
 

GEMEENTERAAD VAN 29 AUGUSTUS 2016 

 

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 27 juni 2016. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 27 juni 

2016. 

 

 

O.P.2. Ruimtelijke ordening. Verkaveling Coddens Terjansdelle. Aanleg 

wegenis. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het voorgestelde wegenistracé in de verkaveling 

Coddens in de Terjansdelle. 

 

 

O.P.3. Financieel beheerder. Eedaflegging. 

 

De financieel beheerder legt de eed af t.o.v. de voorzitter en de gemeenteraad. 

 

 

O.P.4. Personeelsdienst. Weddeschaal financieel beheerder gemeente-OCMW. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een verhoging met 20 % van het jaarsalaris  

van de financieel beheerder van de gemeente, tevens financieel beheerder van 

het OCMW. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Iverlek-Eandis Assets. Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat afgevaardigde en plaatsvervanger voor de  

algemene vergadering in buitengewone zitting 3 oktober 2016. 

 

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

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 3 oktober 

2016 en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te 

keuren. 

 

 

O.P.6. Secretariaat. Farys. TMVW IC - statutenwijziging. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van de TMVW. 

 



 

O.P.7. Secretariaat. Samenaankoop elektriciteit en aardgas. Beslissing met 

ingang van 2018. 

 

De raad beslist in te gaan op het voorstel tot afsluiten van een overeenkomst 

voor de levering van gas en elektriciteit met het Vlaams Energiebedrijf (VEB). 

De overeenkomst gaat in per 1 januari 2018. 

 

 

O.P.8. OCMW. Budgetwijziging nr 1. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2016 van 

het OCMW, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 20 juni 2016. 

De budgetwijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode maart 2016 tot en met juli 2016. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode maart 2016 tot 

augustus 2015. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. Klimaatactieplan. Aanpassing maximale snelheid RO.  

Brief minister Ben Weyts. 

 

De raad neemt kennis van het schrijven van Vlaams minister Ben Weyts 

aangaande de snelheidsbeperking van maximaal 90 km/u op het zuidoostelijke 

gedeelte van de Ring rond Brussel, dit in het kader van het Klimaatactieplan. 

 

 

 


