
GEMEENTERAAD VAN 30 AUGUSTUS 2021

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur

* * *

OPENBARE ZITTING

* * *

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 
28062021. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de 
openbare zitting van 28 juni 2021.

O.P.2. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel 
gemeente.

De gemeenteraad stelt zijn deel van het voorliggende aangepaste meerjarenplan 
2020-2025 (MJPA-2020-2025-3) vast.

O.P.3. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. 
Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van AGB 
Holar (A-MJPA-2020-2025-3) goed.

O.P.4. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel 
OCMW en definitieve vaststelling.

De gemeenteraad keurt het deel van het voorliggende aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed. Hierdoor is het aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) definitief vastgesteld. De 
gemeenteraad keurt de nominatieve subsidies vermeld in het aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) voor het jaar 2021 goed.

O.P.5. Secretariaat. Erfpacht Nerocafé. Goedkeuring

Het bestuur kent een recht van erfpacht toe aan het AGB Holar op het Nerocafé.



O.P.6. Dienst Milieu. Samenwerkingsovereenkomst 3WPlus. Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de 
samenwerkingsovereenkomst met 3WPlus Energie vzw met zetel te Z.5 Mollem 
250 - 1730 Mollem met betrekking tot de verdere uitvoering van het 
energieproject voor 6 maanden, ingaande op 1 september 2021.
Artikel 2:
De gemeenteraad geeft opdracht aan Tim Vandenput, burgemeester, en Bram 
Wouters algemeen directeur, om de voornoemde samenwerkingsovereenkomst 
te ondertekenen.

O.P.7. Dienst Milieu. Toetreding dienstverlenende intergemeentelijke 
vereniging IGO. Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de aanvraag tot toetreding tot de dienstverlenende 
intergemeentelijke vereniging IGO met maatschappelijke zetel De Vunt 17 te 
3220 Holsbeek, goed te keuren.

Artikel 2
De gemeenteraad beslist om deze aanvraag over te maken aan IGO div met oog 
op toetreding vanaf de AV van 17 december 2021.

O.P.8. Dienst Vrije tijd & Welzijn. Goedkeuring van de jaarrekening, het 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant van de  IGS 
Druivenstreek

De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het activiteitenverslag en het verslag 
van de accountant goed.

O.P.9. Dienst welzijn. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst lokale 
bronopsporing. Zorg en gezondheid. Goedkeuring.

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering 13 
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid -19- pandemie te 
versterken tot verderzetting van de engagementen.

Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van optie 1.

Artikel 3
De ondertekening van dit addendum wordt toegekend aan de burgemeester en 
algemeen directeur.



O.P.10.Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het 
debiteurenbeheer voor het tweede kwartaal van het jaar 2021.

O.P.11.Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname.

De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten voor het tweede 
kwartaal van het jaar 2021.


