Gemeente Vorselaar
Overzicht van de raadsbesluiten van 06 juni 2016.
01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De gemeenteraad van Vorselaar,
Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 2 mei 2016 goed.

02. Kennisname verslagen intercommunales
De gemeenteraad van Vorselaar,
Neemt kennis van
Artikel 1
Onderstaande verslagen van de volgende vergaderingen:
-

Verslag directiecomité Pidpa van 14 maart 2016
Verslag directiecomité Pidpa van 15 februari 2016
Verslag raad van bestuur Pidpa van 22 februari 2016
Verslag algemene vergadering Eandis Assets van 29 april 2016
Verslag raad van bestuur FINEG nv van 09 maart 2016
Verslag directiecomité IVEG van 15 februari 2016
Verslag raad van bestuur IVEG van 24 februari 2016
Verslag directiecomité IVEG van 07 maart 2016
Verslag raad van bestuur IVEG van 16 maart 2016
Verslag directiecomité IVEG van 21 maart 2016
Verslag jaarvergadering FINEG nv van 10 mei 2016

03. Rekening GAS 2015: goedkeuring
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem

Artikel 1
De afrekening GAS voor het werkingsjaar 2015 goed te keuren.

04. Bekrachtiging protocolakkoord niet-verkeer in kader van GAS
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Bekrachtigt de goedkeuring van het protocolakkoord, af te sluiten tussen de
procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen, dat bij dit
besluit wordt gevoegd en er integraal deel van uitmaakt.
Artikel 2
Het protocolakkoord wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente.

05. Kempens Karakter
Kennisname activiteitenverslag en jaarrekening 2015
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het activiteitenverslag 2015 en de jaarrekening
2015 van Kempens Karakter.

06. Verbindende deelname aan de groepsaankoop van Achtkant inzake
aankoop kantoormaterialen op afroep
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De gemeente Vorselaar neemt verbindend deel aan de groepsaankoop van Achtkant
aangaande de aankoop van kantoormateriaal op afroep, waarbij de gemeente
Grobbendonk als Opdrachtencentrale zal optreden voor de lokale besturen van
Achtkant.
Artikel 2
Goedkeuring wordt verleend aan het bijgevoegde bestek met daarin alle
voorwaarden alsook de gunningswijze, nl. bij wijze van open offerteaanvraag. De
raming (voor 4 jaren) bedraagt voor de gemeente Vorselaar 10.000 euro inclusief
BTW.

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget, op budgetcodes
6130000/BD02/0110 (gemeentehuis).
Artikel 4
Goedkeuring wordt verleend aan de hierboven vermelde verdeelsleutel, in navolging
van het samenwerkingsakkoord groepsaankopen Achtkant.

07. Stedenbouwkundige aanvraag SV2016/13
Heraanleggen pleintjes Tip en Spieke
Gemeentebestuur Vorselaar
Besluit omtrent het wegtracé en de lastvoorwaarden
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan het wegtracé zoals weergegeven op het
stedenbouwkundige ontwerp (grondplan + dwarsprofielen + materialen), ingediend
door het Gemeentebestuur van Vorselaar, met als adres Markt 14, 2290 Vorselaar.
Artikel 2
Gebeurlijke kosten voor de (her)aanleg van de nutsvoorzieningen worden ten koste
van de gemeente genomen.
Artikel 3
Een afschrift van het besluit wordt overgemaakt aan Ruimte Vlaanderen.
08. Pidpa: goedkeuring agenda statutaire jaarvergadering 20 juni 2016 en
aanduiding afgevaardigde
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015, de jaarrekening over het
boekjaar 2015 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.

Artikel 2
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar
2015, wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De verlenging van het revisorale mandaat van de B.V.B.A. Vyvey & C° met als
revisor dhr. Steven Vyvey (voor de duur van de periode juni 2016 - juni 2019), wordt
goedgekeurd.
Artikel 4
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene
vergadering van 20 juni 2016, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de
voorgestelde benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene
vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van
deze algemene vergadering.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa,
Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

09. Cipal: goedkeuring agenda algemene vergadering 17 juni 2016 en
aanduiding afgevaardigde
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van 17 juni 2016 van Cipal worden
goedgekeurd.
Artikel 2
Conform het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2013 wordt de heer Jos Bouly
gemandateerd om deel te nemen aan de algemene vergadering van 17 juni 2016.
Artikel 3
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van Cipal van 17 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stemmen daarvan aan Cipal DV, BellTelephonelaan 2D te 2440 Geel.

10. Pontes: goedkeuring algemene vergadering 15 juni 2016 en aanduiding
afgevaardigde
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van PONTES
van 15 juni 2016, die bestaat uit de volgende agendapunten:
1. Algemene vergadering: verslag 16 december 2015 – goedkeuring
2. Bestuursorganen: wijziging samenstelling raad van bestuur – goedkeuring
3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2015
– goedkeuring
4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening
2015 – aktename
5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2015 –
goedkeuring
6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor
– goedkeuring.
Artikel 2
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van
de gemeente wordt opgedragen om haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten
van de gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid.
Artikel 3
Conform het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2013 wordt mevr. Sofie Rombouts,
raadslid, gemandateerd om deel te nemen aan de algemene vergadering op 15 juni
2016.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de
intergemeentelijke vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de
Jules Moretuslei 2.

11. Gemeentelijke Holding NV in vereffening: goedkeuring agenda algemene
vergadering 29 juni 2016 en aanduiding afgevaardigde
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten worden de agendapunten van de algemene
vergadering van de Gemeentelijke Holding NV, van 29 juni 2016, goedgekeurd.
Artikel 2
Conform het gemeenteraadsbesluit van 2 juni 2014 wordt mevr. Eva Somers,
raadslid, gemandateerd om deel te nemen aan de algemene vergadering op 29 juni
2016 te Brussel.

Nadat de notulen van vorige raadszitting ten minste één uur voor het openen van
huidige raadszitting ter tafel werden gelegd en de geformuleerde opmerkingen nog
tijdens de vergadering werden opgenomen in een nieuwe tekst, wordt het verslag
van de vorige vergadering goedgekeurd.
Vervolgens sluit de Voorzitter de zitting.

