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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 23 februari 2021 in uitvoering van artikel 285, §1 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

1.  Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 na het ontslag van een gemeenteraadslid 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De heer Dries Couckuyt nam ontslag uit de gemeenteraad op 19 januari 2021. Na akte te hebben genomen van dit 
ontslag, wordt mevrouw Sandy Priem, als eerste opvolger verkozen op lijst nr. 1 sp.a+, aangesteld als 
gemeenteraadslid na onderzoek van de geloofsbrieven en nadat ze daartoe de voorgeschreven eed heeft afgelegd. 

2.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 19 januari 2021 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

3.  Opheffen van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van kippen 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, schepen. 

De gemeenteraad heft het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van kippen op omdat dieren niet langer 
met korting mogen aangeboden of verhandeld worden door de gewijzigde wetgeving op het dierenwelzijn.  

4.  Wijzigen van het reglement met betrekking tot conformiteitsattesten voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Overeenkomstig de Codex Wonen van 2021 keurt de gemeenteraad een aantal wijzigingen goed aan het 
gemeentelijk reglement met betrekking tot conformiteitsattesten. Het betreffen technische aanpassingen als gevolg 
van de codificatie van de regelgeving inzake wonen. 

5.  Wijzigen van het reglement met betrekking tot de verbeteringspremie voor huurwoningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Overeenkomstig de Codex Wonen van 2021 keurt de gemeenteraad een aantal wijzigingen goed aan het 
gemeentelijk reglement met betrekking tot de verbeteringspremie voor huurwoningen. Het betreffen technische 
aanpassingen als gevolg van de codificatie van de regelgeving inzake wonen. 



6.  Voorlopig vaststellen van een nieuw straatnaam 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen 
stelt de gemeenteraad een nieuwe straatnaam vast, met name de Irislaan, een zijstraat van de Industrielaan. Deze 
voorlopige vaststelling wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

7.  Goedkeuren van een verkoopbelofte 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een 
verkoopbelofte goed die kadert in de realisatie van het Cultuurhuis. 

8.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor een ruil zonder opleg 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte 
voor een ruil zonder opleg goed. Deze afstand gebeurt voor openbaar nut in het kader van de uitbreiding van de 
parking van het sportcentrum. 

9.  Goedkeuren van een verkoopbelofte 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een 
verkoopbelofte goed van gronden voor opname in het openbaar domein in functie van het realiseren van een 
veilige fietsoversteek. 

10.  Wijzigen van het reglement houdende een belasting op gebouwen en woningen die 
beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar voor de aanslagjaren 2020-2025 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de Codex Wonen van 2021 keurt de gemeenteraad een aantal wijzigingen goed aan het 
gemeentelijk reglement houdende een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als ongeschikt 
of onbewoonbaar voor de aanslagjaren 2020-2025. Het betreffen technische aanpassingen als gevolg van de 
codificatie van de regelgeving inzake wonen. 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


