
GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE BERICHTEN\LIJST GRD 

GEMEENTEBESTUUR 
CLUSTER INTERNE ZAKEN 

SECRETARIAAT 
OPPERSTRAAT 31 
1770 LIEDEKERKE 
TEL. 053 64 55 11 
FAX 053 64 55 09 

www.liedekerke.be

L
IE

D
E

K
E

R
K

E
 

 
NDC 172.20:504.7 

BERICHT AAN DE BEVOLKING 

Gemeenteraad 2016-06-16 

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

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2016 de volgende beslissingen getroffen: 

 

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 15 september 2016. 

 

2 Havicrem — Algemene vergadering van 2016-06-29 — Mandaat verte-

genwoordiger 
De gemeenteraad bepaalt voor elke algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn 

standpunt over de agendapunten en de wijze waarop de afgevaardigde van de gemeente handelt op deze algeme-

ne vergadering. 

 

3 Finiliek — Thesauriebewijzen — Borgstelling 
De raad van bestuur heeft beslist het bestaande thesauriebewijzenprogramma stop te zetten en 

te vervangen door een nieuw programma met een plafondbedrag van € 100 miljoen. Finilek 

vraagt aan de gemeenten-vennoten zich borg te stellen ten aanzien van de houders van thesau-

riebewijzen uitgegeven in het kader van het nieuwe thesauriebewijzenprogramma. De be-

staande borgstelling wordt uitdovend. 

 

4 Kleuterschool Dol-Fijn — Organisatie schooljaar 2016/2017 
De subsidiëring van de personeelsomkadering van de kleuterschool gebeurt volgens het lestij-

denpakket, het urenpakket en het puntenpakket toegekend aan de school en het puntenpakket 

toegekend aan de scholengemeenschap. 

 

5 Kleuterschool Dol-Fijn — Vakanties en vrije dagen — Schooljaar 

2016/2017 
De verlofkalender voor volgend schooljaar houdt rekening met de officiële feestdagen, de lo-

kale feestelijkheden en de verlofkalenders van de andere scholen. 

 

6 Academie voor beeldende kunst — Vakanties en vrije dagen — Schooljaar 

2016/2017 
De verlofkalender voor volgend schooljaar houdt rekening met de officiële feestdagen, de lo-

kale feestelijkheden en de verlofkalenders van de andere scholen. 
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7 Patrimonium — Jeugdhuis — Opstalrecht TMVW 
De gemeenteraad keurde op 24 september 2015 het voorstel van aanpak goed waarbij voor-

zien werd dat, via een notariële driepartijen-overeenkomst, het gevestigde opstalrecht tussen 

de gemeente en de intercommunale Haviland en de eigendom van het gebouw worden over-

gedragen aan TMVW. 

 

8 Ruimtelijke ordening — Stedenbouwkundige vergunning Houtmarktstraat 

86 — Publieke erfdienstbaarheid 
De vergunning legt de creatie op van een publiekrechtelijke doorgang in de projectzone. Deze 

doorgang voor voetgangers en fietsers vormt een verbinding tussen de Houtmarktstraat en de 

voetweg nummer 48. Overeenkomstig de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening moet de 

gemeenteraad hierover een beslissing nemen. 

 

9 Politie — Reglement deelfietsen 
Op 19 november 2015 heeft de raad in kader van het burgemeestersconvenant een klimaatac-

tieplan goedgekeurd. Een actie van dit plan is het gratis aanbieden van deelfietsen op het 

grondgebied van de gemeente. Het nieuwe deelfietsensysteem wordt deze zomer gelanceerd. 

Het gebruiksreglement bepaalt de praktische modaliteiten. 

 

10 Personeel — Aanstelling op proef in statutair verband — Financieel be-

heerder 
Dit agendapunt is zonder voorwerp. 

 

 

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

de openingsuren van het gemeentehuis. 
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Marc Mertens Etienne Schouppe 

Gemeentesecretaris Voorzitter 
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