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BERICHT AAN DE BEVOLKING 

Gemeenteraad 2016-10-20 

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

De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2016 de volgende beslissingen getroffen: 

 

 

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 17 november 2016. 

 

2 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Budget 2016 — Wij-

ziging nummer 1 
De aanpassingen opgenomen in deze wijziging hebben louter betrekking op het investerings-

budget. Het OCMW heeft een perceel weidegrond verkocht aan het Agentschap Natuur en 

Bos. Deze ontvangst was niet gebudgetteerd. Deze aanpassing heeft geen invloed op de bij-

drage van de gemeente, die voor het boekjaar 2016 behouden blijft op € 765 037,00. De raad 

voor maatschappelijk welzijn heeft op 17 oktober 2016 deze wijziging goedgekeurd. 

 

3 Financiën — Budget 2016 — Wijziging nummer 1 
De aanpassingen opgenomen in deze wijziging zijn technische aanpassingen in overeenstem-

ming met BBC en verschuivingen van kosten en ontvangsten zowel in de exploitatierekening, 

de investeringsrekening als de liquiditeitenrekening. Deze aanpassingen hebben een beperkte 

positieve invloed op het resultaat op kasbasis en op de autofinancieringsmarge. 

 

4 Financiën — Retributie eID-kaartlezer 
Meer en meer online-toepassingen maken gebruik van de digitale handtekening. Dit kan al-

leen met een eID kaartlezer. Ook de nieuwe gemeentelijke website zal van deze technologie 

gebruik maken. Geregeld vragen inwoners naar dergelijk toestel. Het gemeentebestuur stelt 

deze ter beschikking tegen de prijs van € 15,00. 

 

5 Gemeenschapscentrum Warande — Gebruiksreglement — Wijziging 
Het gemeenschapscentrum Warande stelt ruimten ter beschikking voor activiteiten van de 

verschillende culturele werksoorten, organisaties, bevolkingsgroepen en strekkingen, zonder 

onderscheid. Om te voorkomen dat het neutrale en openbare imago verloren zou gaan, kunnen 

activiteiten met een religieus karakter in het gemeenschapscentrum niet plaatshebben. 

 



GEMEENTERAAD 2016-10-20 Blz. 2/2 

GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE 

6 Personeel — Financieel beheerder — Specifieke aanwervingsvoorwaarde 
Er zijn reeds twee selectieprocedures gevoerd zonder succesvol resultaat. Om de rekrutering 

te verbreden, vervalt de specifieke diplomavereiste bij de kandidaatstelling. Elk diploma dat 

toegang geeft tot het niveau A komt in aanmerking voor deze functie. 

 

7 Personeel — Rechtspositieregeling — Wijziging 
De huidige mogelijkheden binnen de rechtspositieregeling rond onbetaald verlof geven aan-

leiding tot moeilijkheden om de continuïteit van de werking van de diensten te verzekeren. 

Deze wijziging heeft betrekking op de modaliteiten voor de toekenning van onbetaald verlof. 

 

8 Opdrachten — Werken — Rozenlaan / Resedalaan — Verplaatsing kabel-

distributienet — Voorwaarden 
Er zijn riolerings- en wegeniswerken gepland in de Rozenlaan, de Resedalaan en de verbin-

dingsweg met de Laan I. Infrax West zal ook het kabeldistributienet verplaatsen. De kostprijs 

bedraagt € 8 711,36 exclusief btw. 

 

9 Wegverkeer — Nieuwstraat — Aanvullend reglement 
Deze maatregel voorziet éénrichtingsverkeer in de Nieuwstraat van de Velodroomstraat naar 

de Opperstraat. Hierdoor verbetert de verkeersdoorstroming en kan men de parkeermogelijk-

heden optimaliseren. De proefopstelling gaf een positief resultaat en krijgt nu een definitief 

karakter. 

 

 

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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