
 

GEMEENTERAAD VAN 28 SEPTEMBER 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  

 22 juni 2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 22 juni 

2015. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. OCMW. Kennisname jaarrekening 2014. 

 

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2014 van het OCMW, zoals 

vastgesteld door de OCMW-raad op 15 juni 2015, en heeft desbetreffend geen 

opmerkingen te formuleren. De gemeentelijke bijdrage bedraagt 1.458.594 

euro. Het overschot van het boekjaar bedraagt 159.523 euro. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. OCMW. Kennisname budgetwijziging nr 1. 

 

De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr 1 van het budget 2015 van het 

OCMW, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 15 juni 2015. De 

budgetwijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Kennisname budgetwijziging  

 nr 1. 

 

De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr 1 met betrekking tot het budget 

2015 van de kerkfabriek Sint-Clemens. 

 

 

O.P.5. Ruimtelijke Ordening. Grondafstand verkaveling Ghion. Bepaling 

grondafstand op 5m uit de as van de G.Huynenstraat. 

 

De raad hecht, in het kader van een verkavelingsaanvraag, goedkeuring aan de 

vastlegging van het tracé van de verkeersweg op 5 meter uit de as van de 

G.Huynenstraat. De strook grond, gelegen tussen de oude en de nieuwe rooilijn, 

wordt ingelijfd in het openbaar domein. 

 

 



 

O.P.6. Ruimtelijke Ordening. Grondafstand De Weyer Christiane, Edgard 

Sohiestraat 31. Bepaling grondafstand van 24 ca volgens het 

metingsplan opgesteld door Erika Van Orshoven. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het tracé van de Edgard 

Sohiestraat, ter hoogte van huisnummer 31, naar aanleiding van de afstand van 

een perceeltje grond ten belope van 24 ca. 

 

 

O.P.7. Ruimtelijke Ordening. Grondafstand Vandevelde Pierre en Delfosse 

Francine, Edgard Sohiestraat 35. Bepaling grondafstand van 6 ca 

volgens het metingsplan opgesteld door Erika Van Orshoven. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het tracé van de Edgard 

Sohiestraat, ter hoogte van huisnummer 35, naar aanleiding van de afstand van 

een perceeltje grond ten belope van 6 ca. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Patrimonium. Goedkeuring toekenning erfpacht aan 

Eandis, voor een perceel grond, gelegen Sterrenlaan, naast woning met 

huisnummer 6. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een erfpachtovereenkomst, af te sluiten met 

Eandis, met betrekking tot de plaatsing van een MS-distributiecabine langs de 

Sterrenlaan, naast de woning met huisnummer 6. De overeenkomst heeft 

betrekking op een perceel grond, groot 30 ca en wordt afgesloten voor een 

periode van 99 jaar. 

 

 

O.P.9. Technische dienst. Afkoppelingsreglement. Goedkeuring wijziging. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een reglement op de afkoppeling van 

hemelwater en afvalwater. Het reglement strekt er toe de voorwaarden te 

bepalen onder dewelke boordeigenaars kunnen genieten van een gemeentelijke 

subsidie voor het uitvoeren van afkoppelingswerken. De subsidie bedraagt 

maximaal € 1.250/woning. Het reglement voorziet eveneens in het opleggen van 

een belasting ingeval boordeigenaars geen afkoppelingswerken uitvoeren. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. Uitleenreglement. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het reglement met betrekking tot de uitlening 

van gemeentelijke materialen. Dit reglement biedt een overzicht van de 

materialen die door de gemeente uitgeleend worden, de potentiële ontleners en 

de voorwaarden met betrekking tot de uitleningen. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Erkenning van verenigingen. Goedkeuring reglement. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het reglement met betrekking tot de erkenning 

van verenigingen. Enkel verenigingen, die erkend worden in het kader van dit 

reglement, kunnen aanspraak maken op de diverse vormen van gemeentelijke 

ondersteuning (bv logistiek, financieel,...). 

 

 



 

O.P.12. Cultuur. Raad van beheer gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

Aanduiding plaatsvervangend lid vanuit politieke strekkingen. 

 

De raad stelt, op voordracht van de Open VLD-fractie, dhr. Erik Casselman aan 

als plaatsvervanger van mevr. Brenda Devillé, ontslagnemend, als lid van de 

Raad van Beheer van het gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

 

 

O.P.13. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode juni tot en met augustus 2015. 

 

De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse 

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode maart 2015 tot mei 

2015. 

 

 

 


