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Openbaar 

1. Ontslag gemeenteraadslid mevr. Beate Hofkens. Aktename.   

 
Akte wordt genomen van het schriftelijk ontslag d.d. 18 september 2019 van mevr. Beate 
Hofkens als gemeenteraadslid. 
 

2. Geloofsbrieven dhr. Jürgen Van Leuven. Goedkeuring.   

 
De geloofsbrieven van dhr. Jürgen Van Leuven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid 
worden goedgekeurd.  
 

3. Eedaflegging van dhr. Jürgen Van Leuven als gemeenteraadslid in openbare vergadering in 
handen van de voorzitter.   

 
Het nieuwe raadslid legt de eed af in openbare zitting in handen van de voorzitter van de raad 
en voegt zich vervolgens bij de vergadering. 
 

4. Rangorde gemeenteraadsleden. Vaststelling.   

 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld. 
 

5. Retributiereglement bibliotheek. Aanpassing. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van het retributiereglement van de 
bibliotheek, waarbij o.a. de prijzen voor het afvoeren van werken en materialen worden 
gewijzigd. Tevens wordt besloten dat de Aster Berkhofbibliotheek enkel nog opengesteld wordt 
voor de school het Kompas, en dit op afspraak. 
 

6. Personeel. Aanpassing personeelsformatie. Goedkeuring.   

 
De personeelsformatie, dewelke een opsomming bevat van het aantal en de soorten 
betrekkingen, wordt aangepast. 
 

7. Erfgoed Noorderkempen. Verlenging projectvereniging. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad beslist om de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen te verlengen voor een 
periode van 6 jaar en de oprichting van een nieuwe deelwerking hierbinnen goed te keuren. Er 
wordt toegetreden tot deze deelwerking. 
 

8. PIDPA. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/10/2019 inzake verlenging Pidpa en 
statutenwijziging. Goedkeuring.   
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Akkoord wordt gegaan met de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een 
periode vanaf 10 november 2019 tot 1 januari 2024 en deelnemer te blijven van Pidpa als lokaal 
bestuur voor de activiteit watervoorziening en de rioleringsactiviteit HidroRio. 
 

9. Openbare verlichting. Inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen'. 
Goedkeuring aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Iveka en 
kennisname bijhorend reglement.   

 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de beheersoverdracht inzake de 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties aan distributienetbeheerder Iveka (Fluvius). 
 

10. Bouwen van een dienstgebouw begraafplaats. Perceel 3 buitenschrijnwerk.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek de raming voor de opdracht “Bouwen van een 
dienstgebouw begraafplaats. Perceel 3 Buitenschrijnwerk.”. De raming bedraagt € 63.534,55 
excl. btw. 
 

11. Lokaal Woonbeleid. Reglement inzake beperkte duur conformiteitsattesten.   

 
Het reglement inzake beperkte duur van de conformiteitsattesten van een woning wordt 
goedgekeurd. In bepaalde situaties wordt de geldigheidsduur van de attesten beperkt tot minder 
dan 10 jaar. 
 

12. Grondverwervingen Vonderstraat en Molenstraat. Notariële aktes voor verwerving 8 delen 
van percelen gelegen in de Vonderstraat en Molenstraat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor openbaar nut van 8 grondstroken langsheen de 
Vonderstraat en Molenstraat, overeenkomstig de rooi- en onteigeningsplannen. 
 

13. Toegevoegd punt. Adviesraden.   

 
Op verzoek van raadslid Willemse Renilde, namens de Gemeentebelangen-fractie, werd volgend 
punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: ‘Adviesraden’. 
Er wordt geen beslissing genomen over dit agendapunt. 
 
 


