
Gemeenteraad van Liedekerke 2017-02-22

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad

van 2018-02-22

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 14 februari 2018. Op dezelfde
datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking gesteld van
de raadsleden op het extranet van de gemeentelijke website.

Aanwezig de dames en heren:
Etienne Schouppe, voorzitter;
Luc Wynant, burgemeester;
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Hans Eylenbosch, Steven Van Linthout, Johnny
Van Droogenbroeck, Roel Guldemont, schepenen;
Willy Rossignol, Hugo Asselman, Patrick Asselman, Rita Triest, Vanessa De Bolle, Katia Segers,
Johnny De Brabanter, Berdien Van Den Abeele, Sonja De Leeuw, Kasper Daem, Lander
Van Leuven, Peter Pauwels, Günther Bockstal, Carla Van den houwe, gemeenteraadsleden;
Marc Mertens, gemeentesecretaris.

Afwezig de dame en heer:
Christel Van den Borre (verontschuldigd), Piet Van den Borre (verontschuldigd),
gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad is vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in openbare zitting. De
bespreking van alle punten van de agenda gebeurt in openbare vergadering.

De notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten van de op de agenda ingeschre-
ven punten werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking
gesteld van de gemeenteraadsleden op het extranet van de gemeentelijke website.

De notulen van de vorige vergadering en de dossiers van de op de agenda ingeschreven punten
lagen in het gemeentehuis ter inzage van de gemeenteraadsleden vanaf de verzending van de
oproeping voor deze vergadering.

De heer Etienne Schouppe zit de gemeenteraad voor. De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur. De heer Marc Mertens, gemeentesecretaris, stelt de notulen op.

01 Mededelingen — Vragen en antwoorden

De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen:

1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 22 maart 2018 om 20.00 uur

2. ILvA — Notulen Directiecomité 2018-01-09

3. InfraxWest — Notulen Buitengewone Algemene Vergadering 2017-12-04

Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en
schepenen

02 Organisatiebeheersing — Dagelijks bestuur — Bepaling
(NDC 505.5: 172.3)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 157 en artikel 159, § 2, tweede lid;
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 26°,
artikel 35, tweede lid, artikel 42, § 1, 1°, a);

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 — Gemeentedecreet — Dagelijks
bestuur — Bepaling;

Overwegende dat de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en schepe-
nen bepaalt wat onder dagelijks bestuur wordt begrepen;

Overwegende dat de inhoud van het begrip dagelijks bestuur invloed heeft op meerdere be-
langrijke elementen van de administratieve organisatie:

 de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemees-
ter en schepenen (zie artikel 43, § 2, 9° en 11°, en artikel 57, § 3, 5°, van het Ge-
meentedecreet);

 de delegatie van het budgethouderschap aan de gemeentesecretaris (artikel 159, §
2, van het Gemeentedecreet);

 de vrijstelling van de verplichting inzake voorafgaand visum (artikel 160, § 2, van
het Gemeentedecreet);

 het gebruik van kasprovisies voor geringe exploitatie-uitgaven (artikel 162 van het
Gemeentedecreet);

Overwegende dat een goed afgewogen definiëring van het begrip dagelijks bestuur op maat van
de organisatie van groot belang is;

Overwegende dat de bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, de bevoegdheid inhoudt
tot het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze
van gunning van overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de
uitvoering van de overheidsopdrachten;

Overwegende dat door de invoering van de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten de be-
staande definitie van het begrip dagelijks bestuur niet accuraat meer is;

Na beraad;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Voor de toepassing van artikel 43, § 2, 9° en 11°, artikel 57, § 3, 5°, artikel 159, § 2, artikel 162, §
1, van het Gemeentedecreet wordt onder het begrip dagelijks bestuur begrepen:

1) de beheersdaden die geboekt worden op het exploitatiebudget, waarvan de goed te keuren
uitgave niet hoger is dan het drempelbedrag voor het plaatsen van een overheidsopdracht bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zoals bedoeld in artikel 42, § 1,
1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

2) de beheersdaden die geboekt worden op het investeringsbudget, voor zover deze investerin-
gen in normale omstandigheden binnen hetzelfde financieel boekjaar gerealiseerd of geleverd
worden, waarvan de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het drempelbedrag voor het
plaatsen van een overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande be-
kendmaking, zoals bedoeld in artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake over-
heidsopdrachten.

Artikel 2.
Het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 — Gemeentedecreet — Dagelijks bestuur —
Bepaling, wordt opgeheven.

03 Gemeentelijk onderwijs — Beginselverklaring neutraliteit
(NDC 550.2)

De Gemeenteraad,
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Gelet op artikel 24 en artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op de universele verklaring van de rechten van de mens, in het bijzonder artikel 26;

Gelet op het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, in het bijzonder artikel 28
en artikel 29;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, in het bijzonder artikel 38 en artikel
62, § 2, 1°;

Gelet op het verzoek van OVSG om de beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het
oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net;

Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG op donderdag 9 juni 2016 de beginsel-
verklaring neutraliteit heeft goedgekeurd; dat ook de algemene vergadering van VVSG zich
hierbij heeft aangesloten;

Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden
aan de principes van neutraliteit; dat met deze beginselverklaring het gemeentelijk onderwijs
zich nog duidelijker wil profileren als neutrale onderwijsverstrekker;

Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in een
school, een centrum, een academie van het gemeentelijk onderwijs;

Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch
project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort; dat d beginselverklaring daarbij de
gemeenschappelijke noemer vormt voor het hele gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale
projecten een plek vinden;

Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om het
eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in
overeenstemming te brengen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs wordt goedgekeurd als volgt:

Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

TOELICHTING
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie beant-
woorden aan de principes van neutraliteit. Deze principes worden vastgelegd in een lokaal
pedagogisch, agogisch of artistiek project, in het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook
voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leermethodes) zijn ze richtinggevend.
Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en dragen de
neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit.

Wettelijk kader

Open voor iedereen
Scholen, centra en academies zijn toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten
volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959. Dit artikel bepaalt dat een officiële
school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideolo-
gische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen’.

Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind
Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en
grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind.

Democratisch burgerschap versterken
Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtsstaat en
versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zich organiseren, door een partici-
patieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische samenleving.
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Actief pluralisme

Verbondenheid stimuleren
Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen,
aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. Tegelijk
spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en cursisten. Ze
maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren
ze de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenle-
ving.

Diversiteit erkennen en respecteren
Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en cursis-
ten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische
en talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze
duidelijk de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen eveneens
respecteren, dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere opvat-
tingen.

Diversiteit als meerwaarde benutten
Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de meerwaarde
die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen tussen leer-
lingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doen
dat onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te
stimuleren.

Lokaal verankerd, open op de wereld en op de toekomst

Lokale verankering
Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze gaan
actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-
economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector.

Wereldburgerschap
Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maar ze
staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering.

Duurzaamheid
Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst ecologisch
duurzame en gezonde keuzes te maken en ze vertalen die overtuiging in hun aanbod en in hun
manier van werken.

Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar OVSG, voor
kennisgeving.

04 Patrimonium — Dommelingen — Verkoop perceel natuurgrond — Voorwaarden
(NDC 57:506.122)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1 en § 2, 12°;

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembe-
scherming; in het bijzonder artikel 2, 18°, en artikel 101, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, in het bijzon-
der artikel 16;

Gelet op de omzendbrief BB2010/02 van 12 februari 2010 van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap over de vervreemding van onroerende goederen door de gemeenten - Procedu-
re;

Gelet op de akte van aankoop door de gemeente, verleden voor notaris De Ruyver op 7 sep-
tember 2006;

Gelet op het ontwerp van akte van koop/verkoop;
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Gelet op het uittreksel van het kadastraal plan van 7 februari 2018;

Overwegende dat het perceel gelegen is in het Vlaams Ecologisch Netwerk;

Overwegende dat de Vlaamse overheid, Agentschap voor Natuur en Bos, interesse heeft om
een perceel natuurgrond aan te kopen van de gemeente;

Overwegende dat dit goed gelegen is in het Vlaams natuurreservaat “Dommelingen”, waar het
Agentschap voor Natuur en Bos recent nog gronden heeft aangekocht;

Overwegende dat mevrouw Sigrid Lauwers, Vlaams Commissaris, namens het Agentschap
Natuur en Bos een bedrag heeft aangeboden van 3 000 euro;

Overwegende dat de gemeente bereid is om dit perceel te verkopen op voorwaarde dat het
Agentschap voor Natuur en Bos zich engageert om binnen een redelijke termijn een wandelweg
aan te leggen vanaf de overzijde van de huizen Houtmarktstraat nummers 68 tot 82 richting de
Van de Veldelos en Oude Dender; dat dit engagement formeel moet worden opgenomen in de
akte van koop/verkoop;

Overwegende dat dit goed geen openbaar nut heeft, of kan hebben;

Overwegende dat de opbrengst van deze verkoop zal aangewend worden om uitgaven van de
gemeente te helpen financieren;

Overwegende dat dit goed niet openbaar verkocht wordt; dat de onderhandse verkoop ge-
rechtvaardigd is om redenen van algemeen belang;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente zal het volgend onroerend goed onderhands verkopen:
een perceel natuurgrond gelegen te Liedekerke, langs de Dender, gekadastreerd onder afdeling
2, sectie D, nummer 233B, met een oppervlakte van 13 aren 90 centiaren.

Artikel 2.
Het goed zal worden verkocht:
 aan het Vlaams Gewest, Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, Agentschap

voor Natuur en Bos;

 tegen de prijs van 3 000 euro en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-akte.
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 3.
De authentieke akte zal verleden worden voor de Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoed-
transacties.
Zij zal namens het gemeentebestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeente-
raad en de gemeentesecretaris.

Artikel 4.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

05 Patrimonium — Pekenomenstraat — Verwerving wegzate — Voorwaarden
(NDC 57:506.113)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembe-
scherming; in het bijzonder artikel 2, 18°, en artikel 101, § 1;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, in het bijzon-
der artikel 16;

Gelet op de verkavelingsvergunning met nummer 2017/0006/01 van 9 januari 2018, afgeleverd
aan Jofi nv;

Gelet op het bodemattest;

Gelet op het eigendomsattest, afgeleverd door de ontvanger van het tweede kantoor der
registratie te Asse;

Gelet op het proces-verbaal van opmeting van 11 juli 2002, opgemaakt door de heer Philippe
Beckwée, landmeter-expert, meer bepaald lot 1 van het opmetingsplan;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 5 februari 2018;

Gelet op de eenzijdige belofte van afstand van de eigenaar van 16 januari 2018;

Gelet op de ontwerp-akte van afstand;

Overwegende dat het bodemattest luidt als volgt:
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit;

Overwegende dat dit goed afgestaan wordt zoals bepaald in de voorschriften van de verkave-
lingsvergunning nummer 2017/0006/01 van 9 januari 2018;

Overwegende dat het goed afgestaan wordt om redenen van openbaar nut; voor inlijving in het
openbaar domein;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente zal het volgende onroerend goed verwerven:
een deel van een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, Pekenomenstraat, gekadastreerd
onder afdeling 1, sectie A, nummer 877H, met een oppervlakte van 134 vierkante meter,
eigendom van Jofi nv, ondernemingsnummer BE0449883822, met maatschappelijke zetel te
1770 Liedekerke, Salvialaan nummer 20, voor wie optreedt de heer Bart Cooman, gedelegeerd
bestuurder.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.

Artikel 3.
Het goed zal kosteloos afgestaan worden, en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-
akte.
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 4.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris.

Artikel 5.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

06 Ruimtelijke ordening — Stedenbouwkundige aanvraag — Woonproject Stations-
straat — Begrenzing openbaar domein
(NDC 575.02)
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De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, gecoördineerd bij besluit van de
Vlaamse regering van 15 mei 2009, in het bijzonder artikel 4.2.1;

Gelet op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met volledigheidsbewijs van
24 december 2017, ingediend door Willems-De Henau bvba, Stationsstraat 239 te 1770
Liedekerke, voor het bouwen van een meergezinswoning met zes wooneenheden,
bijhorende parkeervoorzieningen en wegenis op een terrein gelegen langs de Stations-
straat nummer 224-226, kadastraal bekend sectie A nummers 310n2 en 310h2;

Gelet op het metingsplan van 8 november 2017;

Gelet op het bestek nummer 17/6063, opgemaakt door het ingenieursbureau Hosbur
bvba voor wat betreft de uitvoering van infrastructuurwerken rondom de op te richten
meergezinswoning;

Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek inzake de aanvraag tot steden-
bouwkundige vergunning, geopend op 25 december 2017 en afgesloten op 24 januari
2018;

Overwegend dat geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat lot B van het metingsplan, met een oppervlakte van 245 m², wordt
verworven om reden van openbaar nut; dat dit perceel zal ingelijfd worden in het
openbaar wegendomein van de gemeente na uitvoering van alle werken en aanleg van
de openbare nutsvoorzieningen op kosten van de aanvrager;

Overwegende dat de achterliggende zijtak van de Kawaterstraat beter bereikbaar zal
worden vanaf de Stationsstraat;

Overwegende dat de gemeenteraad een besluit over de zaak van wegen moet nemen,
alvorens het college van burgemeester en schepenen over de stedenbouwkundige
aanvraag kan beslissen;

Overwegende dat het bouwinitiatief past binnen de voor het gebied opgemaakte
stedenbouwkundige visie;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita
Triest, Carla Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant;
Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogen-
broeck;
Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van
Den Abeele, Lander Van Leuven;
Patrick Asselman, Peter Pauwels;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Vanessa De Bolle;

Besluit:

Artikel 1.
Het tracé van de wegen, zoals aangeduid op de plannen van de stedenbouwkundige
aanvraag, wordt goedgekeurd. Deze planen maken integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
De infrastructuurwerken en de openbare nutsvoorzieningen op lot B, zoals aangeduid
op het metingsplan van 8 november 2017, zullen op kosten van de aanvrager uitge-
voerd worden, en nadien worden overgedragen aan de gemeente om te worden inge-
lijfd in het openbaar domein.

Artikel 3.
§ 1. Vooraleer de stedenbouwkundige vergunning kan afgeleverd worden, moet de
aanvrager er zich toe verbinden om de eigendom van de in de aanvraag aangegeven
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openbare weg, aanhorigheden en nutsvoorzieningen evenals de gronden waarop ze
aangelegd worden, vrij en onbelast, en zonder kosten, om niet over te dragen aan het
gemeentebestuur bij de voorlopige oplevering van de werken.

§ 2. Het gemeentebestuur zal na de verwerving het onderhoud en de instandhouding
van de infrastructuur voor haar rekening nemen.

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verstuurd naar de
aanvrager Willems-De Henau bvba.

07 Opdrachten — Wegenis- en rioleringswerken Zijwegen Opperstraat (fase 1)— Voorwaar-
den
(NDC 865)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1, artikel 43, § 2, 11°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 119;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 48;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2004 — TMVW — Zuiveringsactiviteit —
Toetreding;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016 – Opdrachten – Ontwerp Zijwegen
Opperstraat – Samenwerking TMVW;

Gelet op de beslissing van TMVW van 14 juni 2016 waarbij het studiebureau Goegebeur -
D’Hauwer bvba werd aangesteld voor het opstellen van de studie voor de wegenis- en riole-
ringswerken in de zijwegen langs de Opperstraat;

Gelet op het bestek nummer DOM-106/15/001-Z en DOM-106/17/003-Z, opgemaakt in op-
dracht van TMVW door het studiebureau Goegebeur - D’Hauwer bvba;

Overwegende dat in een eerste fase de Zijwegen nummer 6, 8, 10, 12 en Hoeksken worden
vernieuwd samen met de parking gelegen tussen Zijweg nummer 10 en Zijweg nummer 12;

Overwegende dat de TMVW het beheer, de exploitatie, de uitbouw en de financiering van
afvalwater-, hemelwater- en zuiveringsinfrastructuur op intergemeentelijk niveau uitvoert en
ook de ermee samenhorende wegeniswerken kan financieren;

Overwegende dat de Zijwegen van de Opperstraat zich in slechte toestand bevinden, dat de
riolering en het wegdek versleten zijn;

Overwegende dat het aangewezen is de uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken samen
te voegen in één enkele opdracht;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De bestekken nummer DOM-106/15/001-Z en nummer DOM-106/17/003-Z en de bijhorende
plannen voor de uitvoering van de eerste fase van de Zijwegen van de Opperstraat worden
goedgekeurd voor wat betreft de wegeniswerken.

Artikel 2.
De totale prijs van de werken wordt geraamd op 578 587,75 euro, inclusief 21 % btw.
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Artikel 3.
De opdracht zal worden geplaatst bij openbare procedure.
TMVW wordt gemachtigd om voor het gemeentelijk aandeel van de opdracht in naam van de
gemeente de volledige plaatsingsprocedure te beheren.

Artikel 4.
Het wegenis- en rioleringsaandeel van de opdracht zal worden gefinancierd met het investe-
ringsbudget ter beschikking gesteld door TMVW.

Artikel 6.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar TMVW voor
uitvoering.

08 Notulen vorige vergadering
(NDC 172.2:504.6)

De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, artikel 180, en artikel 181, § 1;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2007 — Gemeenteraad — Huishoudelijk
reglement, in het bijzonder artikel 19;

Gelet op de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad, opgemaakt door de
gemeentesecretaris;

Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld
werden van de gemeenteraadsleden op het gemeentesecretariaat en op het extranet van de
gemeentelijke website;

Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over
de redactie van de notulen;

Besluit:

Artikel 1.
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2018 worden beschouwd
als goedgekeurd.

Artikel 2.
De voorzitter en de gemeentesecretaris ondertekenen de originelen van de notulen.

Artikel 3.
De gemeentesecretaris publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten
minste twaalf maanden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Aangenomen door de gemeenteraad

Marc Mertens Etienne Schouppe
Gemeentesecretaris Voorzitter
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