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Besluitenlijst van de gemeenteraad van 21 februari 2023 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 24 januari 2023 goed. Deze werden opgesteld door 
de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Kennis nemen van het rapport over de voortgang van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

De gemeente ondertekende het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 op 21 september 2021. Het pact omvat 16 te 
realiseren doelstellingen tegen 2030. Er wordt ingezet op vergroening, energie, mobiliteit, regenwater en een 
aantal algemene doelstellingen. Jaarlijks dient voor 1 maart gerapporteerd te worden over de voortgang. 

3.  Goedkeuren van het addendum landbouw bij het duurzaam energie- en klimaatactieplan 
(SECAP of klimaatplan) voor de groep Klimaatoverleg Midwest 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 voor de groep Klimaatoverleg Midwest was er een groot 
verschil tussen de CO2-reductiedoelstelling voor de sector landbouw en de sector industrie. Na verder onderzoek 
en overleg met verschillende stakeholders wordt beslist om de CO2-reductiedoelstellingen voor deze sectoren op 
dezelfde manier te bepalen als in het Vlaams Klimaatplan. De motivatie voor deze aanpassing en de aangepaste 
cijfers zijn opgenomen in het addendum landbouw. 

4.  Verlenen van advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied 
Midwest-west 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De gemeenteraad verleent, overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot de woonmaatschappijen en op 
vraag van de Mandel en Izi Wonen, een gunstig advies met betrekking tot de te vormen woonmaatschappij in het 
werkingsgebied Midwest-west. 

5.  Goedkeuren van een ontwerpakte tot 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 1ha 44a 4ca gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder 
met het oog op de inname in openbaar domein. 



6.  Goedkeuren van een ontwerpakte tot 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. Het betreft een restperceel met een geringe ontsloten oppervlakte geleden aan de straatkant 
waardoor de gemeente er geen enkel nut meer aan heeft.  

7.  Goedkeuren van een eenzijdige verkoopbelofte 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In uitvoering van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een eenzijdige verkoopbelofte goed. 
Deze verwerving van 19.460 m² gebeurt om reden van openbaar nut en dit met het oog op  bebossing. 

8.  Goedkeuren van een aanpassing aan het zalenreglement 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur keurt de gemeenteraad een aanpassing 
aan het algemeen zalenreglement goed. Het betreft de ondersteuning van een technisch medewerker tijdens een 
activiteit. 

9.  Goedkeuren van een motie betreffende de vrijlating van de heer Olivier Vandecasteele uit een 
Iraanse gevangenis 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De gemeenteraad keurt, op verzoek van de stad Doornik en overeenkomstig artikel 40, §1 van het Decreet over 
het lokaal bestuur, een motie goed waarin wordt gevraagd dat de heer Eerste Minister en de federale overheid 
alles in het werk stellen zodat de heer Olivier Vandecasteele kan worden vrijgelaten 
 
De burgemeester, 
 
 

Kurt Windels 


