
Gemeenteraad 30 augustus 2011 

Alle raadsleden waren aanwezig. 

Er werden geen vragen gesteld. 

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW goed. De 
samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat er een efficiënter beleid gevoerd wordt en de 
bestuurskracht versterkt wordt (14 voor, 1 ongeldig).  

De raad verklaarde zich akkoord met de engagementsverklaring voor het aanstellen van één 
gemeenschappelijke secretaris voor gemeente en OCMW van zodra de huidige secretarissen met 
pensioen zijn (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig). 

De jaarrekening 2010 van het OCMW werd goedgekeurd (14 voor, 1 ongeldig). 

De statutenwijziging van Interelectra die zal behandeld worden op de buitengewone algemene 

vergadering van 28 november 2011 werd goedgekeurd (14 voor, 1 ongeldig). 

Het gemeenteraadsbesluit inzake het aangaan van leningen voor de herstelling van wegen (14 
juni 2011) werd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur goedgekeurd. De raad nam kennis 
hiervan.  

Het reglement op de verspreiding van commerciële berichten werd aangepast. De belasting wordt 
forfaitair vastgesteld op 5 euro per verspreiding voor exemplaren tot 4 bladzijden en 10 euro per 
verspreiding voor exemplaren vanaf 5 bladzijden (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig).  

De gemeenteraad ging akkoord met het nieuwe voorstel tot aankoop van een gemeentelijk 
dienstvoertuig. Een vorige beslissing werd ingetrokken. De aankoop wordt dus budgettair “duurder” 
omdat het volledig op het uitgaand budget moet staan zonder rekening te houden met de ontvangsten 
voor het oude voertuig die elders geboekt moeten worden. Die moeten als aparte inkomsten geboekt 
worden. (9 voor, 5 tegen, 1 ongeldig). 

De gemeenteraad stelt een perceel gelegen te Kinkenberg (SGV) principieel ter beschikking aan 
inwoners met logiesverstrekking voor een gedeeltelijk gebruik als onverharde parkeerplaats voor 
personenwagen. De raad wil hiermee de parkeerproblematiek in centrum SGV aanpakken (9 voor, 6 
tegen). 

De raad nam kennis van de goedkeuring van het politierekening 2007 door de gouverneur en het 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur.  


