Gemeenteraad 24 november 2016
Burgemeester Huub Broers was verontschuldigd wegens ziekte.
Er werden geen vragen gesteld door de raadsleden.
Er werd kennisgenomen van de goedkeuring van de budgetwijziging door de gouverneur.
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
De belangrijkste investeringen zijn:
 Bouw nieuw politiegebouw: 2017 - €75.000 projectbegeleiding, 2018 - €3.000.000 bouw
 Bouw bijkomende loods technisch centrum: 2017 - €200.000
 Nieuwbouw kinderopvang Stekelbees: 2017 - €300.000
 Aanleg en vernieuwing wegen/fietspaden: 2017 - €220.000, 2018-2020: €100.000, 2021 - €207.440
 Gemeentelijke bijdrage rioleringsproject: 2018 - €195.000 (SGV), 2020 - €200.000 (SMV)
 Verfraaiing dorpskern SPV: 2017 - €40.000
 Verfraaiing dorpskern REM: 2019 - €40.000
 Sanering begraafplaats: 2019 - €25.000
 Vernieuwing/aanleg speelpleinen: 2017 - €20.000 (Hoeneveldje), 2018-2021 - €10.000
Ook het budget 2017 werd goedgekeurd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig). Het budget past binnen het meerjarenplan
en heeft een resultaat op kasbasis van €1.133.702.
Verder werd ook kennisgenomen van de budgetwijziging nr. 1 voor 2016 van het OCMW. De budgetwijziging
past binnen het meerjarenplan. Ook hier ondergaat de gemeentelijke bijdrage geen wijziging.
De raad ging akkoord met enkele aanpassingen aan het belastingreglement op leegstaande woningen. Het
reglement wordt vanaf nu enkel toegepast op leegstaande woningen ipv gebouwen. Verder zijn ook enkele
vrijstellingen verduidelijkt en bepaalde vrijstellingstermijnen verlengd (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig).
Er werd kennisgenomen van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en OCMW. Tijdens het
overleg werden de aanpassingen aan het meerjarenplan en budget 2017 van het OCMW besproken.
De raad keurde een nieuw politiereglement inzake muziekactiviteiten/evenementen goed. Het vorige dateerde
van 2001 en moest aangepast worden aan de nieuwe wetgeving (9 voor, 2 tegen, 3 ongeldig).
Er is nood aan een tweedehands vrachtwagen met een maximum laadvermogen van 6,5 ton. De raad keurde de
lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de aankoop hiervan (12 voor, 2 ongeldig).
In de tweede helft van 2017 zal Aquafin mogelijks starten met het rioleringsproject Collector Voer fase 1. Door
de rioleringswerken zal een groot deel en voor enkele straten het volledige openbare domein opgebroken worden.
De Vlaamse Milieumaatschappij, Infrax en de gemeente wensen hiervan gebruik te maken om het openbaar
domein opnieuw in te richten. De brugjes over de Voer in Onderdorp zullen vervangen moeten worden en een deel
van de waterleidingen en elektriciteitsleidingen worden vervangen en ondergronds gelegd. De raad stemde in met
de inrichtingswerken (9 voor, 3 tegen, 2 ongeldig).
De geraamde kosten:
 Aquafin: alle kosten m.b.t. wegherstel en heraanleg van de stoepen - €2.946.460,92
 VMM: herinrichtingskosten - €1.695.461,39
 Gemeente: heraanleg brugjes over de Voer - €190.647,60 en ondergronds brengen van elektriciteit door
financiering via trekkingsrechten die de gemeente ontvangt van Infrax
De raad ging akkoord met de agenda van volgende vergaderingen:
 Inter-Energa: buitengewone algemene vergadering (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig)
 Inter-Aqua: buitengewone algemene vergadering (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig)
 Infrax: buitengewone algemene vergadering (9 voor, 4 tegen, 1 ongeldig)
 Publifin SCIRL: algemene vergadering (13 voor, 1 ongeldig)

Er werd kennisgenomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2014 van de politiezone door de
gouverneur.
De raad ging over tot de vacantverklaring van één inspecteur algemene diensten voor de politie met ingang
van 1 mei 2017 (9 voor, 4 onthouding en 1 ongeldig). Ook de samenstelling van de selectiecommissie voor de
aanwerving werd goedgekeurd (9 voor, 1 tegen, 3 onthouding, 1 ongeldig).

