
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 APRIL 2018 
 
1. Bekrachtigen van een tijdelijk politiereglement van de Burgemeester naar aanleiding van 
de begrafenisplechtigheid op zaterdag 31 maart 2018 te Sint Katharina. 
Ter gelegenheid van een begrafenisplechtigheid op 31.03.2018 werd er, mede door de werken die 
daar bezig zijn, nogal wat verkeersoverlast verwacht – vooral wegens het gebrek aan 
parkeerplaatsen. Daarom werd, na overleg met de politie, beslist om eenrichtingsverkeer te 
voorzien in de Sentestraat zodat aan één zijde kon geparkeerd worden. Wegens de 
hoogdringendheid werd dit reglement door de Burgemeester goedgekeurd (waar dit normaal een 
bevoegdheid is van het College) en daarom moet dit door de gemeenteraad bekrachtigd worden. 
 
SPORT: 
 
2. Kennisname van de aanpassing aan het gebruiksreglement polyvalente zaal sporthal. 
Het AGL heeft beslist om het gebruiksreglement voor de polyvalente zaal in de sporthal te wijzigen 
en de gemeenteraad neemt kennis van dit aangepaste reglement. 
 
KERKFABRIEKEN: 
 
4. Kerkfabriek Sint-Katharina : Advies Jaarrekening 2017. 
Deze rekening wordt gunstig geadviseerd met volgend resultaat : 
- Exploitatieresultaat 2017: 23.789,31 euro 
- Investeringsresultaat 2017: 14.948,34 euro 
- Globaal resultaat 2017:  38.737,65 euro 
 
PATRIMONIUM: 
 
5. Goedkeuren van de ontwerp akte van verkoop van grond in de Rodemont. 
De gemeente verkoopt een deel van een perceel grond in de Rodemont dat deels niet meer in 
gebruik is aan één van de aangelanden. 
 
FINANCIEN: 
 
6. Vaststellen van een retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden 
m.i.v. 1 mei 2018. 
Dit reglement dient aangepast te worden daar er nu voor de aflevering van paspoorten een nieuwe 
superdringende procedure wordt ingevoerd voor Belgen, vluchtelingen en staatlozen (maar niet 
voor de vreemdelingen) waarbij je een paspoort kan afhalen in Brussel 4u.30’ na het indienen van 
een aanvraag. De tarieven hiervoor moeten goedgekeurd worden, nl. 310 euro voor volwassen 
Belgen, 275 euro voor minderjarige Belgen en 300 euro voor vluchtelingen en staatlozen. 
 
INTERCOMMUNALES: 
 
7. I.V.I.O. : Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 22.05.2018 : 
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 vertegenwoordiger van de gemeente zal alle punten op deze algemene vergadering 
goedkeuren. 
 
8. Intercommunale Leiedal : Algemene Vergadering d.d. 29.05.2018 : 
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 machtigt onze vertegenwoordiger om alle punten op de agenda goed te keuren. 
 
ALGEMEEN: 
 
9. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 22.03.2018. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 22.03.2018 wordt goedgekeurd. 
 
10. Mondelinge vragen en mededelingen. 


