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2018_GR_00100

Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, algemeen directeur

Beschrijving
Feiten en context
De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
De notulen van de gemeenteraad van 3 december 2018 worden goedgekeurd.

Bijlagen
1. GR_181203_NOTULEN
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Gemeenteraad

KENNIS GENOMEN
Zitting van 19 december 2018

Besluit
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2018_GR_00101

Intercommunales - Verschillende verslagen - Kennisname

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, algemeen directeur

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 juli 2001 en latere wijzigingen : decreet intergemeentelijke samenwerking
 Verschillende data : kennisgeving diverse verslagen
Feiten en context
De leden van de raden van bestuur brengen verslag uit over uitoefening van hun mandaat.
Regelgeving: bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op basis van artikel 57 van het
gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Neemt kennis van de verslagen van volgende vergaderingen:










Iveka - RBC Oost van 13 november 2018
Iveg - Directiecomité van 03 september 2018
Iveg - Directiecomité van 17 september 2018
Iveg - Raad van Bestuur 19 september 2018
TMVSD dv - Raad van Bestuur van 19 september 2018 - verslag
TMVSD dv - Raad van Bestuur van 19 sepember 2018 - presentatie
Farys - Directiecomité van 19 september 2018 - verslag
Farys - Directiecomité van 19 september 2018 - presentatie
IVEG - rapporten commissaris partiële splitsing van 7 december 2018

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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2018_GR_00102

Meerjarenplan - 2019 - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, algemeen directeur

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 2 december 2013: raadbesluit goedkeuring meerjarenplan 2014-2019
 Voor 2019 werd Vorselaar als pilootgemeente geselecteerd om mee het nieuwe BBC-systeem
te implementeren. Vorselaar maakt dus nu éénmalig een éénjarig meerjarenplan op volgens de
nieuwe methodiek.
Feiten en context
Voor het begin van elk financieel boekjaar is het verplicht om een meerjarenplan op te maken.
De financieel directeur staat in voor de opmaak van de financiële nota en de algemeen directeur voor
de opmaak van de beleidsnota. Dit werd ter advies voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen en het MAT.
Na positief advies wordt het meerjarenplan en budget voorgelegd aan de gemeenteraad.
Juridische grond
 15 juli 2005 en wijzigingen: Gemeentedecreet
o meer bepaald artikel 145 tot en met 157 bepaalt dat de raad stemt over het
meerjarenplan in zijn geheel, maar elk raadslid kan de afzonderlijke stemming eisen
over een of meerdere onderdelen van het meerjarenplan. In dat geval moet eerst over
die afzonderlijke onderdelen worden gestemd, vooraleer over het geheel kan gestemd
worden
 25 juni 2010 en wijzigingen: Besluit Vlaamse regering omtrent de beleids – en beheerscyclus
van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, autonome
gemeentebedrijven en provinciebedrijven, verenigingen van OCMW’s van publiek recht – kort
de BBC – genoemd
 21 december 2017 en wijzigingen : decreet lokaal bestuur
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Vorselaar - gemeenteraad van 19 december 2018: besluitenlijst
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Motivatie
Het éénjarig meerjarenplan 2019 werd besproken op het MAT op 21 november 2018 met
gunstig advies. Eveneens werd het meerjarenplan 2019 besproken op het college van burgemeester en
schepenen op 26 november 2018, met gunstig advies.
Aan de raadsleden werd 14 dagen voorafgaand aan de gemeenteraad het meerjarenplan
2019 overgemaakt.
De burgemeester geeft een toelichting bij het meerjarenplan.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Jos Bouly; Jan Dhanis; Mizel Gebruers; Lieven Janssens; Paul Laeremans; Leslie
Olieslagers; Guy Peeters; Sofie Rombouts; Eva Somers; Eddy Steijnen; Sara Van Rooy; Filip Van den
Broeck; Kobe Vercauteren
- 4 stem(men) tegen: Ludo Adriaenssen; Bart Geukens; Luc Lauwereys; Mia Mesens
- 2 onthouding(en): Tom Breugelmans; Davy Van Hemelen

Besluit
Artikel 1
Neemt kennis van het éénjarig meerjarenplan 2019 en keurt deze goed.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de strategische nota en de financiële nota 2019 en keurt deze
goed.

Artikel 3
Volgende bedragen van de gemeente Vorselaar worden nominatief vastgesteld in het meerjarenplan
2019:
 Dotatie politiezone: € 650.825
 Dotatie brandweer: € 195.362
In het kader van de uitvoering van daden van beschikking met betrekking tot de onroerende goederen
worden gratis grondafstanden bij stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen beschouwd als
zijnde nominatief in het budget ingeschreven en bijgevolg gedelegeerd aan het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 4
Een afschrift van huidige beslissing wordt met de nodige documenten overgemaakt aan de
toezichthoudende overheden.

Bijlagen
1. MJP2019
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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2018_GR_00103

Cafeteria en evenementenzaal 'De Dreef' - Lastenboek Concessieovereenkomsten - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; mevrouw Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe
Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer
Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart Geukens, raadslid; de heer Luc
Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie Olieslagers, raadslid; de heer Guy
Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva Somers, raadslid; de heer Davy Van
Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Filip Van den Broeck, schepen

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 12 april 2010: gemeenteraadsbesluit tot goedkeuring van het bestek, de raming en de
gunningwijze voor de bouw van een polyvalente zaal op sportcentrum ‘De Dreef’;
 4 april 2011: gemeenteraadsbesluit tot goedkeuring van lastenboek en bijgaande
concessieovereenkomst houdende de exploitatie cafetaria van sporthal ‘De Dreef’ en
exploitatie van de polyvalente zaal Vorselaar;
 20 juni 2011: collegebesluit tot gunning van de concessieovereenkomst houdende de
exploitatie cafetaria van sporthal ‘De Dreef’ en exploitatie van de polyvalente zaal aan de firma
NV Brouwerij Corsendonk, Slachthuisstraat 27 2300 Turnhout;
 19 november 2018: vergadering met delegatie van college van burgemeester en schepenen,
financiële dienst en IOK omtrent de mogelijkheden en randvoorwaarden om te komen tot een
optimale uitbating van cafetaria en evenementenzaal, met als doel een eerste voorstel uit te
schrijven tot gewenste procedure en werkwijze;
 10 december 2018: goedkeuring ontwerpteksten lastboek en concessieovereenkomst in de
schoot van het college van burgemeester en schepenen en agendering op de gemeenteraad
(van 19 december 2018).
Feiten en context
In het kader van de uitbating van cafetaria en evenementenzaal op sportcentrum 'De Dreef' werden
een gezamenlijk lastenboek en twee afzonderlijke concessieovereenkomsten opgemaakt.
De wet op overheidsopdrachten of concessiewet zijn niet van toepassing op deze opdracht. In het
kader van behoorlijk bestuur wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
procedure, nl. door middel van een oproep tot mededingen.
Juridische grond
 15 juli 2005 en wijzigingen: Gemeentedecreet

Vorselaar - gemeenteraad van 19 december 2018: besluitenlijst
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o meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad
o meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht
 29 juli 1991 en wijzigingen: Wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
 26 maart 2004 en wijzigingen: Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur
Motivatie
De huidige uitbating/concessie van evenementenzaal en cafetaria verloopt moeizaam van bij aanvang.
De huidige concessionaris heeft de opdracht van bij aanvang opgesplitst en een afzonderlijke uitbater
aangesteld voor cafetaria en evenementenzaal. De uitbating van de cafetaria verliep vaak moeizaam en
werd enkele keren stopgezet. Telkens werd gestreefd naar een snelle doorstart.
Inmiddels zien alle partijen in dat huidige concessie niet duurzaam is. Daarom werd bij de laatste
herstart met nieuwe uitbaters (september 2018) met Corsendonk mondeling overeengekomen om de
concessie zo snel mogelijk definitief stop te zetten, in onderlinge overeenstemming. Corsendonk
ontvangt vrijwillig in tussentijd een verlaagde, marktconforme, huurprijs van de uitbater van de
cafetaria. Anderzijds blijft Corsendonk wel gebonden aan de huidige overeenkomst met gemeente
Vorselaar.
Het gemeentebestuur en Corsendonk hebben een gezamenlijke wens om de huidige overeenkomst in
onderlinge overeenstemming te ontbinden. Daarnaast wil het gemeentebestuur in de toekomst vooral
kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening garanderen. Niet zozeer de opbrengst maar wel de
samenwerking en dienstverlening staan voorop.
Dit betekent dat nu gestreefd wordt naar een nieuwe overeenkomst die aansluit op de stopzetting van
de huidige overeenkomst. De beëindiging van huidige overeenkomst valt onder de bevoegdheid van
het college van burgemeester en schepenen. In deze stopzettingsovereenkomst zal als voorwaarde
opgenomen worden dat er eerst een nieuwe concessiehouder dient te zijn.
De belangrijkste uitgangspunten bij de opmaak van het lastenboek en de concessieovereenkomsten
zijn een duurzame en klantvriendelijke dienstverlening. In overleg met IOK werden ontwerpteksten
uitgewerkt. Er werd gekozen voor een aantal uitgangspunten: (1) beëindigen van huidige overeenkomst
(2) de formule van een concessie (eerder dan huur of handelshuur) (3) twee aparte concessies (4)
duidelijke voorwaarden en afspraken in een concessieovereenkomst (5) een concessie met een vaste,
marktconforme prijs voor de uitbating (eerder dan een opbod van prijzen).

Financiële informatie
Financiële informatie
Algemene
rekening

Beleidsveld

Actienummer

Bedrag

Exploitatie/investering

7060001

0742

AC000130

28800 euro (= geraamde
inkomst MJP 2019)

Exploitatie

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Jos Bouly; Tom Breugelmans; Jan Dhanis; Mizel Gebruers; Lieven Janssens; Paul
Laeremans; Leslie Olieslagers; Guy Peeters; Sofie Rombouts; Eva Somers; Eddy Steijnen; Davy Van
Hemelen; Sara Van Rooy; Kobe Vercauteren
- 4 stem(men) tegen: Ludo Adriaenssen; Bart Geukens; Luc Lauwereys; Mia Mesens

Besluit
Vorselaar - gemeenteraad van 19 december 2018: besluitenlijst
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Artikel 1
Het lastenboek houdende de bijzondere voorwaarden en gunningcriteria voor de concessies
betreffende exploitatie van de cafetaria en evenementenzaal op sportcentrum 'De Dreef' wordt
goedgekeurd.

Artikel 2
De concessieovereenkomst houdende de exploitatie van de cafetaria wordt goedgekeurd.

Artikel 3
De concessieovereenkomst houdende de exploitatie van de evenementenzaal wordt goedgekeurd.

Artikel 4
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een openbare procedure. De oproep tot
mededinging zal gebeuren in de plaatselijke dagbladen en/of kranten en via een persaankondiging. Er
wordt tevens ruchtbaarheid gegeven via de website van de gemeente Vorselaar en via Info Vorselaar.

Bijlagen
1. concessieovereeenkomst cafetaria
2. concessieovereenkomst evenementenzaal
3. lastenboek concessie cafetaria en evenementenhal de dreef_definitief
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Markt-Gemeentepark-Lepelstraat - Visie, masterplan en
stappenplan - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, algemeen directeur

Beschrijving
Voorgeschiedenis
De voorbije jaren zijn verschillende dorpspleinen, wegen en voetpaden in de dorpskern heraangelegd.
Daarin werden ook steeds dezelfde uitgangspunten en materialen gebruikt. Het bestuur wil zo
voortwerken en bij nieuwe projecten de vergroenings- en onthardingsvisie (die in een vademecum is
vervat en consequent wordt gehanteerd) en het materiaalgebruik verder realiseren.
Ondertussen waren ook enkele ontwikkelingen in de Lepelstraat bezig. Het Dageraad-gebouw van
Thomas More werd verbouwd en werd qua straatbeeld afgestemd op het kloostergebouw ernaast.
Er kwam een eerste woonblok/meergezinswoning naast de school "Duizendpoot". De GeCoRo legde in
dat traject op om een visie te ontwikkelen op een totaalontwikkeling in dat deel van de straat. Die
mogelijkheid werd ook notarieel verankerd (ondergrondse parking).
Nadien ging een ontwikkelaar verder aan de slag om gronden in de straat te verwerven. De gemeente
ontwikkelde ondertussen zelf een visie op een gemeenschappelijke bib met de verschillende
Vorselaarse scholen. In de nieuwe legislatuur zal ook werk worden gemaakt van een gemeentepark en
heraanleg van het Marktplein ... allebei ook in de onmiddellijke nabijheid van de projectzone. Tot slot
zijn ook rioleringswerken in de straat gepland.
Om dat alles op mekaar af te stemmen en in één visie te vatten, werd een masterplan en stappenplan
opgemaakt en besproken in de schoot van GeCoRo en schepencollege.
Feiten en context
Het masterplan bundelt verschillende projecten. Om die tot een goed einde te brengen is een
stappenplan opgemaakt.
In fase 1 is de woonblok van ontwikkelaar Nicarom vergund en uitgevoerd.
In fase 2 is de Dageraad van Thomas More gerenoveerd waarbij de voorgevel qua kleur en
raamindelingen een moderne vertaling is van het klooster op de Markt.
Vorselaar - gemeenteraad van 19 december 2018: besluitenlijst
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In fase 3 zal private ontwikkelaar Decon een vergunningsaanvraag doen voor twee woonblokken in de
Lepelstraat. Daarvoor heeft hij de nodige gronden verworven of in optie genomen. Het gaat hier om
een zuivere private ontwikkeling. In een vergunning zal een voorwaarde worden opgenomen waarbij de
groene boulevard, die nu ook al voor fase 1 ligt, wordt doorgetrokken in de richting van het Marktplein.
Fase 4 houdt een ontharding en vergroening van de ruimte rond het gemeentehuis in, met inbegrip van
een extra trage weg naar de openbare parking in de Nieuwstraat. Op die manier worden de parking
alsook het toekomstige ontmoetingscentrum en het dienstencentrum ook beter ontsloten. Later wordt
binnen dat gemeentepark het gemeentehuis zelf ook verbouwd.
In fase 5 zal het Marktplein volledig worden heraangelegd waarbij eveneens de vergroening/uitstraling
ervan het belangrijkste opzet is en de grootste eis voor de ontwerper.
Fase 6 verbindt de Markt met de eerdere projecten in de Lepelstraat. Via een PPS-constructie zal een
nieuwe bib en woonblok worden gebouwd waarbij een steens plein en het sluitstuk van de groene
boulevard voor voetgangers en fietsers worden gerealiseerd.
Tot slot kunnen de rioleringswerken in de Lepelstraat en Dijkbaan worden uitgevoerd (fase 7).
Motivatie
De gemeentelijke visie op de heraanleg van de dorpskern en de projecten voor de toekomst zijn reeds
aan bod gekomen in verschillende zittingen van de gemeenteraad en de GECORO.
Dit project en masterplan is van een groot algemeen en gemeentelijk belang. Het is een historisch
momentum. Een globale visie en stappenplan is de basis van aparte deelprojecten die telkens nog op de
gemeenteraad worden besproken. De diverse omgevingsaanvragen betreffen immers elke keer
zogenaamde "bijzondere projecten" in het kader van ons RUP kern ... wat betekent dat ze ook telkens
op de gemeenteraad worden geagendeerd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Jos Bouly; Jan Dhanis; Mizel Gebruers; Lieven Janssens; Paul Laeremans; Leslie
Olieslagers; Guy Peeters; Sofie Rombouts; Eva Somers; Eddy Steijnen; Sara Van Rooy; Filip Van den
Broeck; Kobe Vercauteren
- 6 onthouding(en): Ludo Adriaenssen; Tom Breugelmans; Bart Geukens; Luc Lauwereys; Mia Mesens;
Davy Van Hemelen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de Lepelstraat en keurt de visie, het
masterplan en het stappenplan goed.
De gemeenteraad zal regelmatig op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken en is ook
bevoegd voor de besluitvorming over diverse deelaspecten in dit stappenplan (bv.
omgevingsvergunningen volgens principe ‘bijzondere aanvraag’ in RUP kern, grondverwerving, bv.
wijzigingen in het openbaar domein, bv. goedkeuring van meerjarenplan, enz.).

Bijlagen
1. GR_19122018_masterplan
2. GR_19122018_VISIENOTA_Markt-gemeentepark-Lepelstraat
3. GR_19122018_STAPPENPLAN_Markt-gemeentepark-Lepelstraat
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Varia en mededelingen - Bespreking - Kennisname

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, algemeen directeur

Beschrijving
Feiten en context
Mondelinge vragen kunnen tot 8u de dag van de zitting per email bezorgd worden
aan algemeendirecteur@vorselaar.be, gemeenteraadsvoorzitter@vorselaar.be en
burgemeester@vorselaar.be.

Besluit
Artikel 1
De ingediende variapunten werden behandeld.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Gemeenteraad - Notulen 19 december 2018 - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, algemeen directeur

Beschrijving
Feiten en context
Vanwege de legislatuurwissel komt de gemeenteraad in zijn huidige samenstelling na vandaag niet
meer samen. Aan de raadsleden werd daarom gevraagd de notulen staande de zitting goed te keuren.
De ontwerpnotulen van huidige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

Besluit
Artikel 1
De notulen van de huidige gemeenteraad van 19 december 2018 worden staande de zitting
goedgekeurd.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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De algemeen directeur,
Elly Beirinckx
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De voorzitter,
Eddy Steijnen
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