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Aanwezig: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, 
Schepenen 
Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine 
Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 

Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Kris Wattez, Saskia Schoutteten, 
Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 17 februari 2020. 
Bespreking 

Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
2. Verklaring door de burgemeester betreffende de Corona-crisis. 
3. Gemeentepersoneel. Opheffen raadsbesluit dd. 19 december 2005 betreffende opheffen fietsvergoeding. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen word het besluit van de gemeenteraad dd. 19 december 2005 opgeheven. 
4. IBO. Huishoudelijk reglement. 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van huishoudelijk reglement goedgekeurd. 
5. Reglement tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare 

weg. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement goedgekeurd. 
6. Samenwerkingsverbanden. Gemeentelijk onderwijs. Verlenging overeenkomst SG Vlaard. 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen wordt de overeenkomst goedgekeurd. 
7. Samenwerkingsverbanden. Variant. Goedkeuring beleidsplan Cultureel Erfgoedcel Vlaamse Ardennen 
2021-2026. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het beleidsplan goedgekeurd. 
8. Samenwerkingsverbanden ZEFIER. Algemene Vergadering d.d. 11/06/2020. Goedkeuren agenda + 

bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd. 
9. Samenwerkingsverbanden Solva. Uitnodiging Algemene vergadering dd. 10/06/2020. Goedkeuren agenda 
+ bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd. 

10. Samenwerkingsverbanden Intergem. Algemene vergadering in zitting dd. 18/06/2020. Goedkeuring 
agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd. 
11. Samenwerkingsverbanden Farys.  Algemene jaarvergadering TMVW ov d.d. 19/06/2020. Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd. 
12. Samenwerkingsverbanden. FARYS.  Algemene vergadering TMVS dv dd. 16/06/2020. Goedkeuren agenda 
en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de agendapunten goedgekeurd. 
 



Financiële Dienst 
 
13. Retributie op kermissen. Opheffing. 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen worden de retributie opgeheven. 

14. Retributie op plaatsrecht op markten. Opheffing. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de retributie opgeheven. 
15. Subsidiereglement voor lokale ondernemers naar aanleiding van Corona-Crisis. 
Bespreking 
Raadslid V. Lenvain stelt een vraag betreffende de betaalbaarheid van het voorstel. 

Raadslid J. Haegeman stelt het voorstel lovenswaardig te vinden, maar zich vragen te stellen bij het "opbod" van 
allerhande (financiële) voorstellen dat momenteel wordt gelanceerd. De gemeente zal sowieso ook minder 
inkomsten krijgen als gevolg van deze crisis. Daar tegenover moet de gemeente nu zeker blijven besteden bij 
lokale handelaars of mensen helpen te consumeren bij lokale handelaars. 
Fractieleider B. Morreels stelt dat zijn fractie zich zal onthouden op basis van twee elementen; enerzijds dat 
voorkeur wordt gegeven aan een maatregel die zowel de getroffen handelaars als inwoners bereikt; anderzijds de 

voorkeur voor een onbelaste premie in de plaats van een belastbare subsidie. 
Hierop wordt het ontwerp van reglement goedgekeurd. 
Grondgebied 
16. Samenwerkingsverbanden. Solva. Overeenkomst betreffende ”Energiehuis SOLVA”. 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen wordt de overeenkomst goedgekeurd. 
Openbare Werken 

17. Aankoop van drie bestelwagens met open laadbak voor zware vracht volgens perceel 1 van het 
raamcontract van de Vlaamse Overheid 2017/HFB/OO/32980 voor de levering van bestelwagens. Goedkeuring 
gunningswijze en lastvoorwaarden. 
Bespreking 
Fractieleider H. De Clercq stelt vragen betreffende de noodzaak om deze voertuigen in één beweging uit te voeren 
en de mogelijkheid tot het delen van voertuigen. 
Raadslid V. Lenvain stelt een vraag rond het gebruik van de lift voor mindervaliden. 

Raadslid K. Wattez stelt een vraag betreffende de haalbaarheid van financiële leasing van voertuigen. 
Hierop worden de gunningswijze en lastvoorwaarden goedgekeurd. 
18. Aankoop van twee bestelwagens met open laadbak voor lichte vracht volgens perceel 1 van het 
raamcontract van de Vlaamse Overheid 2017/HFB/OO/32980 voor de levering van bestelwagens. Goedkeuring 
gunningswijze en lastvoorwaarden. 
Bespreking 

De gunningswijze en lastvoorwaarden worden éénparig goedgekeurd. 
19. Aankoop van een gesloten bestelwagen voor een toezichter van het openbare domein volgens perceel 1 

van het raamcontract van de Vlaamse Overheid 2017/HFB/OO/32980 voor de levering van bestelwagens. 
Goedkeuring gunningswijze en lastvoorwaarden. 
Bespreking 
De gunningswijze en lastvoorwaarden worden éénparig goedgekeurd. 
20. Aankoop van een minibus 8+1 met een lift voor mindervalidenvervoer volgens perceel 1 van het 

raamcontract van de Vlaamse Overheid 2017/HFB/OO/32980 voor de levering van bestelwagens. Goedkeuring 
gunningswijze en lastvoorwaarden. 
Bespreking 
De gunningswijze en lastvoorwaarden worden éénparig goedgekeurd. 
21. Infrastructuur. Offerte van Farys betreffende herstellen/vervangen van de riolering in de berm t.h.v. 
Oorloge 6 tot aan de Kleibergstraat. 
Bespreking 

De offerte wordt éénparig goedgekeurd. 
22. Diverse wegenwerken 2020. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
Raadslid V. Lenvain stelt een vraag betreffende de voetpaden in de Hauwstraat, Herreweg en Tenbossestraat. 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
23. Samenwerkingsverbanden. Farys. Basisprincipes betreffende riolering langsheen gewestwegen. 

Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het voorstel goedgekeurd. 
Personeelsdienst 
24. Gemeentepersoneel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen 
personeelsaangelegenheden en dadingen met personeelsleden aan het college. Verslag college (september 2019 - 
maart 2020). 
Bespreking 

De raad neemt kennis van de besluiten op naam van het college. 
25. Punt toegevoegd overeenkomstig art. 21 DLB door fractieleider B. Morreels betreffende Brakelbon van 25 
euro. 
Bespreking 
Fractieleider B. Morreels geeft toelichting bij het voorstel van "Brakelbon" en verwijst hieromtrent ook naar de 
opgestelde nota. 



De voorzitter van de gemeenteraad stelt dat er nog meer directe manieren zijn om burgers (financieel) te 
ondersteunen. 
Fractieleider H. De Clercq stelt dat na de aandacht die nu aan lokale handelaars wordt gegeven, aandacht zal 
dienen gegeven te worden aan die inwoners die financieel getroffen zijn als gevolg van de Corona-crisis. 

Raadslid J. Haegeman verwijst naar zijn verklaring naar aanleiding van de goedgekeurde premie eerder op deze 

raad. 
Hierop stelt de voorzitter van de gemeenteraad voor het college opdracht te geven om tegen de volgende 
gemeenteraad een voorstel uit te werken. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad goedgekeurd. 
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door 
Fractieleider H. De Clercq betreffende de mogelijkheid tot het behouden van de huidige werkwijze op het 

recyclagepark 
Fractieleider B. Morreels betreffende de mogelijkheid tot het behouden van de huidige werkwijze op het 
recyclagepark 
Raadslid V. Lenvain betreffende de mogelijkheid verenigingen financieel te ondersteunen met een bon van 150 
euro, het niet-respecteren van de social distancing door jongeren op het Mijnwerkerspad en de mogelijkheid het 
toeristisch beleid financieel meer te ondersteunen. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 
 

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 
 

Namens de gemeenteraad, 
 

 
 

De Algemeen Directeur, 
Jurgen De Mets 
 
 
 

 

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, 
Alexander De Croo 

 
 

 


