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BERICHT AAN DE BEVOLKING
Gemeenteraad 2018-05-24

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens twintig dagen
(artikel 25 § 2 van het Gemeentedecreet)

De gemeenteraad heeft op 24 mei 2018 de volgende beslissingen getroffen:

0 Agenda — Punt toe te voegen wegens spoedeisendheid
26 Politie — Reglement op openbare overlast — Wijziging

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 21 juni 2018.

2 Iverlek — Algemene vergadering van 2018-06-15 — Mandaat vertegenwoordiger
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-
woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed te
keuren.

3 Haviland — Algemene vergadering van 2018-06-20 — Mandaat vertegenwoordiger
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-
woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed te
keuren.

4 Havicrem — Algemene vergadering van 2018-06-27 — Mandaat vertegenwoordiger
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-
woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed te
keuren.

5 Cipal — Algemene vergadering van 2018-06-15 — Mandaat vertegenwoordiger
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-
woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed te
keuren.

6 ILvA — Algemene vergadering van 2017-06-25 — Statutenwijziging — Mandaat
vertegenwoordiger
De statutenwijziging omvat de noodzakelijke aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal
bestuur Er zijn geen opmerkingen over de statutenwijziging en de agendapunten van de algemene
vergadering. De vertegenwoordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene
vergadering goed te keuren.
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7 Infrax West — Algemene vergadering van 2018-06-26 — Mandaat vertegenwoordiger
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-
woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed te
keuren.

8 TMVW — Algemene vergadering van 2018-06-22 — Mandaat vertegenwoordiger
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-
woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed te
keuren.

9 TMVS — Algemene vergadering van 2018-06-20 — Mandaat vertegenwoordiger
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-
woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed te
keuren.

10 Zefier — Algemene vergadering — Vertegenwoordiging — I & II
Zefier cvba is de nieuwe financieringsvennootschap die tot stand is gekomen door een globale
herstructureringsoperatie van de zes Vlaamse financieringsverenigingen, waaronder Finilek. Zefier
heeft de activiteiten in hernieuwbare energiebronnen overgenomen van Finilek. De overige
activiteiten zijn naar Iverlek gegaan. De gemeenteraad duidt mevrouw Christel Van den Borre aan als
effectieve afgevaardigde en mevrouw Rita Triest als plaatsvervanger aan om het gemeentebestuur te
vertegenwoordigen.

11 Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas — Jaarrekening 2017
De exploitatierekening sluit af met een positief resultaat van het eigen jaar van € 50 558,74. De
ontvangsten bedragen in totaal € 150 818,24 en de uitgaven € 100 259,50. Het algemeen
exploitatieresultaat bedraagt € 136 098,16. De investeringsrekening sluit af met een algemeen
negatief resultaat van € 70 000,00. Er is geen gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie, noch voor de
investeringen.

12 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap — Jaarrekening 2017
De exploitatierekening sluit af met een negatief resultaat van het eigen jaar van € 16 965,14. De
ontvangsten bedragen in totaal € 3 019,15 en de uitgaven € 19 984,29. Rekening houdende met het
overschot van 2016 en de bijdrage van de gemeente van € 9 953,07 bedraagt het algemeen
exploitatieresultaat € 20 137,75. De investeringsrekening sluit af met een algemeen overschot van
€ 0,04.

13 Kerkfabriek Sint-Amandus — Jaarrekening 2017
De exploitatierekening sluit af met een negatief resultaat van het eigen jaar van € -36 771,32. De
ontvangsten bedragen in totaal € 4 210,92 en de uitgaven € 40 982,24. Rekening houdende met het
overschot van 2016 en de bijdragen van de gemeente Liedekerke en Roosdaal van € 32 183,30 (elk
voor de helft) bedraagt het algemeen exploitatieresultaat € 6 815,56. De investeringsrekening sluit af
met een algemeen overschot van € 18 702,02.

14 Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten — Opleidingen en opties
Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs legt vanaf volgend schooljaar andere normen op. Er
komt een herwerkte opleidingsstructuur door te sleutelen aan omkadering- en financieringsnormen.
Door de nieuwe einddoelen krijgen de leerkrachten meer artistieke en pedagogische vrijheid.
Leerlingen kunnen een vervolmakingscursus volgen na het afstuderen.

15 Personeel — Algemeen directeur – Salarisschaal
Door de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur en de aanstelling van een algemeen
directeur moet de gemeenteraad de nieuwe salarisschaal vaststellen. Deze salarisschaal wordt als
bijlage toegevoegd aan de rechtspositieregeling.
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16 Personeel — Financieel directeur – Salarisschaal
Door de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur en de aanstelling van een financieel
directeur moet de gemeenteraad de nieuwe salarisschaal vaststellen. Deze salarisschaal wordt als
bijlage toegevoegd aan de rechtspositieregeling.

17 Personeel — Arbeidsreglement — Wijziging
Alle dienstvoertuigen worden uitgerust met een voertuigvolgsysteem. Aan de hand van dit systeem
kan de arbeidsorganisatie efficiënter gemaakt worden door de rijtijden en -afstanden te optimaliseren
en de gemeentelijke CO2-afdruk worden verminderd. Het reglement wordt als extra bijlage gevoegd
aan het arbeidsreglement.

18 Financiën — Retributie publiciteit
Verdaagd

19 Omgeving – Beleefbare Dendervallei – Samenwerkingsovereenkomst
De toeristisch- recreatieve potentie van de Dendervallei tussen Dendermonde en Ath wordt versterkt.
De betrokken gemeenten en steden hebben onderzocht op welke wijze dit kan geconcretiseerd
worden. Doelstelling is om in samenspraak een actieprogramma uit te werken.

20 Milieu —Charter drinKraantjeswater
De gemeente onderschrijft het “Charter drinKraantjeswater” en engageert zich hiermee om het
gebruik van drinkwater te promoten.

21 Patrimonium — Muilenstraat — Aankoop onroerend goed — Voorwaarden
De aansluiting van de riolering van het wegenis- en rioleringsproject in de Rozenlaan en de Resedalaan
op de rioolconstructie van Aquafin bevindt zich op de hoek van de Affligemsestraat en de
Muilenstraat. Om dit te kunnen realiseren komt er op dit perceel een ondergrondse erfdienstbaarheid
over een oppervlakte van 22,57 m² en een inname over een strook van 34,14 m². De totale
aankoopprijs bedraagt € 8 302.

22 Patrimonium — Meregrachtstraat— Verwerving wegzate — Voorwaarden
Voor de realisatie van de heraanleg van de Meregrachtstraat zijn onteigeningen noodzakelijk. Het
grootste deel van de Meregrachtstraat is gelegen binnen het goedgekeurd BPA nummer 6
“Paepenberg”. De onteigeningen gebeuren volgens een opmetingsplan. Nog een eigenaar heeft zich
akkoord verklaard met het voorstel van de gemeente tot aankoop in der minne.

23 Patrimonium —Molenstraat — Verwerving wegzate — Voorwaarden
Voor de realisatie van de aanleg van de Molenstraat, deel tussen de Bunderstraat en de Muilenstraat,
zijn onteigeningen noodzakelijk. Deze gebeuren volgens het goedgekeurde onteigeningsplan. Nog een
eigenaar heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van de gemeente tot aankoop in der minne.

24 Wegverkeer – Warandestraat – Aanvullend reglement
In de Warandestraat komt er ter hoogte van de woning met huisnummer 15 en 103 een
oversteekplaats voor voetgangers. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het oversteken in deze
drukke straat vlotter en veiliger verloopt.

25 Fietspunt en Liedekerke Net – Projectovereenkomst met Groep Intro
De groep Intro, actief in de sector van de sociale economie, wordt ingeschakeld voor het uitbaten van
het fietspunt aan het station van Liedekerke en voor het project Liedekerke Net. Groep Intro voorziet
in 1 voltijdse (VTE) werkleider die instaat voor de operationele aansturing en opvolging van de
activiteiten en 0,2 VTE coach die instaat voor de begeleiding van de trajecten van de leefloners.

26 Politie — Reglement op openbare overlast — Wijziging
Deze wijziging voegt aan het bestaande reglement een bijkomende vorm van overlast toe, namelijk
het gebruik van alcoholische dranken op de openbare weg.
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Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis.

Liedekerke 2018-05-28

Voor de gemeenteraad

Marc Mertens Etienne Schouppe
Algemeen directeur Voorzitter
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