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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 20 december 2022 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 22 november 2022 goed. Deze werden opgesteld 
door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Definitief vaststellen van een rooilijnplan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van artikel 17, §5 van het Decreet houdende de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de 
definitieve vaststelling van het rooilijnplan 'Irislaan' goed. 

3.  Goedkeuren van de zaak van de wegen 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

De gemeenteraad keurt, overeenkomstig het omgevingsvergunningendecreet, de zaak van de wegen goed van het 
omgevingsvergunningendossier met referentienummer OMV_2022115585. Het betreft het aanleggen van een 
nieuwe verbindingsweg tussen de Nijverheidstraat en de Trakelweg. 

4.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor gratis grondafstand 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een ontwerpakte tot gratis 
grondafstand goed. Deze afstand van grond met een oppervlakte van 2.764 m² gebeurt om reden van openbaar 
nut en meer in het bijzonder voor de inlijving in het openbaar domein.  

5.  Goedkeuren van het verzoek tot erkenning van de Mondiale Raad als participatieraad 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

De gemeenteraad erkent de Mondiale Raad als participatieraad overeenkomstig het gemeentelijk 
participatiereglement. Met deze erkenning verkrijgt de Mondiale Raad de in het reglement voorziene voordelen, 
terwijl de Mondiale Raad zich engageert tot de opgenomen verplichtingen. 



6.  Vaststellen van het onderdeel van de gemeente van de derde aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad stelt de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het onderdeel gemeente vast. 
De autofinancieringsmarge in het jaar 2025 bedraagt 683.091 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in het 
jaar 2025 bedraagt 2.383.951 euro. 

7.  Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de derde aanpassing van het MJP 
2020-2025  

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De gemeenteraad keurt het deel van het OCMW met betrekking tot de derde aanpassing van het meerjarenplan 
2020-2025 goed en stelt op die manier de derde aanpassing van het meerjarenplan in zijn geheel vast. De 
autofinancieringsmarge in het jaar 2025 bedraagt 683.091 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in het jaar 
2025 bedraagt 2.383.951 euro. 

8.  Goedkeuren van de lijst met nominatieve toelagen voor 2023 

 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 2023. Het betreft 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, toevertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen.   

10.  Goedkeuren van de aanpassing aan het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding 
van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde 
producten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

De gemeenteraad keurt een wijziging aan het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten goed. 



 

 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


