
 

GEMEENTERAAD VAN 27 JUNI 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 23 mei 2016. 

Goedkeuring. 

 

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

2016. 

 

 

O.P.2. Beleid en Dienstverlening. Kennisgeving afspraken ingebruikname 

Meeting.mobile. 

 

De gemeenteraad digitaliseert haar werking. De verzending van de agenda en 

bijhorende stukken zal met ingang van de gemeenteraadszitting van september 

verlopen via het softwarepakket 'Meeting.mobile'. Dit vermindert de 

hoeveelheid papier in omloop en tevens de werklast voor de administratie. De 

raad wordt in kennis gesteld van het implementatietraject. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Huishoudelijk reglement.  Aanpassing in functie van 

ingebruikname Meeting.mobile. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het gewijzigd huishoudelijk reglement. De 

wijziging heeft betrekking op de ingebruikname van Meeting.mobile, wat met 

zich meebrengt dat de uitnodigingen voor het bijwonen van de 

gemeenteraadszittingen in de toekomst nog uitsluitend digitaal verzonden zullen 

worden. Aan de raadsleden wordt een forfaitaire vergoeding van 325 € 

toegekend, voor het gebruik van het eigen informaticamateriaal, éénmaal per 

legislatuur betaalbaar. 

 

 

O.P.4. Ruimtelijke ordening. Grondafstand. Verkaveling Carnoy. Bepaling 

grondafstand zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het tracé in de Berkewegel, 

Georges Huynenstraat en Hyacintenlaan. 

 

 

O.P.5. Ruimtelijke ordening. Bouwen van een aarden wal langs de RO en de 

herinrichting van de Hertenlaan: slopen van brug, opheffen van 

pechhaven en bouwen van een zichtscherm en een fiets- en 

voetgangerspad langsheen de RO. Goedkeuring tracé. 



De raad hecht goedkeuring aan de wegeniswerken langsheen de RO en 

herinrichting Hertenlaan. In het bijzonder wordt goedkeuring gehecht aan het 

tracé van een aan te leggen fiets- en voetgangerspad, dat de Hertenlaan zal 

verbinden met het Zoniënwoud. 

 

 

O.P.6. Mobiliteit. Fietssuggestiestrook I.Vandammestraat. Goedkeuring 

aanvullend verkeersreglement. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende 

de realisatie van een aantal fietssuggestiestroken en fietsoversteken rond het 

station van Groenendaal, dit ter verbetering van de veiligheid van fietsers, 

wandelaars en ruiters. 

 

 

O.P.7. Mobiliteit. Groenendaalsesteenweg. Goedkeuring aanvullend 

verkeersreglement. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende 

de realisatie van een fietsoversteekplaats aan de Groenendaalsesteenweg, met 

het oog op het realiseren van een veilige aansluiting met de fietsersbrug over 

de ring O. 

 

 

O.P.8. Mobiliteit. JB Charlierlaan. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende 

de creatie en signalisatie van een parkeerstrook, ter hoogte van het 

appartementsgebouw 'De Waterkant'. 

 

 

O.P.9. Mobiliteit. Tenboslaan. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende 

de creatie en signalisatie van parkeervakken in de Tenboslaan, ter hoogte van 

het kruispunt met de Kelleveldweg. 

 

 

O.P.10. Mobiliteit. Waversesteenweg.  Goedkeuring aanvullend 

verkeersreglement. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende 

de realisatie van zebrapaden aan de Waversesteenweg, ter hoogte van het 

kruispunt met de Nilleveldstraat en de J.B. Denayerstraat. 

 

 

O.P.11. Jeugd. Vakantiewerking. Herziening verloning speelplein. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van de verloningen van de 

monitoren, die ingeschakeld worden in de gemeentelijke vakantiewerkingen. De 

tariefstructuur wordt vereenvoudigd door het terugdringen van het aantal 

gehanteerde dagtarieven. Anderzijds wordt de hoogte van de dagvergoeding 

ook meer gekoppeld aan het volgen van opleiding. 

 

 

 



O.P.12. Secretariaat. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging 

lid. 

 

De raad duidt mevr. Ineke Vanobbergen aan als plaatsvervanger van David Joly, 

ontslagnemend,  als lid van de Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

 

 

O.P.13. Financiën. Gemeenterekening 2015. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de rekening, dienstjaar 2015. De rekening 

eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 2.878.687 euro in de 

exploitatierekening. Er werd 10.924.667 euro uitgegeven en er werden 

13.803.354 euro inkomsten geboekt. Op het vlak van de 

investeringsverrichtingen werden er voor 414.055 euro vastleggingen geboekt 

en voor 2.788.241 euro aanrekeningen. Het totaal budgettair resultaat van het 

boekjaar bedraagt -727.935 euro. 

 

 

O.P.14. Financiën. Budget 2016. Goedkeuring budgetwijziging 1. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2016. 

Na budgetwijziging sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 

2.470.461 euro, het investeringsbudget met een positief saldo van 88.082 euro 

en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 

1.300.858 euro. Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar 

van 5.751.648 euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 7.009.332 

euro. 

 

 

O.P.15. Secretariaat. AGB Holar. Goedkeuring rekening 2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de rekening van AGB Holar, dienstjaar 2015. De 

rekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 46.869 euro in de 

exploitatierekening. Er werd 550.218 euro uitgegeven en er werden 597.087 

euro inkomsten geboekt. Op het vlak van de investeringsverrichtingen werden 

er voor 120.367 euro vastleggingen geboekt en voor 75.367 euro 

aanrekeningen. Het totaal budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 

46.869 euro. 

 

 

O.P.16. Secretariaat. Statuten AGB Holar. Goedkeuring wijziging. 

 

De raad hecht, op voorstel van de Raad van Bestuur van het AGB Holar, 

goedkeuring aan een wijziging van artikel 29 van de statuten. De winstuitkering 

aan de gemeentekas wordt, ingevolge de wijziging, bindend in plaats van 

facultatief. 

 

 

O.P.17. Secretariaat. Finilek. Borgstelling thesauriebewijzenprogramma. 

Goedkeuring. 

 

De raad beslist zich borg te stellen ten aanzien van de houders van 

thesauriebewijzen, die door Finilek worden uitgegeven in het kader van een 

nieuw thesauriebewijsprogramma, waarvoor een contract met Belfius gesloten 

wordt. Het thesauriebewijsprogramma heeft een plafondbedrag van 100 miljoen 

euro, waarvan 1.623.000 euro gewaarborgd wordt door de gemeente. 

 



O.P.18. Secretariaat. Beheersovereenkomst met OCMW. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een  beheersovereenkomst met betrekking tot 

de terbeschikkingstelling van de administratieve medewerker van het Sociaal 

Huis aan het OCMW. De administratieve medewerker van het Sociaal Huis wordt 

à rato van 50 % van de arbeidstijd ter beschikking gesteld van de sociale dienst 

van het OCMW. De loonkost wordt ten belope van dezelfde breuk ten laste 

genomen door het OCMW. 

 

 

O.P.19. Secretariaat. Aankoop woning gelegen Koldamstraat 10. Voorwaarden. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aankoop van een woning, gelegen 

Koldamstraat 10, kadastraal gekend als sectie B, nr 354/X, voor de prijs van 

280.000 euro. De prijs stemt overeen met de geschatte waarde. 

 

 

O.P.20. Secretariaat. Bouw kinderdagverblijf.  Aanvaarding opstalrecht. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de toekenning van een opstalrecht aan het 

gemeentebestuur, in het kader van de realisatie van een nieuw 

kinderdagverblijf. Het opstalrecht wordt toegestaan voor de duur van 50 jaar. 

 

 

O.P.21. Beleid en Dienstverlening. Toetreding it-punt. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de toetreding tot de interlokale vereniging it-

punt. De toetreding staat de gemeente toe om op een economisch gunstige 

manier toegang te hebben tot specifieke IT-profielen en ons te verzekeren van 

een back-up voor het gemeentelijk ict-personeelslid. 

 

 

O.P.22. Beleid en Dienstverlening. Afvaardiging it-punt. Aanstelling. 

 

De raad duidt dhr. Joris Pijpen, schepen, aan als afgevaardigde voor het 

Beheerscomité en  dhr. Bram Wouters, afdelingshoofd Beleid en 

Dienstverlening, aan als afgevaardigde voor de ambtelijke Stuurgroep van it-

Punt. 

 

 

 


