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NDC 172.20:504.7 

BERICHT AAN DE BEVOLKING 

Gemeenteraad 2016-05-19 

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

De gemeenteraad heeft op 19 mei 2016 de volgende beslissingen getroffen: 

 

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 16 juni 2016. 

 

 

2.1 TMVW (IC) — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger 
De gemeenteraad heeft mevrouw Christel Van den Borre, gemeenteraadslid, aangeduid om 

het gemeentebestuur te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene verga-

deringen van de intercommunale TMVW. 

 

 

2.2 TMVW — Algemene vergadering van 2016-06-24 — Mandaat vertegen-

woordiger 
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. 

 

 

3 Finilek — Algemene vergadering van 2016-06-17 — Mandaat vertegen-

woordiger 
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. 

 

4 Haviland — Algemene vergadering van 2016-06-22 — 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. 
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5 Cipal — Algemene vergadering van 2016-06-17 — Mandaat vertegen-

woordiger 
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. 

 

 

6 ILvA — Algemene vergadering van 2016-06-28 — Mandaat vertegen-

woordiger 
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 Infrax West — Algemene vergadering van 2016-06-07 — 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 Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas — Jaarrekening 2015 
De exploitatierekening sluit af met een positief resultaat van het eigen jaar van € 792,30. De 

ontvangsten bedragen in totaal € 98 716,99 en de uitgaven € 97 924,69. Het algemeen exploi-

tatieresultaat bedraagt € 224 056,45. De investeringsrekening sluit af in evenwicht. Er is geen 

gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie, noch voor de investeringen. 

 

 

9 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap — Jaarrekening 2015 
De exploitatierekening sluit af met een positief resultaat van het eigen jaar van € 17 733,07. 

De ontvangsten bedragen in totaal € 3 774,43 en de uitgaven € 21 507,50. Rekening houdende 

met het overschot van 2014 en de bijdrage van de gemeente van € 20 707,19 bedraagt het al-

gemeen exploitatieresultaat € 20 747,08. De investeringsrekening sluit af met een algemeen 

overschot van € 0,04. 

 

 

10 Kerkfabriek Sint-Amandus — Jaarrekening 2015. 
De exploitatierekening sluit af met een negatief resultaat van het eigen jaar van € -34 839,98. 

De ontvangsten bedragen in totaal € 5 825,46 en de uitgaven € 40 665,44. Rekening houdende 

met het overschot van 2014 en de bijdrage van de gemeente Liedekerke en Roosdaal van 

€ 28 532,51 (elk voor de helft) bedraagt het algemeen exploitatieresultaat € 20 158,82. De in-

vesteringsrekening sluit af met een algemeen overschot van € 24 050,22. 
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11 Patrimonium — Afkoppeling Monnikveld — Onderhandse aankoop onroe-

rend goed — Voorwaarden I & II 
Voor de realisatie van de erosiewerende maatregelen van het project “Afkoppeling Monnik-

veld” moet de gemeente de nodige gronden verwerven. Aquafin voert voor rekening van de 

gemeente de onderhandelingen met de eigenaars. Twee eigenaars verklaarden zich reeds ak-

koord met het voorstel van verkoop aan de gemeente. 

 

 

 

 

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

de openingsuren van het gemeentehuis. 
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Voor de gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Marc Mertens Etienne Schouppe 

Gemeentesecretaris Voorzitter 
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