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BERICHT AAN DE BEVOLKING 

Gemeenteraad 2016-04-28 

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens twintig dagen 
(artikel 252, § 2, van het Gemeentedecreet) 

De gemeenteraad heeft op 28 april 2016 de volgende beslissingen getroffen: 

 

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 19 mei 2016. 

 

2 Toekomstforum Halle-Vilvoorde — Versterkt stedenbeleid — Partner-

schapsverklaring 
De Vlaamse overheid heeft de intentie om actiegerichte samenwerkingsverbanden te financie-

ren die met lokale initiatieven de sociaaleconomische uitdagingen van een regio het hoofd 

willen bieden. Het toekomstforum zal een projectvoorstel indienen. De gemeente zal als part-

ner toetreden tot dit project. Dit is een unieke kans om het door ERSV Vlaams-Brabant reeds 

geleverde werk verder te zetten. 

 

3 Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei — Statutenwijziging 
De raad van bestuur telt een aantal leden met raadgevende stem. Dit zijn gemeenteraadsleden 

die verkozen zijn op een lijst die geen leden in het college heeft. De toepassing van deze regel 

kan problematisch zijn in gemeenten met taalfaciliteiten, waar de samenstelling van het 

college gebeurt via rechtstreekse verkiezing. Een wijziging van de statuten is noodzakelijk, 

gezien de vraag van de gemeente Drogenbos om toe te treden tot de projectvereniging. 

 

4 Havicrem — Statutenwijziging 
De maatschappelijke zetel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband gaat van het be-

drijvencentrum te Vilvoorde naar de nieuwe vestiging te Zemst. Om buiten het toepassings-

gebied van de vennootschapsbelasting te blijven, verdwijnt de mogelijkheid tot uitkering van 

dividenden uit de statuten. 

 

5 Finilek — Kapitaalverhoging Eandis Assets 
Finilek heeft een aanbod ontvangen om in te tekenen op een kapitaalsverhoging van Eandis 

Assets. Het gemeentebestuur kan een bedrag van € 246 303,70 onderschrijven. De financie-

ring gebeurt door Finilek met bankfinanciering. Deze operatie heeft geen budgettaire impact 

voor de gemeente. 
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6 Iverlek — Algemene vergadering 2016-04-29 — Mandaat vertegenwoor-

diger 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering. 

De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur krijgt opdracht om deze punten goed te keu-

ren. 

 

7 Eandis Assets — Algemene vergadering 2016-04-29 — Mandaat verte-

genwoordiger 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering. 

De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur krijgt opdracht om deze punten goed te keu-

ren. 

 

8 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Jaarrekening 2015 
De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota (de vroegere budgettaire begro-

tingsrekening), de samenvatting van de algemene rekeningen (de vroegere algemene reke-

ning) en de toelichtingen hierbij. 

Exploitatierekening € 141 824 

Investeringsrekening € 41 030 

Andere € -131 648 

Budgettair resultaat van het boekjaar € 51 207 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar € 876 930 

Bestemde gelden € 82 341 

Resultaat op kasbasis € 845 796 

 

9 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland — Jaarrekening 2015 
De jaarrekening sluit af in evenwicht met een totaal aan uitgaven en inkomsten van 

€ 234 599,05. Elke partnergemeente draagt € 24 370,56 bij. De bespreking van de jaarreke-

ning staat op de agenda van de vergadering van het beheerscomité van 11 mei 2016. 

 

10 Academie voor beeldende kunst — Jaarrekening 2015 
Het totaal aan uitgaven en inkomsten bedraagt € 872 382,31. De gemeentelijke bijdrage in de 

financiering van de academie bedraagt € 20 374,94. 

 

11 Financiën — Budgethouderschap college van burgemeester en schepenen 

— Rapport 2015 
Het college van burgemeester en schepenen rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het 

budgethouderschap. 

 

12 Financiën — Wettigheid- en regelmatigheidscontrole financieel beheerder 

— Rapport 2015 
De financieel beheerder rapporteert jaarlijks over de uitvoering van zijn taak van voorafgaan-

de controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. 
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13 Financiën — Evolutie en beheer — Rapport 2015 
De financieel beheerder rapporteert jaarlijks over de financiële toestand. Dat rapport omvat 

een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evo-

lutie van de budgetten. 

 

14 Interne controle — Rapport 2015 
De gemeentesecretaris rapporteert jaarlijks over de organisatie en de werking van het interne 

controlesysteem (organisatiebeheersing). 

 

15 Financiën — Jaarrekening 2015 
De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota (de vroegere budgettaire begro-

tingsrekening), de samenvatting van de algemene rekeningen (de vroegere algemene reke-

ning) en de toelichtingen hierbij. 

Exploitatierekening € 1 927 764 

Investeringsrekening € -1 800 440 

Andere € 659 622 

Budgettair resultaat van het boekjaar € 786 946 

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar € 1 017 573 

Bestemde gelden € 0 

Resultaat op kasbasis € 1 804 519 

 

16 ILvA — Gebruikt textiel — Overdracht overeenkomst met kringwinkel ’t 

Vierkant 
Door de toetreding tot ILvA heeft de gemeente afstand van bevoegdheid gedaan voor de in-

zameling en verwerking van huishoudelijk afval. ILvA zal voortaan ook de inzameling en 

verwerking van gebruikt textiel organiseren. Dit zal exclusief gebeuren via de kringwinkels. 

ILvA neemt de overeenkomst over die de gemeente met de kringwinkel 't Vierkant heeft afge-

sloten. 

 

17 Milieu — Premie verwijderen / opvullen stookolietanks — Reglement 
Op 29 november 2015 heeft de raad in kader van het burgemeestersconvenant een klimaatac-

tieplan goedgekeurd. De 1
e
 actie van dit plan is: aanmoedigen van het verwijderen van stook-

olietanks. Het gemeentebestuur verleent een premie voor de verwijdering of opvulling van 

ondergrondse en bovengrondse stookolietanks. Het reglement bepaalt de voorwaarden voor 

het verkrijgen van de premie. 

 

18 Milieu — Premie fotovoltaïsche panelen — Reglement 
Op 29 november 2015 heeft de raad in kader van het burgemeestersconvenant een klimaatac-

tieplan goedgekeurd. De 2
e
 actie van dit plan is: aanmoedigen van het plaatsen van fotovolta-

ische panelen. Het gemeentebestuur verleent een premie voor de plaatsing van fotovoltaïsche 

panelen. Het reglement bepaalt de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie. 
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19 Milieu — Premie isolatie en hoogrendementsglas — Reglement 
Op 29 november 2015 heeft de raad in kader van het burgemeestersconvenant een klimaatac-

tieplan goedgekeurd. De 3
 e

 actie van dit plan is: aanmoedigen van het plaatsen van isolatie. 

De netbeheerder (Eandis) verleent reeds een premie voor het plaatsen van hoogrendements-

glas, dak-, vloer- of muurisolatie. Het gemeentebestuur verleent onder dezelfde voorwaarden 

een bijkomende premie. Het reglement bepaalt de voorwaarden voor het verkrijgen van de 

premie. 

 

20 Milieu — Premie duurzaam bouwadvies — Reglement 
Op 29 november 2015 heeft de raad in kader van het burgemeestersconvenant een klimaatac-

tieplan goedgekeurd. De 12
e
 actie van dit plan is: promoten en financieel ondersteunen van 

het duurzaam bouwadvies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Inwoners met 

renovatieplannen kunnen duurzaam bouwadvies vragen aan de vzw Dialoog. Het gemeente-

bestuur verleent een premie gelijk aan de kostprijs van dit bouwadvies. Het reglement bepaalt 

de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie. 

 

21 Ruimtelijke Ordening — RUP 'Houtmarkt' — Samenwerkingsovereen-

komst 
Dit ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) omvat de ontwikkeling van de gronden gelegen tussen 

de woningen in de Houtmarktstraat met huisnummer 69 en 77. De afbakening grenst tevens 

aan het eindpunt van de Vandeveldelosweg. De opmaak van dit plan zal gebeuren in 

samenwerking met Fijak Promotions. 

 

22 Ruimtelijke Ordening — RUP ‘Langsparking station’ — Definitieve vast-

stelling 
De periode van het openbaar onderzoek voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is afgelo-

pen. De GECORO, de adviesverleners brachten hun advies uit. De gemeenteraad moet het 

plan nog goedkeuren. 

 

23 Wegverkeer — Guldenstraat — Aanvullend reglement 
Deze maatregel voorziet de herschikking van een aantal parkeervakken. Hierdoor zal het 

doorgaand verkeer vlotter kunnen doorstromen en de toegang tot een aantal privé-

eigendommen verbeteren. 

 

24 Patrimonium — Rozenlaan / Resedalaan — Verwerving wegzate — 

Voorwaarden — I tot IV 
Voor de realisatie van de heraanleg van de Rozenlaan en de Resedalaan zijn onteigeningen 

noodzakelijk. Deze gebeuren volgens het goedgekeurde onteigeningsplan. Nog enkele eige-

naars hebben zich akkoord verklaard met het voorstel van de gemeente tot aankoop in der 

minne. 
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25 Patrimonium — Verbouwing en uitbreiding gemeentehuis — Samenwer-

king met Haviland 
Om de dienstverlening naar het publiek op een eigentijdse en klantgerichte wijze te kunnen 

organiseren is een uitbreiding van de front-office ruimte nodig. Onthaal-balie, snel-balie, 

thema-balies en spreekruimtes moeten een plaats krijgen in het nieuwe 'Balieplein'. De in-

richting van dit 'Balieplein' zal gebeuren tussen het gemeentehuis en het sociaal huis. Op die 

manier zijn het OCMW en het gemeentebestuur ook fysiek geïntegreerd. Haviland zal instaan 

voor de projectregie. 

 

26 Opdrachten — Openbare verlichting parking station — Voorwaarden 
De herinrichting van de stationsomgeving omvat ook de vernieuwing van de stationsparking 

aan het bedrijvenpark. Eandis zal een nieuwe openbare verlichtingsinstallatie plaatsen met 

dimbare LED's. De kostprijs bedraagt € 11 600,75 excl. btw. 

 

 

Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens 

de openingsuren van het gemeentehuis. 

 

 

Liedekerke 2016-04-29 

 

Voor de gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Marc Mertens Etienne Schouppe 

Gemeentesecretaris Voorzitter 
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