Vergadering van 15 december 2016, 20:00 uur
Aanwezig: mevrouw M. Smolders, voorzitter van de gemeenteraad
de heer H. Dumont, burgemeester
de heren K. Pirard, S. Budo, mevrouw H. Pirlotte,
de heer C. Vanandroye, schepenen
de heer Y. Rega, voorzitter van het OCMW-schepen
de heren G. Kindermans, F. Dawans, J. Geuten, B. Schroyen,
mevrouw C. Henry, de heren R. Vandermeer, L. Schalenbourg,
mevrouw S. Houbar, de heer L. Matheï, mevrouw C. Volont,
mevrouw N. Smets, mevrouw B. Machiels, de heer J. Missotten,
raadsleden
en de heer I. Carlens, secretaris
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De VOORZITTER verklaart de zitting voor geopend.

01

Notulen vorige zitting
De goedkeuring van de notulen van de vorige zitting
wordt uitgesteld.

02

Ontslag van de heer Charly Vanandroye als schepen:
kennisneming
De raad neemt kennis van het feit dat, conform de gezamenlijke
voordrachtsakte van de kandidaat-schepenen, ingediend
op 21 december 2012, het mandaat van de heer C. VANANDROYE
eindigt op 31 december 2016.

03

Eedaflegging van de heer Laurent Matheï als schepen
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen, ingediend op 21 december 2012;
Overwegende dat in deze akte de heer Charly Vanandroye,
Gelindenstraat 118, 3870 Heers, werd voorgedragen
als vierde schepen, met als einddatum van zijn mandaat
31 december 2016;
Overwegende dat in deze akte als opvolger van de heer
Charly Vanandroye werd voorgedragen de heer Laurent Matheï;
dat zijn mandaat ingaat op 1 januari 2017;
Gelet op artikel 46 §1 van het Gemeentedecreet waarin
is bepaald dat de schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden,
de voorgeschreven eed afleggen in handen van de burgemeester;
Gelet op de uitnodiging van de heer Henri Dumont,
burgemeester, aan de heer Laurent Matheï tot het afleggen
van de voorgeschreven eed;
De heer Laurent Matheï, geboren op 5 september 1948,
Lovendal 7, 3870 Heers, legt volgende eed af in handen
van de burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen
van mijn mandaat trouw na te komen”.

Door het afleggen van de in artikel 46 §1 van het Gemeentedecreet
voorgeschreven eed, zal de heer Laurent Matheï op 1 januari 2017
het mandaat van schepen opnemen.
Namens de raad feliciteert de VOORZITTER de heer L. MATHEI
en wenst hem een vruchtbaar mandaat toe.

SECRETARIAAT
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Afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris:
aanstelling waarnemend secretaris: wijziging van de beslissing
van de gemeenteraad van 23 november 2009, laatst gewijzigd
op 21 april 2016
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad
van 23 november 2009 waarbij de gemeenteraad een lijst
heeft vastgesteld van personen die de gemeentesecretaris,
bij diens afwezigheid of verhindering, kunnen vervangen;
Gelet op de wijziging van de beslissingen van de gemeenteraad
van 28 mei 2015, 25 juni 2015 en 21 april 2016;
Overwegende dat een nieuwe aanpassing nodig is;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Bij afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris nemen volgende personen, in onderstaande volgorde,
het ambt van waarnemend gemeentesecretaris op:
1. mevrouw Wendy Cosemans, bestuurssecretaris
algemene zaken
2. mevrouw Michele Houbraken, afdelingshoofd vrije tijd
3. mevrouw Katja Calsyn, stedenbouwkundig ambtenaar
4. mevrouw Linda Quenis, stafmedewerker personeel
5. mevrouw Kathleen Houben, hoofd dienst sport/jeugd
6. mevrouw Sonja Doomen, hoofd dienst sociale zaken
7. de heer Peter Vanelderen, hoofd dienst werken
8. mevrouw Patricia Knaepen, dienst milieu/duurzaamheid
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing over te maken
aan betrokkenen.

PERSONEEL
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Personeel: wijziging van de samenstelling van het managementteam
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
van de gemeente Heers, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 22 december 2008, zoals gewijzigd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2016,
waarbij het organigram van het gemeentepersoneel werd
aangepast;
Gelet op art. 96 van het gemeentedecreet, waarin de functies,
waaraan het organogram het lidmaatschap van het
managementteam verbindt, worden opgesomd;
Gelet op het protocol van het bijzondere onderhandelingscomité
tussen de vakbonds- en overheidsdelegatie, ondertekend
door VSOA;
Gelet op de artikelen 96, 97 en 98 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: met 13 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, S. Budo, H. Pirlotte, C. Vanandroye,
J. Geuten, B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont, N. Smets,
J. Missotten en M. Smolders
en 6 onthoudingen:
G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg en B. Machiels
Artikel 1 Volgende functies, zoals vastgesteld in het organigram
dat door de gemeenteraad van 23 juni 2016 werd goedgekeurd,
maken deel uit van het managementteam:
- gemeentesecretaris
- financieel beheerder
- bestuurssecretaris algemene zaken
- afdelingshoofd dienst vrije tijd
- stedenbouwkundig ambtenaar.

KERKFABRIEKEN
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Kerkfabriek Sint-Anna, Mechelen-Bovelingen: toekenning
investeringssubsidie voor update bliksembeveiliging op het dak
schip van de Sint-Annakerk
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad
van 22 november 2010 waarbij de gemeente de doorgeefleningen
van de kerkfabrieken overnam; dat het niet meer toestaan
van nieuwe doorgeefleningen aan de kerkfabrieken niet nadelig
mag zijn voor de kerkfabriek;
Overwegende dat de gemeente, na goedkeuring van het dossier
en na overleg met de kerkfabriek de investeringen zal financieren
via een investeringssubsidie indien de eigen middelen van de
kerkfabriek ontoereikend zijn;
Gelet op de aanvraag van de kerkfabriek Sint-Anna, MechelenBovelingen, om een investeringssubsidie van de gemeente Heers
te krijgen voor het plaatsen van een bliksembeveiliging op het dak
schip van de Sint-Annakerk;
Gelet op de offerte van Heleblitz voor een bedrag
van € 10.329,83(excl. btw);
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Aan de kerkfabriek Sint-Anna, Mechelen-Bovelingen
wordt een investeringssubsidie van € 12.499,09 toegekend
voor plaatsing bliksembeveiliging op het dak schip
van de Sint-Annakerk te Mechelen-Bovelingen.
Deze subsidie moet dienen om de factuur van Heleblitz,
Vissersstraat 21 B, 8340 Damme ten bedrage van € 12.499,09
te betalen.
Artikel 2: In het budget van de gemeente is een krediet voorzien
voor investeringstoelagen aan de kerkfabrieken.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing over te maken aan:
- kerkfabriek Sint-Anna, Mechelen-Bovelingen
- de financieel beheerder.

FINANCIEN
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Subsidie voor onroerende investeringen uitgevoerd door
voetbalclub Kon. Heers VV
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat voetbalclub vzw Kon. Heers VV een aanvraag
indiende voor het bekomen van een subsidie voor onroerende
investeringen die door de club in 2016
werden uitgevoerd;
Gelet op de ingediende bewijsstukken;
Overwegende dat het billijk is aan genoemde vereniging
een subsidie te verstrekken;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle
op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Aan voetbalclub Kon. Heers VV wordt een subsidie
van € 1.300,00 toegekend. Deze som is voorzien
in het budget 2016/649100/03/0740.
Artikel 2: Begunstigde wordt geheel vrijgesteld
van de verplichtingen voortvloeiend uit de wet, behalve
van de verplichtingen opgelegd in de artikelen 3 en 7,
eerste lid, 1°.
Artikel 3: De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling
van het toegekende bedrag, gehouden de subsidie aan te wenden
voor het realiseren van het doel van de vereniging.
Artikel 4: De begunstigde is ertoe gehouden voor 31 januari 2017
een werkingsverslag in te dienen bij het gemeentebestuur
nopens de activiteiten van het dienstjaar 2016.
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Belasting op het afleveren van administratieve stukken
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad
van 17 december 2015 betreffende de belasting op het afleveren
van administratieve stukken, en zijn wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende budget onderrichtingen terzake;

Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve
stukken voor de gemeente zware lasten meebrengt en dat het
aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te vorderen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs, zoals gewijzigd;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juli 2005 tot bepaling
van de betalingswijze van de retributies;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet
van 28 mei 2010, betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011
van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, tot coördinatie
van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de brief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer van 26 november 2013 tot aanpassing van de federale
retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs;
Gelet op de omzendbrief van 6 september 2016 van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie
Instellingen en Bevolking in verband met het Ministerieel besluit
van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de
vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking
van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische
identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder de twaalf
en de kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde
onderdanen, waarvan de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit
van 27 maart 2013;
Gelet op de omzendbrief van 6 september 2016 van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie
Instellingen en Bevolking in verband met de modaliteiten
van de spoedprocedures voor de uitreiking van elektronische
identiteitsdocumenten in 2017 / afschaffing van de uitreiking
van voorlopige identiteitsdocumenten in de provincies
vanaf 15 januari 2017.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De beslissing van de gemeenteraad
van 17 december 2015 betreffende de belasting op het afleveren
van administratieve stukken en zijn wijzigingen,
wordt ingetrokken.

Artikel 2: Met ingang van 1 januari 2017 en eindigend
op 31 december 2019 wordt volgende retributie geheven
op het afleveren door het gemeentebestuur van allerlei
administratieve stukken. De belasting is verschuldigd
door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk
wordt afgeleverd.
Artikel 3: Het bedrag van de belasting voor het afleveren
van administratieve stukken voor de dienst bevolking/burgerlijke
stand wordt vastgesteld als volgt:
Vanaf 1/1/2017 tot 30/6/2017
Elektronische identiteitskaarten
voor Belgen en kaarten en
verblijfsdocumenten uitgereikt
aan vreemde onderdanen,
bedoeld in artikel 1, eerste lid
€ 15,70 + € 3 = € 18,70
Sociaal tarief: € 9,35
Elektronisch identiteitsdocument
voor Belgische kinderen onder
de 12 jaar, bedoeld in artikel 1,
tweede lid
€ 6,30
Voor de elektronische kaarten
en verblijfsdocumenten
met biometrische kenmerken
voor vreemdelingen bedoeld
in artikel 1, eerste lid
€ 18,40 + € 3= € 21,40
Spoedprocedures met levering
in de gemeente – Elektronische
identiteitskaarten voor Belgen
en kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan
vreemde onderdanen, bedoeld
in artikel 1, eerste en tweede lid
Spoedprocedure (aanvraag
gedaan voor 15u, levering na 14u,
2 werkdagen na de bestelling)
€ 100 + € 5 = € 105
€ 100 + € 50 = € 150 (als
betrokkene geen gevolg gegeven
heeft aan de oproeping door de
gemeente)

Vanaf 1/7/2017 tot
31/12/2019

€ 15,70 + € 3 = € 18,70
Sociaal tarief: € 9,35

€ 6,30

€ 18,40 + € 3= € 21,40

€ 79 + € 5 = € 84
€ 79 + € 50 = € 129
(als betrokkene geen gevolg
gegeven heeft aan de
oproeping door de gemeente)

Extreme spoedprocedure
(aanvraag gedaan voor 15u,
levering na 14u de dag
na de bestelling)
€ 188,30 + € 5 = € 193,30
€ 188,30 + € 50 = € 238,30
(als betrokkene geen gevolg
gegeven heeft aan de oproeping
door de gemeente)
Kids-ID
(levering gemeente)
Spoedprocedure
€ 100 + € 3= € 103
Extreme spoedprocedure
€ 188,30 + € 3= € 191,30
Verlaagd tarief vanaf het tweede
elektronisch identiteitsdocument
voor Belgische kinderen onder de
twaalf jaar, gelijktijdig
aangevraagd voor kinderen van
éénzelfde gezin die op hetzelfde
adres ingeschreven zijn
(dringende en zeer dringende
aanvragen)
€ 52,30 + € 3= € 55,30
Extreme spoedprocedure met
gecentraliseerde levering bij FOD
Binnenlandse Zaken, Park Atrium,
Koloniënstraat 11, 1000 Brussel –
Elektronische identiteitskaarten
voor Belgen en voor Belgische
kinderen onder de 12 jaar
€ 110 + € 5= € 115

€ 120 + € 5= € 125
€ 120 + € 50= € 170

€ 79 + € 3= € 82
€ 120 + € 3= € 123

€ 52,30 + € 3= € 55,30

€ 90 + € 5= € 95

Artikel 4: De vergoeding voor de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken is gekoppeld aan de schommelingen
van de gezondheidsindex en wordt automatisch aangepast.
De aangerekende kostprijs voor het afleveren van een
identiteitskaart wordt gehalveerd wanneer de aanvraag gebeurt
door personen die genieten van een leefloon van het OCMW
en door studenten voor wie een studiebeurs wordt bekomen. Een
attest van het OCMW dient te worden bijgebracht of een bewijs
van het bekomen van een studiebeurs.
De halvering van de kostprijs is niet van toepassing bij dringende
en zeer dringende procedures.
Artikel 5: Voor de attesten van immatriculatie, afgeleverd
in uitvoering van het K.B. van 29 juli 1985: € 5

Artikel 6: Voor de identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen
van minder dan twaalf jaar: € 1,24
Artikel 7: Voor de huwelijksboekjes:
- € 13 voor het huwelijksboekje
- € 7,50 omvattende de belasting op het in het trouwboekje
voorkomend huwelijksgetuigschrift
Artikel 8: Voor de paspoorten:
- gewone procedure: € 65 + € 12,50 gemeentebelasting = € 77,50
- spoedprocedure + 18 jaar: € 240 + € 12,50 gemeentebelasting
= € 252,50
- spoedprocedure – 18 jaar: € 210
- paspoort 64 blz. (alleen spoedprocedure): € 240 + € 12,50
gemeentebelasting = € 252,50
- voor kinderen onder de achttien jaar: € 35
Artikel 9: Voor de rijbewijzen in bankkaartmodel
(Mercuriusproject): € 20 + € 5 gemeentebelasting
Voor de voorlopige rijbewijzen bankkaartmodel
(Mercuriusproject): € 20 + € 5 gemeentebelasting
Voor de internationale rijbewijzen: € 16 + € 4 gemeentebelasting
Artikel 10: Het bedrag van de belasting voor het afleveren
van administratieve stukken voor de dienst grondgebiedszaken
wordt vastgesteld als volgt:

-

Voor de stedenbouwkundige vergunningen:
eenvoudige dossiersamenstelling: € 15
uitgebreide dossiersamenstelling: € 25
meldingsplicht: € 15

 Voor de lijnrichtingen: € 25
 Voor een stedenbouwkundig attest: € 15
 Voor de verkavelingsvergunningen: € 20 per kavel
 Voor de verkavelingswijzigingen: € 25
 Voor een stedenbouwkundige aanvraag waarvoor
een openbaar onderzoek dient georganiseerd te worden:
€ 7,5 per brief
 Voor de natuurvergunningen: € 62
 Voor de natuurmelding: € 25

 Voor het opzoeken van informatie over onroerende
goederen:
- € 62 vastgoedinformatie per perceel (uitgezonderd
de aangrenzende percelen van dezelfde eigenaar)
- € 25 stedenbouwkundig uittreksel (plannenen vergunningenregister)
Artikel 11: Voor alle andere documenten, getuigschriften,
uittreksels, wettigingen, voor eenvormig verklaarde afschriften,
vergunningen, enz. waarvoor geen speciaal tarief werd bepaald
en die van ambtswege of op verzoek worden afgeleverd:
- € 2 voor een enig exemplaar of voor het eerste exemplaar
- € 1,50 voor het tweede exemplaar of ieder ander
exemplaar dat samen met het eerste wordt afgeleverd
Artikel 12: Voor het recht op toegang met betrekking
tot de gegevens die op de persoon die om inlichtingen verzoekt,
betrekking hebben en die door het bestuur in een verwerking
zijn opgenomen: € 2,50 per door de wet toegestane inzage
Artikel 13: De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren
van het document. Het bewijs van betaling wordt vastgesteld
door het overhandigen aan de aanvrager van een kasticket
of kwitantie.
De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn eveneens
verplicht er het bedrag van in bewaring te geven op het ogenblik
van de aanvraag, indien het document niet onmiddellijk kan
afgeleverd worden.
Er wordt kosteloos een ontvangstbewijs van de in bewaring
gegeven sommen afgeleverd
Artikel 14: Wanneer de gevraagde stukken met de post worden
verstuurd, worden de verzendingskosten aan de belasting
toegevoegd. Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald.
Zij zijn eveneens verschuldigd en vooruit betaalbaar wanneer
artikel 13 van toepassing is.
Artikel 15: Worden van de belasting vrijgesteld :
 de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk
welk reglement van de administratieve overheid
door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden
afgeleverd
 de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige
personen; die behoeftigheid wordt door ieder overtuigend
bewijsstuk gestaafd
 de machtigingen aangaande activiteiten die als dusdanig
reeds het voorwerp uitmaken van een belasting of
retributie ten voordele van de gemeente

 de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke
of administratieve overheden, alsook aan instellingen
van openbaar nut
 de mededeling van inlichtingen door de politie
aan verzekeringsmaatschappijen omtrent het gevolg
dat gegeven werd in verband met verkeersongevallen
op de openbare weg
 de getuigschriften van goed zedelijk gedrag afgegeven
door de gemeentebesturen om gevoegd te worden
bij een aanvraag van een door de regering ingestelde
eervolle onderscheiding
 geldigverklaring van aanvraagformulieren voor
vermindering op biljetten van de NMBS, de openbare
busdiensten
 afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten
bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 16: De belasting is niet toepasselijk op de afgifte
van stukken, welke krachtens een wet, een K.B. of een
overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht
ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering
wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven
van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen
krachtens artikel 13 van de wet van 4 juli 1956 en de K.B.’s
van 20 december 1972 en 12 november 1976.
Artikel 17: Wanneer de betaling niet in der minne kan geregeld
worden, kunnen de verschuldigde sommen ingekohierd worden.
Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gesteld termijn
worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten
inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 18: De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard ten laatste op 30 juni van dat jaar dat volgt op het
dienstjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het
kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de
invordering belaste ontvanger die onverwijld instaat voor de
verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt
zonder kosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens
vermeld in het kohier. Als bijlage wordt een beknopte
samenvatting toegevoegd van het onderhavig reglement.
Artikel 19: De eiser (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn
aanslag een bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en schepenen binnen drie maanden vanaf de verzending
van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag
of vanaf de datum van de inning van de belasting indien dit
op een andere wijze dan per kohier gebeurde.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
bij het college van burgemeester en schepenen worden ingediend.
Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs,
overhandigd worden aan het college van burgemeester en
schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn
vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de hoedanigheid,
het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het
voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten
en de middelen. Het college van burgemeester en schepenen
of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk
ontvangst binnen acht dagen na de verzending of de indiening
van het bezwaarschrift.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen
van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz.,
zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop
de belasting betrekking heeft niet goedgekeurd werd.
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Meerjarenplan 2014-2019: aanpassing en goedkeuring
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 146 van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies
en de OCMW’s;
Overwegende dat het budget 2017 pas ter goedkeuring
kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad, na vaststelling
van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 door de
gemeenteraad;
BESLUIT: met 10 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, Pirlotte, C. Vanandroye,
J. Geuten, B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont
en N. Smets
en 9 stemmen tegen:
S. Budo, G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg, B. Machiels, J. Missotten en M. Smolders
Artikel 1: De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
wordt vastgesteld.
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Budget 2017: goedkeuring
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 148 van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de beleids- en beheerscylcus van de gemeenten, de provincies
en de OCMW’s;
Gelet op de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
BESLUIT: met 10 stemmen voor:
H. Dumont, K. Pirard, Pirlotte, C. Vanandroye,
J. Geuten, B. Schroyen, S. Houbar, L. Matheï, C. Volont
en N. Smets
en 9 stemmen tegen:
S. Budo, G. Kindermans, F. Dawans, C. Henry, R. Vandermeer,
L. Schalenbourg, B. Machiels, J. Missotten en M. Smolders
Artikel 1: Het budget 2017 wordt vastgesteld.

Hierop sluit de VOORZITTER de vergadering.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.

Namens de gemeenteraad,
bij bevel,
I. Carlens
secretaris

M. Smolders
voorzitter

