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Openbaar 

1. Besluit van de burgemeester d.d. 31 oktober 2020 inzake aanvullende maatregelen met 
betrekking tot jeugdactiviteiten en georganiseerde indoor sportactiviteiten voor kinderen 
tot en met 12 jaar. Bekrachtiging.   

 
Het besluit van de burgemeester d.d. 31 oktober 2020 inzake aanvullende maatregelen met 
betrekking tot jeugdactiviteiten en georganiseerde indoor sportactiviteiten voor kinderen tot en 
met 12 jaar wordt bekrachtigd. 
 

2. Besluit van de burgemeester d.d. 16 november 2020 inzake de opheffing van 
burgemeesterbesluit d.d. 31 oktober 2020 betreffende de aanvullende maatregelen met 
betrekking tot jeugdactiviteiten en georganiseerde indoor sportactiviteiten voor kinderen 
tot en met 12 jaar. Bekrachtiging.   

 
Het besluit van de burgemeester d.d. 16 november 2020 inzake de opheffing van 
burgemeesterbesluit d.d. 31 oktober 2020 betreffende de aanvullende maatregelen met 
betrekking tot jeugdactiviteiten en georganiseerde indoor sportactiviteiten voor kinderen tot en 
met 12 jaar wordt bekrachtigd. 
 

3. IVEKA/Fluvius. Buitengewone Algemene Vergadering 11/12/2020. Agenda, vaststelling 
mandaat en statutenwijziging. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IVEKA op 11 
december 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

4. TMVS. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 8/12/2020. Agenda en vaststelling 
mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van TMVS op 8 
december 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

5. IKA. Buitengewone Algemene vergadering 18/12/2020. Kapitaalverhoging. Agenda en 
vaststelling mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IKA op 18 
december 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

6. PONTES. Buitengewone algemene vergadering d.d. 17/12/2020. Agenda en vaststelling 
mandaat. Goedkeuring.   
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Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van PONTES op 17 
december 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

7. CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10/12/2020. Agenda en vaststelling 
mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van CIPAL op 10 
december 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

8. IOK Afvalbeheer. Algemene vergadering d.d. 18/12/2020. Agenda, vaststelling mandaat en 
statutenwijziging. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK Afvalbeheer 
op 18 december 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

9. IOK. Algemene vergadering d.d. 18/12/2020. Agenda, vaststelling mandaat en 
statutenwijziging. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK op 18 
december 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

10. Pidpa. Buitengewone Algemene Vergadering 18/12/2020. Agenda en vaststelling mandaat. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van PIDPA op 18 
december 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

11. Academie voor muziek en woord De Noorderkempen. Algemene vergadering d.d. 
17/12/2020. Agenda en vaststelling mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van de 
muziekacademie op 17 december 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 

12. GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 27/10/2020 en goedkeuring bijhorende 
protocols.   

 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 27 oktober 2020 en goedkeuring 
wordt verleend aan bijhorende protocols betreffende de capaciteitsbepaling voor het schooljaar 
2020-2021, het professionaliseringsplan, de overeenkomst met het CLB en de wijziging in het 
schoolreglement wat betreft de bijdrage voor meerdaagse uitstappen. 
 

13. GLS De Wegwijzer. Verslag OCSG 29/9/2020. Verdeling geïntegreerde zorgpunten. 
Verdeling stimulipunten. Convenant voor korte vervangingen. Werkingsreglement OCSG. 
Schooljaar 2020-2021. Goedkeuring.   
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Kennis wordt genomen van het verslag van het OCSG d.d. 29 september 2020. 
 

14. GLS De Wegwijzer. Samenwerkingsovereenkomst met CLB SJ 2020-2021. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen GLS De Wegwijzer en 
het CLB voor SJ 2020-2021. 
 

15. Grondverwerving delen van percelen Vlimmersebaan. Goedkeuring akten   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de 3 grondverwervingen aan Vlimmersebaan. 
 

16. Grondverwerving delen van percelen Berkenrijs. Goedkeuring akten.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de kosteloze verwerving van een strook grond langsheen de 
Berkenrijs voor de aanleg van een fietspad. 
 

17. Reinigen glaswerk gebouwen lokaal bestuur 2021-2022-2023-2024. Lastvoorwaarden en 
gunningswijze – 2020144. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Reinigen glaswerk 
gebouwen lokaal bestuur 2021-2022-2023-2024” waarbij  de raming € 69.663,20 excl. btw 
bedraagt. 
 

18. Reglement inzake beperkte duur conformiteitsattesten. Goedkeuring.   

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

19. Reglement inzake register verwaarloosde gebouwen en woningen. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan het reglement inzake register verwaarloosde gebouwen waarbij 
een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd, 
wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan 
buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst 
of dakgoten.  
 

20. Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan een aangepast reglement inzake het leegstandsregister van 
gebouwen en woningen. Het reglement bevat indicaties waarmee de intergemeentelijke 
administratie de leegstand van gebouwen of woningen kan beoordelen. 
 

21. Gemeentereglement inzake de heffing op verwaarlozing. Goedgekeurd.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan het reglement inzake de heffing op verwaarlozing waarbij er 
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting, zijnde de heffing 
op verwaarloosde woningen en gebouwen, gevestigd wordt op de woningen en gebouwen die 
gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk register 
van verwaarloosde gebouwen en woningen. 
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22. Protocolakkoord bestuurlijke handhaving Criminaliteit en Onveiligheid. Goedkeuring.   

 
Het protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid wordt goedgekeurd 
waarbij in het kader van het toepassingsgebied worden volgende criminaliteit-en 
onveiligheidsfenomenen bepaald worden: 

 transportsector 

 drugsfenomenen 

 seizoensarbeiders 

 mensenhandel met het oog op economische uitbuiting 

 schijnhuwelijk en illegaal verblijf 

 huisjesmelkerij, leegstand inbreuken wooncode 
 
 


