
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 MEI 2017 
 
 
FINANCIEN: 
 
1. Vaststellen Jaarrekening 2016. 
Deze jaarrekening 2016 van de gemeente wordt vastgesteld en vertoont volgend resultaat :  
- Een budgettair resultaat van het boekjaar van 339.319,18 euro; 
- Een gecumuleerd budgettair resultaat van de vorige boekjaren van 2.462.814,77 euro; 
- Een positief resultaat op kasbasis van 2.802.133,95 euro; 
- Een autofinancieringsmarge van 646.770,10 euro. 
 
KERKFABRIEKEN: 
 
2. Kerkfabriek Heilige Familie: Advies jaarrekening 2016. 
Deze jaarrekening wordt gunstig geadviseerd en sluit met volgende balans : 
- Exploitatieresultaat 2016 : 29.932,01 euro. 
- Investeringsresultaat 2016 : 8.120,85 euro. 
- Globaal resultaat 2016 : 38.052,86 euro. 
 
PATRIMONIUM: 
 
3. Definitief vaststellen van de straatnaam voor de nieuwe weg in de verkaveling hoek 
Julien Ottevaerelaan-Stationsstraat (Louis De Beerplein). 
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend zodat nu de straatnaam Louis 
De Beerplein definitief vastgesteld wordt. 
 
4. Leveren en plaatsen van een fotovoltaïsche installatie op het dak van het gemeentehuis 
en de loods technische dienst : Goedkeuring lastvoorwaarden met raming ten belope van 
25.000 euro (B.T.W. inclusief en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking). 
In het kader van het actieplan om het bestaand patrimonium te renoveren zodat we minder energie 
afhankelijk worden en de CO2 uitstoot verminderen, wordt nu een fotovoltaïsche installatie op het 
dak van het gemeentehuis en indien het budget volstaat ook nog op het dak van de 
gemeenteloods te voorzien. 
 
OPENBARE WERKEN: 
 
5. Vernieuwen voetpaden Langemuntelaan en Rodemont : Goedkeuring lastvoorwaarden 
met raming ten belope van 64.058,61 euro (B.T.W. inclusief en gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). 
In het kader van de vernieuwing van de voetpaden in de wijk Hoog Einde worden nu de voetpaden 
in de Langemuntelaan vanaf de woningen huisnr. 1 tot huisnr. 5 en de Rodemont t.h.v. de 
woningen t.h.v. huisnummers 2, 2A, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 18, 20 en 22 vernieuwd. 
 
WONEN: 
 
6. Vaststellen van een gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur 
van conformiteitsattesten. 
De gemeente kan conformiteitsattesten afleveren voor huurwoningen mits deze bij controle 
maximaal 14 strafpunten halen (volgens het model van het Vlaamse Gewest) en voldoen aan de 
rookmeldersverplichting.  
Momenteel hebben alle conformiteitsattesten een standaard geldigheidsduur van 10 jaar.  
Wij stellen vast dat wanneer een huurwoning bij het onderzoek tussen 9 en 14 strafpunten krijgt, 
wij vaak een nieuwe klachtenprocedure zien voor die tien jaar verstreken zijn. 
Daarom zou nu voor de woningen die maximaal 8 strafpunten halen een conformiteitsattest met 
een geldigheidsduur van 10 jaar afgeleverd worden maar voor de woningen die tussen 9 en 14 
strafpunten halen zou het attest maar 5 jaar meer geldig zijn. 
De geldigheidsduur van reeds uitgereikte conformiteitsattesten blijft onveranderd. 
 
 
 



INTERCOMMUNALES: 
 
7. Infrax West : Algemene Vergadering d.d. 06.06.2017: 
Bespreking van de agenda en bepalen van het standpunt dat door de vertegenwoordiger 
van de gemeente dient te worden ingenomen : Voorstel tot goedkeuren van alle punten van 
deze vergadering. 
De raad is akkoord dat onze vertegenwoordiger op deze vergadering alle agendapunten 
goedkeurt. 
 
ALGEMEEN: 
 
8. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 20.04.2017. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 20.04.2017 wordt goedgekeurd. 
 
9 Mondelinge vragen en mededelingen. 
 


