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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 21 december 2021 in uitvoering van artikel 285, §1 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

1.  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 23 november 2021 goed. Deze werden opgesteld 
door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het gemeentelijk reglement op de aanleg van 
tegeltuinen 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het reglement van 22 september 2020 op de aanleg van tegeltuinen 
goed. Deze aanpassingen behelzen dat, bij een aanvraag voor het aanleggen van een tegeltuin, de gemeente 
gratis instaat voor de aanleg van het plantvak van de tegeltuin. 

3.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 79 ca gebeurt om reden van openbaar nut en meer bepaald om riolering en 
een verharde fiets- en wandelverbinding te kunnen aanleggen tussen het Acaciaplein en het garagestraatje van de 
Hinnebilkstraat. 

4.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 57 ca gebeurt om reden van openbaar nut en meer bepaald om riolering en 
een verharde fiets- en wandelverbinding te kunnen aanleggen tussen het Acaciaplein en het garagestraatje van de 
Hinnebilkstraat. 

5.  Goedkeuren van een belofte tot kosteloze grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een belofte tot kosteloze 
grondafstand goed. Deze afstand van 17 ca gebeurt om reden van openbaar nut en meer bepaald om riolering en 



een verharde fiets- en wandelverbinding te kunnen aanleggen tussen het Acaciaplein en  het garagestraatje van de 
Hinnebilkstraat. 

6.  Goedkeuren van de overeenkomst tussen gemeente en OCMW voor de raadpleging en 
onderlinge uitwisseling van gegevens 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

Overeenkomstig artikel 196 van het decreet lokaal bestuur en in uitvoering van het informatieveiligheidsplan keurt 
de gemeenteraad de afspraken goed in verband met de raadpleging en de onderlinge uitwisseling van gegevens 
tussen medewerkers actief voor zowel gemeente als OCMW. 

7.  Vaststellen van het onderdeel van de gemeente van de tweede aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het onderdeel gemeente 
vast. De autofinancieringsmarge in het jaar 2025 bedraagt 227.391 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in 
het jaar 2025 bedraagt 455.142 euro. 
De gemeenteraad keurt vervolgens de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed, geconsolideerd 
over de gemeente en het OCMW. 

8.  Goedkeuren van de lijst met nominatieve toelagen voor 2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur, de lijst van 
toelagen goed die zullen worden uitbetaald in het boekjaar 2022. Het betreft 93 toelagen aan het maatschappelijk 
middenveld en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

9.  Goedkeuren van de nominatieve lijst met uit te voeren overheidsopdrachten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt de lijst goed, overeenkomstig artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur waarbij de 
gemeenteraad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdrachten die 
nominatief worden benoemd, kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.   
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


