsport.
De raad hecht goedkeuring aan het nieuwe subsidiereglement 'ondersteuning
van jeugdsport'.
O.P.9. Dienst Welzijn. Ondersteuning Voorschoolse Kinderopvang 0-3 jaar.
Goedkeuring subsidiereglement initiatieven kinderopvang 0 tot 3 jaar.
De raad hecht goedkeuring aan het subsidiereglement ter ondersteuning van
initiatieven voor opvang van baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar.
O.P.10. Gemeentesecretaris. OCMW. Kennisname jaarrekening 2016.
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van het OCMW, zoals
vastgesteld door de OCMW-raad op 18 april 2017, en heeft desbetreffend geen
opmerkingen te formuleren.
O.P.11. Gemeentesecretaris. Beslissingen secretaris. Kennisname bevoegdheid
tot ondertekening.
De raad neemt kennis van het besluit van de waarnemend gemeentesecretaris
d.d. 17 juli 2017 om in uitvoering van het artikel 184 van het Gemeentedecreet
de bevoegdheid tot ondertekenen en medeondertekenen van uitgaande
briefwisseling op te dragen aan een aantal personeelsleden.

