
Gemeenteraad van Liedekerke 2018-05-24 

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad 
 

van 2018-05-24 

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden 
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 16 mei 2019. 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, Piet Van den Borre, Peter Pauwels, Günther Bockstal, Carla Van den houwe, 
gemeenteraadsleden; 
Marc Mertens, algemeen directeur. 
 
Afwezig de dame: 
Christel Van den Borre (verontschuldigd), gemeenteraadslid. 
 
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 stelt de notulen op. 
 
 
 
 
00 Agenda — Punt toe te voegen wegens spoedeisendheid 
(NDC 172.2:504.3) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 29; 
 
Overwegende dat het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 
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 Droogenbroeck; 
Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den 
Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven; 
Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
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Vanessa De Bolle; 
hebben tegen gestemd: niemand; 
hebben zich onthouden: niemand; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Aan de agenda van de gemeenteraadszitting van heden wordt het volgende punt toegevoegd: 
 
26 Politie — Reglement op openbare overlast — Wijziging 
 
 
 
 
01 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 21 juni 2018 om 20.00 uur 
 
2. Groep Intro — Jaarverslag 2017 
 https://www.groepintro.be/nl/jaarverslag 
 
3. ILvA — Notulen directiecomité 2018-04-19 
 
4. Eandis/Infrax — Infosessie 
 
4. TMVW — Verslag raad van bestuur 2018-02-01 
 
5. TMVW — Verslag raad van bestuur 2018-03-01 
 
6. TMVW — Verslag raad van bestuur 2018-03-21 
 
Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en 

schepenen 
 
 
 
 
02 Iverlek — Algemene vergadering van 2018-06-15 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:81/82) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Iverlek — Algemene vergadering — 

Vertegenwoordiger; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Iverlek — Algemene vergadering — 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2018 — Iverlek — Verschuiving einddatum; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2018 — Iverlek — Verlenging duurtijd; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2018 — Iverlek — Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Iverlek, in het bijzonder artikel 24, A, 1; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 16 maart 2018 voor de algemene vergadering van Iverlek van 
16 juni 2018; 
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Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Iverlek; dat de gemeente voor de energie-
voorziening aangesloten is bij Iverlek; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Iverlek; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iver-

lek, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet 
over lokaal bestuur; 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot 
29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de wer-
king van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het onderne-
mingsplan 2019-2024; 

3. Statutenwijzigingen: 
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 

staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wet-
boek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel; 

3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen; 
4. Inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaar-

den; 
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 

authentieke akte vast te stellen; 
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 

Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van parti-
ci¬patie van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba 
over¬eenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

7. Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans, resulta-
ten¬rekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels); 

9. Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017; 

10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans, resulta-
tenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels); 

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale be-
stuurs¬comités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017; 

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met betrek-
king tot het boekjaar 2017; 

13. Statutaire benoemingen; 
14. Benoeming van een commissaris; 
15. Statutaire mededelingen; 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
Iverlek van 16 juni 2018. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene 
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Iverlek, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
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03 Haviland — Algemene vergadering van 2018-06-20 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:80) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Haviland — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Haviland — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 27 maart 2018 voor de algemene vergadering van Haviland van 
20 juni 2018; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Haviland; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2017: goedkeuring 
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2017; 
3. Jaarrekening 2017 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het 

voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41); 
4. Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41) 
5. Verslag van de commissaris over het 52

ste
 maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 

41); 
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 35); 
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41); 
8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art. 

9); 
9. Varia; 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
Haviland van 20 juni 2018. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene 
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
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04 Havicrem — Algemene vergadering van 2018-06-27 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:856.4) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2003 — Havicrem (intercommunale) — Defini-
tief voorstel oprichting; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Havicrem — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Havicrem — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Havicrem, in het bijzonder artikel 32 en artikel 33; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 9 mei 2018 voor de algemene vergadering van Havicrem van 
27 juni 2018; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Havicrem, opgericht op 10 juni 2003; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Havicrem; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Notulen Algemene Vergadering 20 december 2017 : goedkeuring. 
2. Personeel : stand van zaken. 
3. Gebouw en installaties : stand van zaken. 
4. Werking 2017 in cijfers : overzicht. 
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017. 
6. Verslag bedrijfsrevisor : goedkeuring. 
7. Bestuur : kwijting aan de bestuurders en de revisor. 
8. Varia. 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
Havicrem van 27 juni 2018. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene 
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Havicrem, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
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05 Cipal — Algemene vergadering van 2018-06-15 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:285) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2005 — Cipal — Toetreding; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Cipal — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Cipal — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Cipal, in het bijzonder artikel 35 en artikel 36; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 20 april 2018 voor de algemene vergadering van Cipal van 15 
juni 2018; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Cipal; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Cipal; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten 

op 31 december 2017; 
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017; 
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afge-

sloten op 31 december 2017; 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefe-

ning van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017; 
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder; 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité; 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
van Cipal van 15 juni 2018. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om algemene verga-
dering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen 
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genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Cipal, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
06 ILvA — Algemene vergadering van 2018-06-25 — Statutenwijziging — Mandaat vertegen-
woordiger 
(NDC 901:854) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2, en artikel 605; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 39, tweede lid, artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2007 — Intercommunale Land van Aalst 
(IlvA) — Toetreding — Goedkeuring statuten; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — ILvA — Algemene vergadering — Verte-
genwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — ILvA — Algemene vergadering — Plaats-
vervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van ILvA, in het bijzonder artikel 41; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 23 maart 2018 voor de buitengewone algemene vergadering 
van ILvA van 25 juni 2018; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 16 mei 2018 voor de gewone algemene vergadering van ILvA 
van 25 juni 2018; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van ILvA, goedgekeurd door de raad van bestuur op 
20 maart 2018; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van ILvA; 
 
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2018 zal beslissen over 
deze statutenwijziging; 
 
Overwegende dat de statuten moeten aangepast worden aan de bepalingen van het decreet 
van 22 december 2018 over het lokaal bestuur; 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
ILvA; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van de gewone algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Samenstelling van het bureau; 
2. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste algemene verga-

dering; 
3. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017; 
4. Jaarrekening per 31 december 2017; 
5. Verslag van de commissaris; 
6. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur en de commissaris over het boekjaar 2017; 
7. Herbenoeming commissaris; 
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Overwegende dat deze agendapunten van de gewone algemene vergadering geen aanleiding 
geven tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering de volgende punten 
bevat: 
1. Samenstelling van het bureau; 
2. Wijzigen van de statuten; 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de buitengewone algemene vergadering geen 
aanleiding geven tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging ILvA, zoals 
vermeld in de agenda tot oproeping voor de buitengewone algemene vergadering, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone en buitengewo-
ne algemene vergadering van ILvA van 25 juni 2018. 
 
Artikel 3. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de gewone en 
buitengewone algemene vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te 
stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad, en op de buitengewone algeme-
ne vergadering het voorstel van statutenwijziging goed te keuren. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° ILvA, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
07 Infrax West— Algemene vergadering van 2018-06-26 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:848) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 mei 2010 — Infrax West — Toetreding; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Infrax West — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Infrax West — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2018 — Infrax West — Verschuiving einddatum; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2018 — Infrax West — Verlenging duurtijd; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2018 — Infrax West — Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Infrax West, in het bijzonder artikel 33; 
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Gelet op de oproepingsbrief van 22 maart 2018 voor de algemene vergadering van Infrax West 
van 26 juni 2018; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Infrax West; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Infrax West; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Kennisneming verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering; 
2. Kennisneming verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoud-

kundige besluiten en waarderingsregels); 
4. Afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
5. Goedkeuring statutenwijziging; 
6. Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum Infrax West van 9 november 2019 

naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur; 
7. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van Infrax West van 1 april 2019 tot 29 

maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking 
van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemings-
plan 2019-2024 

8. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 
Operator cvba met naamwijziging in Fluvius System Operator — bevestiging van participatie 
van Infrax West in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkom-
stig artikel 78 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwer-
king; 

9. Uittreding provincie West-Vlaanderen; 
10. Statutaire benoemingen (onder voorbehoud); 
11. Kennisgeving; 
12. Statutaire mededelingen(onder voorbehoud); 
13. Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur Infrax West en/of Nick 

Vandevelde, secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke secretariaat-generaal Eandis om 
de beslissingen genomen bij agendapunten 5, 6 en 7 bij authentieke akte vast te stellen en 
de statuten overeenkomstig aan te passen; 

 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
Infrax-West van 26 juni 2018. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene 
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Infrax West, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
08 TMVW — Algemene vergadering van 2018-06-22— Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:83) 
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De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, en artikel 
196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 39, tweede lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVW — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVW — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoor-
ziening (TMVW) in het bijzonder artikel 47 en artikel 48; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 7 mei 2018 voor de algemene vergadering van TMVW van 22 
juni 2018; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
TMVW; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
 
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding 

van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 
5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (lid IBR) 
7. Benoemingen en aanstellingen 
8. Statutaire mededelingen 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
van TMVW van 22 juni 2018. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene 
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVW, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
09 TMVS — Algemene vergadering van 2018-06-20— Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901.1:280.8) 
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De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, en artikel 
196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 39, tweede lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2017 — TMVS — Oprichting — Deelname; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVS — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVS — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services 
(TMVS), in het bijzonder artikel 32 en artikel 33; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 7 mei 2018 voor de algemene vergadering van TMVS van 20 
juni 2018; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVS; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
TMVS; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
 
1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. a. Goedkeuring  van de jaarrekening voor het boekjaar 2017 
 b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017 
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR) 
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
6. Statutaire benoemingen 
7. Varia en mededelingen 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
van TMVS van 20 juni 2018. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene 
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVS, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
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10 Zefier — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger 
(NDC 193:482.4) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, en artikel 
196; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2017 — Finilek — Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Zefier, in het bijzonder artikel 26; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Zefier door gedeeltelijke overname van Finilek 
op 1 januari 2018; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Zefier; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad een nieuwe afvaardiging 
moet aangeduid worden om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad uit zijn leden een vertegenwoordiger aanduidt; dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene verga-
dering en dat van lid van een van de andere organen; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat 
ingevolge artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samen-
werking, onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Christel Van den Borre, gemeenteraadslid, nationaal nummer 70.03.09-400.45, 
wonende te 1770 Liedekerke Meeuwenlaan nummer 12, wordt afgevaardigd om het gemeen-
tebestuur te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 
Zefier. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, 
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat 
nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Zefier, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor uitvoering. 
 
 
11 Zefier — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger 
(NDC 193:482.4) 
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De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, en artikel 
196; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2017 — Finilek — Statutenwijziging; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2018 — Zefier — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Zefier, in het bijzonder artikel 26; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Zefier door gedeeltelijke overname van Finilek 
op 1 januari 2018; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Zefier; 
 
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad een nieuwe afvaardiging 
moet aangeduid worden om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad uit zijn leden een vertegenwoordiger aanduidt; dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene verga-
dering en dat van lid van een van de andere organen; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat 
ingevolge artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samen-
werking, onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een plaatsvervanger voor de vertegenwoordiger aan te 
duiden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Rita Triest, gemeenteraadslid, nationaal nummer 55.09.10-474.56, wonende te 
1770 Liedekerke Laan I nummer 78, wordt afgevaardigd als plaatsvervanger om het gemeente-
bestuur te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 
Zefier. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, 
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat 
nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen, wanneer de effectieve vertegenwoor-
diger verhinderd is. 
De afgevaardigde zal zijn stemgedrag op de algemene vergaderingen afstemmen op de beslis-
singen genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Zefier, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor uitvoering. 
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12 Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas — Jaarrekening 2017 
(NDC 185.31:475.12) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 27, § 1, 2°, en artikel 42, § 1 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, in het bijzonder artikel 55, § 1 en § 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen van 
de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 39 tot 44; 
 
Gelet op de jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Sint-Niklaas voor het jaar 2017, 
vastgesteld bij besluit van de kerkraad van 1 maart 2018, ingediend door het centraal kerkbe-
stuur bij het gemeentebestuur op 27 april 2018; 
 
Overwegende dat het financiële gedeelte van de jaarrekening de volgende totalen bevat: 
 

Exploitatie ontvangsten uitgaven saldo 
Exploitatie voor overboekingen 143 608,36 115 166,90 28 441,46 
Overboekingen   -19 339,74 
Exploitatie eigen fin. boekjaar   9 101,72 
Overschot exploitatie 2017   136 098,88 
Exploitatietoelage   0,00 
Overschot exploitatie   145 199,88 

 
Investeringen ontvangsten uitgaven saldo 
Investeringen voor overboekin-
gen 

0,00 19 339,74 -19 339,74 

Overboekingen   19 339,74 
Investeringen eigen fin. boekjaar   0,00 
Tekort investeringen 2017   -70 000 
Tekort investeringen   -70 000 

 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de kerkfabriek voor het jaar 
2018 is vastgesteld op nul euro; 
 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Sint-Niklaas voor het jaar 2018 wordt 
gunstig geadviseerd. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen 
na de indiening van de jaarrekening, worden verzonden naar de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant. 
 
 
 
 
13 Kerkfabriek parochie Onze-Lieve-Vrouw Boodschap — Jaarrekening 2017 
(NDC 185.32:475.12) 
 
De Gemeenteraad, 
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Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 27, § 1, 2°, en artikel 42, § 1 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, in het bijzonder artikel 55, § 1 en § 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen van 
de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 39 tot 44; 
 
Gelet op de jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Boodschap voor 
het jaar 2017, vastgesteld bij besluit van de kerkraad van 20 maart 2018, ingediend door het 
centraal kerkbestuur bij het gemeentebestuur op 27 april 2018; 
 
Overwegende dat het financiële gedeelte van de jaarrekening de volgende totalen bevat: 
 

Exploitatie ontvangsten uitgaven saldo 
Exploitatie voor overboekingen 3 019,15 19 984,29 -16 965,14 
Overboekingen   0,00 
Exploitatie eigen fin. boekjaar   -16 965,14 
Overschot exploitatie 2017   27 149,82 
Exploitatietoelage   9 953,07 
Overschot exploitatie   20 137,75 

 
Investeringen ontvangsten uitgaven saldo 
Investeringen voor overboekin-
gen 

0,00 0,00 0,00 

Overboekingen   0,00 
Investeringen eigen fin. boekjaar   0,00 
Overschot investeringen 2017   0,04 
Overschot investeringen   0,04 

 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de kerkfabriek voor het jaar 
2017 is vastgesteld op 9 953,07 euro; 
 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap voor het jaar 
2017 wordt gunstig geadviseerd. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen 
na de indiening van de jaarrekening, worden verzonden naar de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant. 
 
 
 
 
14 Kerkfabriek parochie Sint-Amandus — Jaarrekening 2017 
(NDC 185.33:475.12) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 27, § 1, 2°, en artikel 42, § 1 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
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erkende erediensten, in het bijzonder artikel 55, § 1 en § 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen van 
de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 39 tot 44; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 1991 — Kerkfabriek parochie Sint-Amandus — 
Administratieve voogdij; 
 
Gelet op de jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Sint-Amandus voor het jaar 2017, 
vastgesteld bij besluit van de kerkraad van 12 maart 2018; 
 
Overwegende dat de parochie Sint-Amandus zich uitstrekt over het grondgebied van de ge-
meente Roosdaal en Liedekerke; 
 
Overwegende dat het financiële gedeelte van de jaarrekening de volgende totalen bevat: 
 

Exploitatie ontvangsten uitgaven saldo 
Exploitatie voor overboekingen 4 210,92 40 982,24 -36 771,32 
Overboekingen   0,00 
Exploitatie eigen fin. boekjaar   -36 771,32 
Overschot exploitatie 2016   11 403,58 
Exploitatietoelage   32 183,30 
Overschot exploitatie   6 815,56 

 
Investeringen ontvangsten uitgaven saldo 
Investeringen voor overboekin-
gen 

0,00 5 348,20 -5 348,20 

Overboekingen   0,00 
Investeringen eigen fin. boekjaar   -5 348,20 
Overschot investeringen 20169   24 050,22 
Overschot/Tekort investeringen   18 702,02 

 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de kerkfabriek voor het jaar 
2017 is vastgesteld op 32 183,30 euro; dat deze bijdrage voor de helft voor rekening van de 
gemeente is; 
 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Roosdaal deze jaarrekening gunstig geadviseerd 
heeft; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 14 stemmen voor, geen stemmen tegen en 8 onthoudingen; 
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 Droogenbroeck; 
Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
hebben tegen gestemd: niemand; 
hebben zich onthouden: Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De Leeuw, 
Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven, Vanessa De Bolle; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Sint-Amandus voor het jaar 2017 wordt 
gunstig geadviseerd. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen 
na de indiening van de jaarrekening, worden verzonden naar: 
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 
2° het gemeentebestuur van Roosdaal, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
15 Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten — Opleidingen en opties 
(NDC 555.232) 
 
De Gemeenteraad, 
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Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 houdende hervorming organisa-
tie van het deeltijds kunstonderwijs; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 1991 — Gemeentelijke academie voor 
beeldende kunst — Oprichting van een filiaal in de stad Ninove; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 1991 — Gemeentelijke academie voor beelden-
de kunst — Oprichting van een filiaal in de gemeente Gooik; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 september 1991 — Gemeentelijke academie voor 
beeldende kunst — Oprichting van een filiaal in de gemeente Opwijk; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 
de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 2, § 1, 1°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 decem-
ber 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar perso-
neel, in het bijzonder artikel 3, § 1, 3°, a); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in 
de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 3, artikel 4, 
artikel 5 en artikel 6; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicale onder-
handeling; dat dit een substantiële formaliteit is; 
 
Gelet op het protocol van het syndicaal overlegcomité van 19 april 2018; 
 
Op voorstel van de directeur; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 — Benaming. 
De benaming van de inrichting is "Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten". 
 
Artikel 2 — Academie Liedekerke. 
In de hoofdafdeling van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten 
worden de volgende opties ingericht: 
 
1° Eerste en tweede graad 
 Optie beeldatelier 
 
2° Derde graad 
 Optie beeldatelier 
 
3° Derde graad - volwassenen 
 Optie beeldatelier 
 
4° Vierde graad 
 Optie schilderkunst 
 Optie tekenkunst 
 Optie keramiek 
 Optie levend model 
 
Artikel 3 — Vestigingsplaats Ninove. 
In de vestigingsplaats te Ninove van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisue-
le Kunsten worden de volgende opties ingericht: 
 
1° Eerste en tweede graad 
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 Optie beeldatelier 
 
2° Derde graad 
 Optie beeldatelier 
 
3° Vierde graad 
 Optie schilderkunst 
 Optie tekenkunst 
 Optie beeldhouwen en ruimtelijke kunst 
 Optie kantwerk en textiel 
 
Artikel 4 — Vestigingsplaats Opwijk. 
In de vestigingsplaats te Opwijk van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisue-
le Kunsten worden de volgende opties ingericht: 
 
1° Eerste en tweede graad 
 Optie beeldatelier 
 
2° Derde graad 
 Optie beeldatelier 
 
3° Vierde graad 
 Optie Initiatieatelier 
 
Artikel 5 — Vestigingsplaats Gooik. 
In de vestigingsplaats te Gooik van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten worden de volgende opties ingericht: 
 
1° Eerste en tweede graad 
 Optie beeldatelier 
 
2° Derde graad - 12 tot 17 jaar 
 Optie beeldatelier 
 
2° Derde graad - volwassenen 
 Optie beeldatelier 
 
Artikel 6. 
De vierde graad initiatieatelier en de vierde graad levend model worden aangeboden vanaf 1 
september 2018. 
De tweejarige specialisatieopleiding zal aangeboden worden nadat de leerlingen de cyclus van 
de vierde graad hebben beëindigd. 
 
Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018. 
 
Artikel 8. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° het gemeentebestuur van Gooik, voor kennisgeving; 
2° het stadsbestuur van Ninove, voor kennisgeving; 
3° het gemeentebestuur van Opwijk, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
16 Personeel — Algemeen directeur – Salarisschaal 
(NDC 321.11) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2, en artikel 588, § 1; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn, in het bijzonder artikel 122, § 1; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 — Personeel — Rechtspositierege-
ling — Wijziging, zoals later gewijzigd; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2018 — Personeel — Algemeen directeur — 
Ambtshalve aanstelling; 
 
Overwegende dat de algemeen directeur ambtshalve is aangesteld op 25 februari 2018; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad de salarisschaal van algemeen directeur vaststelt; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 
de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 2, § 1, 1°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 decem-
ber 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar perso-
neel, in het bijzonder artikel 3, § 1, 3°, a); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in 
de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 3, artikel 4, 
artikel 5 en artikel 6; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicale onder-
handeling; dat dit een substantiële formaliteit is; 
 
Gelet op het verslag van het syndicaal overlegcomité; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De uitgewerkte salarisschalen opgenomen in de bijlage gevoegd bij het gemeenteraadsbesluit 
van 18 december 2014 — Personeel — Rechtspositieregeling — Wijziging, worden vervangen 
door de uitgewerkte salarisschalen gevoegd bij dit besluit. 
Deze salarisschalen maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Artikel X-II-2 van het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 — Personeel — Rechtsposi-
tieregeling — Wijziging, wordt gewijzigd als volgt: 
De salarisschaal van de algemeen directeur heeft uitwerking met ingang van 25 februari 2018. 
De salarisschaal van de financieel directeur heeft uitwerking met ingang van 25 februari 2018. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het protocol van het 
syndicaal overlegcomité binnen een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden 
naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
17 Personeel — Financieel directeur – Salarisschaal 
(NDC 321.11) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2, en artikel 588, § 2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn, in het bijzonder artikel 124; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 — Personeel — Rechtspositierege-
ling — Wijziging, zoals later gewijzigd; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2018 — Personeel — Financieel directeur — 
Ambtshalve aanstelling; 
 
Overwegende dat de financieel directeur ambtshalve is aangesteld op 25 februari 2018; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad de salarisschaal van financieel directeur vaststelt; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 
de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 2, § 1, 1°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 decem-
ber 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar perso-
neel, in het bijzonder artikel 3, § 1, 3°, a); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in 
de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 3, artikel 4, 
artikel 5 en artikel 6; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicale onder-
handeling; dat dit een substantiële formaliteit is; 
 
Gelet op het verslag van het syndicaal overlegcomité; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De uitgewerkte salarisschalen opgenomen in de bijlage gevoegd bij het gemeenteraadsbesluit 
van 18 december 2014 — Personeel — Rechtspositieregeling — Wijziging, worden vervangen 
door de uitgewerkte salarisschalen gevoegd bij dit besluit. 
Deze salarisschalen maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Artikel X-II-2 van het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 — Personeel — Rechtsposi-
tieregeling — Wijziging, wordt gewijzigd als volgt: 
De salarisschaal van de algemeen directeur heeft uitwerking met ingang van 25 februari 2018. 
De salarisschaal van de financieel directeur heeft uitwerking met ingang van 25 februari 2018. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het protocol van het 
syndicaal overlegcomité binnen een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden 
naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
18 Personeel — Arbeidsreglement — Wijziging 
(NDC 231.1) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 — Personeel — Rechtspositierege-
ling — Wijziging, zoals later gewijzigd; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 — Personeel — Arbeidsreglement; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 1974-12-19 
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in 
het bijzonder artikel 3, § 1, 3°, a); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in 
de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 3, artikel 4, 
artikel 5 en artikel 6; 
 
Gelet op het verslag van het syndicaal overlegcomité; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicale onder-
handeling; dat dit een substantiële formaliteit is; 
 
Overwegende dat de bepalingen opgenomen in de rechtspositieregeling niet herhaald worden 
in het arbeidsreglement; 
 
Overwegende dat alle dienstvoertuigen worden uitgerust met een voertuigvolgsysteem; dat aan 
de hand van dit systeem de arbeidsorganisatie efficiënter kan gemaakt worden door de rijtijden 
en -afstanden te optimaliseren; dat de gemeentelijke CO2-afdruk hierdoor wordt verminderd; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het reglement ‘Voertuigvolgsysteem’ wordt vastgesteld volgens de bijlage gevoegd bij dit 
besluit. 
Deze bijlage maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Het reglement treedt in werking op 1 juni 2018. 
 
Artikel 3. 
Het reglement ‘Voertuigvolgsysteem’ wordt toegevoegd als extra bijlage aan het arbeidsregle-
ment. 
 
Artikel 4. 
Het college van burgemeester en schepenen kan de bepalingen van het arbeidsreglement en de 
bijlagen wijzigen en aanvullen. 
 
Artikel 5. 
Het arbeidsreglement en de bijlagen zullen samen met het protocol van het syndicaal overleg-
comité, aangetekend worden verzonden naar de dienst Inspectie van de sociale wetten, van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
 
 
 
19 Financiën — Retributie publiciteit 
(NDC 484.892) 
 
De gemeenteraad verdaagt de behandeling van dit punt tot de volgende zitting. 
 
 
 
 
20 Omgeving — Beleefbare Dendervallei — Samenwerkingsovereenkomst 
(NDC 871.46) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
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Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ‘Samen werk maken van een beleefba-
re Dendervallei’; 
 
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tot doel heeft de toeristisch-recreatieve 
potentie van de Dendervallei te versterken over de grenzen van gewesten, provincies, gemeen-
ten, toeristische regio’s, organisaties en sectoren heen; 
 
Overwegende dat het ambitieniveau is bepaald in de samenwerkingsovereenkomst; 
 
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten over een termijn van twee 
jaar (2019 en 2020); 
 
Overwegende dat de streefdatum voor de opstart van de samenwerking is bepaald op 
1 oktober 2018; 
 
Overwegende dat de financiële bijdrage van de gemeente voor de werkingsmiddelen 
0,0360 euro per inwoner en per jaar bedraagt; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen. 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De samenwerkingsovereenkomst ‘Samen werk maken van een beleefbare Dendervallei’ wordt 
goedgekeurd. 
Deze samenwerkingsovereenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De samenwerkingsovereenkomst zal namens de gemeente ondertekend worden door de 
voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur; 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende over-
eenkomst worden verzonden naar de heer Boris Snauwaert, projectcoördinator Denderland. 
 
 
 
 
21 Milieu — Charter drinKraantjeswater 
(NDC 637.6) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 2; 
 
Gelet op de handleiding voor gemeenten "Charter drinKraantjeswater"; 
 
Overwegende dat drinKraantjeswater in 2009 ontstond als Limburgs project; 
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Overwegende dat het charter in 2016 vernieuwd werd en alle gemeenten die gelegen zijn in het 
verzorgingsgebied van een van de partners van drinKraantjeswater de engagementsverklaring 
kunnen aangaan; 
 
Overwegende dat de gemeente voor een deel in het verzorgingsgebied van de deelnemende 
partner De Watergroep ligt; 
 
Overwegende dat de Belg gemiddeld 127 liter flessenwater per jaar drinkt, terwijl kraantjeswa-
ter een kwaliteitsvol, gezond, ecologisch en overal te verkrijgen product is; 
 
Overwegende dat veel Vlamingen voor water uit de fles kiezen, wat een zeer negatief effect 
heeft op het milieu en de plastic soep in zeeën en oceanen; 
 
Overwegende dat in de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater wordt geschonken als 
niet-bruisend water; 
 
Overwegende dat in de gemeentelijke gebouwen het spoelen van de toiletten gebeurt met 
regenwater; 
 
Overwegende dat de gemeente haar voorbeeldrol moet opnemen naar scholen, verenigingen 
en lokale bedrijven toe door hen te stimuleren om te kiezen voor water van de kraan en bewus-
ter om te gaan met drinkwater; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur onderschrijft het "Charter drinKraantjeswater". Dit charter maakt inte-
grerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Het gemeentebestuur engageert zich om het vierpuntenprogramma uit het charter te realise-
ren: 
1° In de gemeentelijke gebouwen enkel kraantjeswater te schenken als niet-bruisend water. 
2° Het drinken van kraantjeswater te promoten bij medewerkers, inwoners, scholen, lokale 

bedrijven en verenigingen. 
3° Verpakkingsafval te voorkomen door het gebruik van hervulbare drinkflessen, drinkbekers 

(of alternatief) te stimuleren. 
4° Bewuster om te gaan met kostbaar water. 
De gemeente zal rond deze punten acties organiseren. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar De Water-
groep. 
 
 
 
 
22 Patrimonium — Muilenstraat — Aankoop onroerend goed — Voorwaarden 
(NDC 57:506.112) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
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 27 mei 1870 tot vereenvoudiging van de administratieve vormvereisten 
inzake onteigening ten algemene nutte, in het bijzonder artikel 9; 
 
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 het gemeenteraadsbesluit van 16 november 2017 - Opdrachten — Werken – Wegenis- 
en rioleringswerken Rozenlaan / Resedalaan — Openbare procedure — Voorwaarden 
 
Gelet op het bodemattest; 
 
Gelet op het eigendomsattest afgeleverd door de ontvanger van het tweede kantoor der regi-
stratie te Asse; 
 
Gelet op het schattingsverslag van 7 maart 2018 opgemaakt door het Studie- en expertisebureel 
“H.DP”; 
 
Gelet op het grondinnemingsplan opgemaakt door Goegebeur Studieburo; 
 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 26 april 2018; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 27 april 2018; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor); 
 
Gelet op de ontwerp-akte van koop; 
 
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 aangekocht wordt om redenen van openbaar nut: voor de uitvoering 
van het wegenis- en rioleringsproject van de Rozenlaan en Resedalaan; 
 
Overwegende dat de rioleringen van het project van de Rozenlaan en de Resedalaan worden 
aangesloten op de bestaande infrastructuur van Aquafin die zich bevindt op de hoek van Af-
fligemstraat en de Muilenstraat; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De gemeente zal het volgende onroerend goed onderhands aankopen: 
een deel van een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, op de hoek van de Affligemsestraat 
en de Muilenstraat, gekadastreerd onder afdeling 1, sectie A, nummer 795H, met een opper-
vlakte van 34,14 vierkante meter, eigendom van Zwingeleers bvba, gevestigd te 1770 Liedeker-
ke, Stationsstraat nummer 347. 
 
§ 2. Op hetzelfde perceel wordt een erfdienstbaarheid gevestigd voor een ondergrondse 
riool over een oppervlakte van 22,57 vierkante meter. 
 
Artikel 2. 
De erfdienstbaarheid zal worden gevestigd en het goed zal aangekocht worden tegen de prijs 
van 8 302 euro, en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-akte. 
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 3. 
Deze aankoop zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in budgetsleutel 
2017/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2018. 
 
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 algemeen direc-
teur. 
 
Artikel 5. 
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te 
nemen bij de overschrijving van de akte. 
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23 Patrimonium — Meregrachtstraat — Onderhandse aankoop onroerend goed — Voorwaar-
den 
(NDC 57:506.112) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
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 27 mei 1870 tot vereenvoudiging van de administratieve vormvereisten 
inzake onteigening ten algemene nutte, in het bijzonder artikel 9; 
 
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 het bodemattest van 13 december 2016; 
 
Gelet op het eigendomsattest van 25 september 2015, afgeleverd door de ontvanger van het 
tweede kantoor der registratie te Asse; 
 
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van het tweede kantoor der registratie te Asse 
van 30 juni 2015; 
 
Gelet op het opmetingsplan van de Meregrachtstraat, opgemaakt op 21 november 2014 door 
de heer Philippe Beckwée, landmeter-expert, meer bepaald lot nummer 10 (10A + 10B); 
 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 25 april 2018; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor); 
 
Gelet op de ontwerp-akte van koop; 
 
Overwegende dat het grootste deel van de Meregrachtstraat gelegen is binnen het goedge-
keurd bijzonder plan van aanleg nummer 6 “Paepenberg”; 
 
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 aangekocht wordt om redenen van openbaar nut; voor de realisatie 
van de heraanleg van de straat; 
 
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 onderhands aankopen: 
een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, Meregrachtstraat, gekadastreerd onder afdeling 
1, sectie A, nummers 888N P0000 en 888P P0000, (vroeger gekend sectie A deel van 888C), met 
een oppervlakte van 41 vierkante meter, eigendom van: 
– mevrouw Emiliene Segers, wonende te 1652 Beersel, Pastoor Bolstraat nummer 90; 
– de heer Marc Steppe, wonende te 1860 Meise, Kraaienbroeklaan nummer 14; 
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– de heer Jacques Segers, wonende te 1850 Grimbergen, Smaragdstraat nummer 41; 
– mevrouw Monique Segers, wonende te 13330 Rixensart, Beau Site 5eme Avenue nummer 4; 
– mevrouw Liliane Segers, wonende te 1650 Beersel, Schaveyslaan nummer 13; 
– de heer Daniel Segers, wonende te 1860 Meise, Landbeekstraat nummer 42; 
– mevrouw Nicole Segers, wonende te 1861 Meise, Merchtemsesteenweg nummer 44/3; 
– de heer Alain Segers, wonende te 4800 Verviers, Rue de Limbourg nummer 2016; 
– mevrouw Karin Segers, wonende te 5362 Hamois, Rue Bois-Saint-Paul, Achet nummer 56; 
– mevrouw Isabelle Ameryckx, wonende te 1430 Rebecq, Rue de Ham nummer 37; 
– de heer Sebastien Ameryckx, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, A. Van Zandestraat 

nummer 96. 
 
Artikel 2. 
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente. 
 
Artikel 3. 
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 1 304 euro, inbegrepen wederbeleggings-
kosten en wachtinteresten, en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-akte. 
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 4. 
Deze aankoop zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel 
2017/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2018. 
 
Artikel 5. 
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 6. 
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te 
nemen bij de overschrijving van de akte. 
 
 
 
 
24 Patrimonium — Molenstraat — Onderhandse aankoop onroerend goed — Voorwaarden 
(NDC 57:506.112) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
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 27 mei 1870 tot vereenvoudiging van de administratieve vormvereisten 
inzake onteigening ten algemene nutte, in het bijzonder artikel 9; 
 
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 het bodemattest van 20 februari 2013; 
 
Gelet op het eigendomsattest van 23 november 2015, afgeleverd door de ontvanger van het 
tweede kantoor der registratie te Asse; 
 
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van het tweede kantoor der registratie te Asse 
van 27 mei 2013; 
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Gelet op het onteigeningsplan van de Molenstraat, deel tussen de Bunderstraat en Muilen-
straat, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2013, welke voor 
deze inname nummer 28 aangepast/verbeterd werd met het opmetingsplan opgemaakt door 
Philippe Beckwée, landmeter-expert, op 24 februari 2016; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2014 waarbij aan de gemeente machtiging tot 
onteigening wordt verleend van onroerende goederen voor de realisatie van het rooilijn- en 
onteigeningsplan van de Molenstraat, tussen de Bunderstraat en Muilenstraat; 
 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 25 april 2018; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 17 april 2018; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor); 
 
Gelet op de ontwerp-akte van koop; 
 
Overwegende dat het bodemattest van 20 februari 2013 luidt als volgt: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit; 
 
Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut: voor de realisatie 
van de heraanleg van de Molenstraat; 
 
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 onderhands aankopen: 
een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, Molenstraat, gekadastreerd onder afdeling 1, 
sectie A, nummer 615M P0000 (vroeger gekend sectie A deel van 615K), met een oppervlakte 
van 1 vierkante meter, eigendom van de heer en mevrouw Willy Wauters – Lutgarde Laroy, 
wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat nummer 19. 
 
Artikel 2. 
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente. 
 
Artikel 3. 
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 40 euro, inbegrepen wederbeleggingskosten 
en wachtinteresten, en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-akte. 
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 4. 
Deze aankoop zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel 
2015/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2018. 
 
Artikel 5. 
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 6. 
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te 
nemen bij de overschrijving van de akte. 
 
 
 
 
25 Wegverkeer — Warandestraat— Aanvullend reglement 
(NDC 581.15) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 
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2; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°; 
 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder 
artikel 10 en artikel 12; 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegver-
keer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode); 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 
Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbe-
sluit van 19 januari 2012; 
 
Gelet op de onveilige verkeerssituatie voor de voetgangers die wensen over te steken in de 
Warandestraat; 
 
Gelet op de hoge verkeersintensiteiten in de Warandestraat; 
 
Overwegende dat het aanbrengen van oversteekplaatsen voor voetgangers de oversteekbewe-
gingen in de Warandestraat gecontroleerd en veiliger laat verlopen; 
 
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg 
die wordt beheerd door de gemeente; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
In de Warandestraat wordt het verkeer voor de weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals 
aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals hierna bepaald. 
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
§ 1. In de Warandestraat ter hoogte van de woning met huisnummer 15 en ter hoogte van de 
woning met huisnummer 103 wordt een oversteekplaats voor voetgangers gemaakt. 
 
§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door het aanbrengen van witte banden op het 
wegdek, evenwijdig met de as van de rijbaan en een verkeersbord F49. 
Artikel 3. 
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 
 
Artikel 4. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking 
door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens. 
 
Artikel 5. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het bijbehorende plan 
worden verzonden naar: 
1° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, voor kennisgeving; 
2° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving; 
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3° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving; 
4° de politiezone TARL. 
 
 
 
 
26 Fietspunt en Liedekerke Net — Projectovereenkomst met Groep Intro 
(NDC 506.81: 581.116) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 januari 2017 — Mobiliteit — Fietspunt Liedekerke — 
Addendum bij projectovereenkomst met Groep Intro; 
 
Gelet op de brief van NMBS NV van 29 januari 2018 aangaande het fietspunt en de fietsenstal-
ling aan het station; 
 
Gelet op het ontwerp van projectovereenkomst met vzw Groep Intro, regio Vlaams-Brabant 
aangaande het uitbouwen en uitbaten van het nieuw fietspunt aan het station en de verdere 
uitbouw van het project ‘Liedekerke Net’ als sociaal tewerkstellingsproject; 
 
Overwegende dat de NMBS de strategie met betrekking tot het inrichten van fietspunten en 
bewaakte fietsenstallingen in de stations heeft gewijzigd na de ondertekening van de samen-
werkingsovereenkomst voor de herinrichting van de stationsomgeving; 
 
Overwegende dat het station ingedeeld werd in categorie C (minder dan 2 500 opstappende 
reizigers en minder dan 1 000 fietsenstallingen); 
 
Overwegende dat de NMBS deze categorie, die tegen een vergoeding taken van toezicht en 
onderhoud op haar fietsenstallingen uitoefent, niet langer financieel ondersteunt; 
 
Overwegende dat de herinrichtingswerken van de stationsomgeving binnenkort worden afge-
rond; dat het station, het fietspunt en de fietsenstalling worden geïntegreerd in een nieuw 
gebouw; 
 
Overwegende dat de uitbater van het fietspunt zelf actief moet zijn in de sector van de sociale 
economie; dat Groep Intro focust op het aanbieden van permanente tewerkstelling voor wie 
een inschakeling in het reguliere arbeidscircuit niet haalbaar is; 
 
Overwegende dat de gemeente de ambitie heeft het project ‘Liedekerke Net’ verder uit te 
bouwen als een volwaardig sociaal tewerkstellingsproject; 
 
Overwegende dat bovenstaand project integraal past binnen het gemeentelijk activeringsbeleid 
voor kansengroepen; 
 
Overwegende dat deze mensen via dit project worden geactiveerd in de richting van deelname 
in de reguliere arbeidsmarkt; dat ze werkervaring kunnen opdoen teneinde hun attitudes en 
competenties te verbeteren; 
 
Overwegende dat Groep Intro, regio Vlaams-Brabant voor beide diensten een leverancier is in 
de sociale economie; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een overeenkomst af te sluiten; 
 
Overwegende dat de kostprijs op jaarbasis wordt geraamd op 90 000 euro; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
De projectovereenkomst tussen vzw Groep Intro, regio Vlaams-Brabant en de gemeente aan-
gaande het uitbouwen en uitbaten van het nieuw fietspunt aan het station en het uitbouwen 
van het project ‘Liedekerke Net’, als voorwaardig sociaal tewerkstellingsproject, wordt goedge-
keurd. 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De projectovereenkomst zal namens het gemeentebestuur ondertekend worden door de 
voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur. 
 
Artikel 3. 
De financiering zal gebeuren met de kredieten die voorzien zijn in de budgetsleutel 
2018/6490000/INFR/0220 van het exploitatiebudget 2018 en de kredieten die zullen voorzien 
worden bij de eerstvolgende budgetwijziging. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende pro-
jectovereenkomst worden verzonden naar Groep Intro vzw, regio Vlaams-Brabant, voor uitvoe-
ring. 
 
 
 
 
27 Politie — Reglement openbare overlast — Wijziging 
(NDC 583.73) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119, artikel 119 bis en artikel 135, 
§ 2, tweede lid, 7°; 
 
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, in het bijzonder artikel 30; 
 
Gelet op de wet van 7 januari 1998 betreffende de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhou-
dende drank; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2005 — Politie — Reglement openbare 
overlast, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november 2011, 21 mei 2015 en 17 
november 2016; 
 
Overwegende dat het bestaande reglement op openbare overlast aangevuld wordt met een 
bijkomende vorm van overlast; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
Artikel 1. 
Artikel 9,12°, van het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2005 — Politie — Reglement 
openbare overlast, opgeheven bij het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2011, wordt 
hersteld in de volgende lezing: 
 
Artikel 9,12. 
§ 1. Op de openbare weg, op de openbare pleinen en in de openbare parken is het verboden 
om alcoholhoudende dranken (al dan niet gemengd met andere dranken) te gebruiken. 
Met alcoholhoudende dranken worden bedoeld gegiste of sterke dranken zoals gedefinieerd in 
de wet van 7 januari 1998 betreffende de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende 
drank. 
Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt gelijkgesteld 
met het gebruik beoogd in dit artikel. 
 
§ 2. Het verbod bedoeld in paragraaf 1 geldt niet: 
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 op de vergunde terrassen van de horecazaken, tijdens de uitbating ervan; 

 op andere vergunde plaatsen tijdens de uitbating ervan; 

 tijdens vergunde manifestaties en evenementen. 
 
§ 3. De politieambtenaren kunnen zo nodig de recipiënten die alcoholhoudende dranken 
bevatten, bestuurlijk in beslag nemen, mits in acht name van de bepalingen van artikel 30 van 
de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 
Deze inbeslaggenomen goederen kunnen gebeurlijk onmiddellijk vernietigd worden, overeen-
komstig de bepalingen van artikel 30 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 
 
Artikel 2. 
Artikel 10.1 van hetzelfde gemeenteraadsbesluit, opgeheven bij het gemeenteraadsbesluit van 
21 mei 2015, wordt hersteld in de volgende lezing: 
 
Artikel 10.1. 
§ 1. Ingeval van overtreding van de bepalingen van dit reglement kunnen de bevoegde perso-
nen de overtreder aanmanen om de inbreuk onmiddellijk te doen ophouden en om de gepaste 
maatregelen te nemen om de hinder te beperken. 
 
§ 2. De overtreder verleent zijn volledige medewerking en verstrekt de bevoegde personen 
alle relevante inlichtingen bij de uitvoering van hun onderzoek. 
 
Artikel 3. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden 
naar: 
1° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving; 
2° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving. 
 
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politie-
zone TARL, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
28 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 
algemeen directeur; 
 
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 19 april 2018 worden beschouwd als 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de algemeen directeur ondertekenen de originelen van de notulen. 
 
Artikel 3. 
De algemeen directeur publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten 
minste twaalf maanden. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 
 
Aangenomen door de gemeenteraad 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Etienne Schouppe 
Algemeen directeur  Voorzitter 
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