
GEMEENTERAAD VAN 14 APRIL 2016 

 

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; 

Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen; 

Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie, 

Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devrieze, 

Kathleen Devliegere, Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo, 

Youri Delporte, Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht, Kimberly Velghe, 

gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de 

vorige gemeenteraadszitting. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

2. Interlokale Vereniging Associatie Midwest: goedkeuren werkingsverslag 2015.   

Aanleiding en toelichting 

Sinds 2005 komen de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt bijeen in 

het Midwestoverleg. Daarnaast kent de regio een sterk werkend secretarisoverleg. 

De voorbije jaren is de samenwerking in de regio én tussen de gemeenten van de regio sterk 

toegenomen. In samenwerking met de regiopartners werkt het Midwestoverleg aan de 

uitbouw van een structurele ondersteuning van de lokale besturen via regionale, 

intergemeentelijke samenwerking. 

De uitgevoerde studie naar schaalveranderingen in de regio in 2010, bevestigt dat er op veel 

beleidsdomeinen in de regio wordt samengewerkt. Anderzijds toonde deze studie ook aan dat 

de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even transparant en efficiënt 

zijn. 

Eén van de aanbevelingen was de oprichting van een schelpstructuur die de lokale besturen 

uit de regio Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of expertise te delen 

voor uitdagingen en verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de verschillende besturen 

of die de samenwerking tussen lokale overheden kan faciliteren. 

Dit leidde tot de oprichting van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest op 28 februari 

2012. 

Bevoegdheid en juridische grond 

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen. 

De statuten van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie Midwest, 

goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 22 december 2011en de raad voor maatschappelijk 

welzijn dd. 20 december 2011. 

Artikel 17 van de statuten van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest dat bepaalt dat 



het jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende jaar ter goedkeuring wordt 

overgemaakt aan de raden van de deelnemende lokale besturen en de raad van bestuur van 

WVI. 

Feiten, context, argumentatie 

Conform de statuten en wettelijke bepalingen wordt jaarlijks een verslag van de werking van 

de interlokale vereniging opgemaakt. Dit verslag geeft een overzicht van de 

intergemeentelijke samenwerking, de doelstellingen en realisaties, de tijdsinzet en 

financiering alsook een overzicht van deelnemende partners per project in het 

Midwestoverleg. 

Het verslag dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bestuursorganen van de 

partners van de interlokale vereniging. 

Het werkingsverslag werd goedgekeurd door het Beheerscomité van de Interlokale 

Vereniging Associatie Midwest in zitting van 23 februari 2016. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

U. heeft enkele vragen naar de kosten van de Gis-coördinator en archiefwerking en 

tevens naar BTW-recuperatie en onthoudt zich daarom. 

Uitslag van de stemming: 

12 ja-stemmen 

9 onthoudingen 

Het werkingsverslag wordt goedgekeurd. 
 

 

 

 

3. Eandis Assets - Algemene vergadering op 29 april 2016: goedkeuren agenda, vaststellen 

mandaat en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

Gelet dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als 

deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken is bij de fusieoperatie in 

‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, 

Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist; 

Gelet dat de gemeente per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 opgeroepen werd om 

deel te nemen aan de algemene vergaderingen tevens jaarvergaderingen van Gaselwest en 

Eandis Assets die op 29 april 2016 plaatshebben in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 

Affligem; 

Gelet dat overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek bij een fusie de 

jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar 

opgesteld worden door het bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en 

onderworpen aan de goedkeuring van de jaarvergadering van de overnemende vennootschap 

(Eandis Assets); 

Gelet dat de financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector op grond van artikel 

10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking geïnteresseerd zijn om toe te treden tot Eandis Assets als ‘publiekrechtelijke 

deelnemer’ en een kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende voorwaarde van 

voormelde decreetswijziging en mits bekrachtiging door hun algemene vergaderingen; 

Gelet dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, de gemeenteraad zijn 

goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 29 april 2016: 

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 



2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultaten-

rekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)  

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-

comités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015  

4. Statutaire benoemingen 

5. Statutaire mededelingen 

Gelet dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, de gemeenteraad zijn 

goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 29 april 2016:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van 

de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Inter-

gem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gas-

elwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 

31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten 

en waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de 

gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Inter-

gem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van 

Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van 

het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking) 

5. Statutaire benoemingen 

6. Statutaire mededelingen 

Gelet dat de vertegenwoordiger Guido Callewaert en plaatsvervanger Sandra Devos reeds 

aangeduid werden in de zitting van de gemeenteraad dd. 30/01/2013; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda’s van de 

algemene vergadering, aan het vastgestelde mandaat en aan de aangeduide vertegenwoordiger 

en plaatsvervanger en deze opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de 

raadsbeslissing. 

Uitslag van de stemming: 

De agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest en Eandis wordt goedgekeurd 

met eenparigheid van stemmen. 

- voor Guido Callewaert, vertegenwoordiger: 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen 

- voor Sandra Devos, plaatsvervanger: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen 

Dhr. Guido Callewaert wordt aangeduid als vertegenwoordiger en mevr. Sandra Devos 

als plaatsvervanger. 
 

 

 

 

4. IMOG - Algemene vergadering van 17 mei 2016: goedkeuren agenda. 

Gelet op het schrijven van IMOG met uitnodiging tot de algemene vergadering van 17 mei 

2016, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2015 

3. Verslag van de Commissaris 



4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2015 

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 

7. Verlenging mandaat Commissaris 

8. Statutaire benoemingen 

9. Huldiging medewerkers met 25 jaar dienst 

10. Toelichting activiteiten 2015 

11. Varia – voorleggen financieel beleid 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te geven en de aan te duiden 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

5. IMOG - Algemene vergadering van 17 mei 2016: aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene 

vergadering wordt voorgesteld : 

- vertegenwoordiger: Sandra Devos 

- plaatsvervanger: Carlos Verbrugghe 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

6. WVI - Algemene Vergadering op 26 mei 2016: goedkeuren agenda. 

Gelet op het schrijven van de WVI met uitnodiging tot de algemene vergadering die doorgaat 

op 26 mei 2016, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda : 

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 

2015 

2. Verslag van de raad van bestuur 

3. Verslag van de commissaris 

4. Jaarrekeningen 2015 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

6. Kennisneming ontslag 7 bestuurders: de heer Hans Blomme (Torhout), de heer Ignace 

Dereeper (Oudenburg), mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf (Middelkerke), de heer Jean 

Marie Bonte (Oostrozebeke), de heer Bert Verhaeghe (Wervik), de heer Jacques 

Blanckaert (Alveringem), de heer Patrick Denorme (Zonnebeke) 

7. Benoeming 4 leden aandelen A in de regionale comités: de heer Norbert De Cuyper 

(Torhout), de heer Karl De Clerck (Oostrozebeke), mevrouw Bieke Moerman 

(Diksmuide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark) 

8. Benoeming 7 bestuurders aan delen A: de heer Marc Mus (Damme), de heer Luc 

Lierman (Knokke-Heist), de heer David Van Moerkercke (Ichtegem), de heer Peter 

Gelaude (Pittem), mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon Vancoillie 

(Kortemark), mevrouw Marie-Anne Verlende (Vleteren) 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen en de 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



7. WVI - Algemene Vergadering op 26 mei 2016: aanduiden van vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

die doorgaat op 26 mei 2016 van de WVI wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Buyse Rik 
- plaatsvervanger: Callewaert Guido 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Uitslag van de stemming: 

- voor Rik Buyse, vertegenwoordiger: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

- voor Guido Callewaert, plaatsvervanger: 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen 

Dhr. Rik Buyse wordt aangeduid als vertegenwoordiger en dhr. Guido Callewaert als 

plaatsvervanger. 
 

 

 

8. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2016: goedkeuren agenda. 

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 26 mei 2016: 

1. Statutenwijziging 

2. Mededelingen 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

9. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2016: aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Buyse Rik 

- plaatsvervanger: Callewaert Guido 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Uitslag van de stemming: 

- voor Rik Buyse, vertegenwoordiger: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

- voor Guido Callewaert, plaatsvervanger: 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen 

Dhr. Rik Buyse wordt aangeduid als vertegenwoordiger en dhr. Guido Callewaert als 

plaatsvervanger. 
 

 

 

10. Psilon - Buitengewone zitting van de algemene vergadering van 14 juni 2016: 

goedkeuren agenda - wijziging statuten. 

Gelet op de buitengewone zitting van de algemene vergadering van Psilon die doorgaat op 14 

juni 2016 met enig agendapunt: 

- voorstel tot wijziging art. 4, art. 20 en art. 44 van de statuten 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 



11. Psilon - Buitengewone algemene vergadering van 14 juni 2016: aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde buitengewone algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Daisy Haydon 

- plaatsvervanger: Rachida Abid 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

12. Psilon - Algemene vergadering op 14 juni 2016 - goedkeuren agenda. 

De gemeenteraad keurt de volgende agenda goed: 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2015 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 

1.2. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2015 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris 

4. Vervanging bestuurders namens gemeente Avelgem. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen en de 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Onder voorbehoud goedgekeurd met eenparigheid van stemmen gezien het verslag van 

de commissaris nog niet binnen is.. 
 

 

 

 

13. Psilon - Algemene vergadering op 14 juni 2016 - aanduiden van vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Daisy Haydon 

- plaatsvervanger: Rachida Abid 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

14. Lokale Politiezone MIDOW - Kennisname dienstjaarrekening 2015. 

Gelet dat de dienstjaarrekening 2015 werd nagezien en aangenomen door de politieraad van 

de Lokale Politiezone MIDOW in openbare vergadering van 21 maart 2016; 

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de dienstjaarrekening 2015 van de 

Lokale Politiezone MIDOW. 

Waarvan kennisname. 



15. Reglement gemeentelijke contantbelasting op afgifte van administratieve stukken - 

aanslagjaar 2016: rechtzetting. 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 16 december 2015 betreffende vaststellen 

gemeentelijke contantbelasting op afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2016; 

Gelet op het gegeven dat er blijkbaar een materiële misslag is gebeurd bij het vaststellen van 

het reglement, namelijk in het beschikkend gedeelte werd bij art. 2, a), 6. vergeten volgende 

bepaling op te nemen: “Bij een gelijktijdige aanvraag voor kidsID’s voor kinderen van 

hetzelfde gezin die op hetzelfde adres staan ingeschreven, ook al is er geen verwantschap 

tussen deze kinderen, bedraagt het tarief vanaf de 2
de

 kidsID € 55,00.” 

Overwegende dat deze bepaling nog steeds van kracht is en dus dient te zijn opgenomen in 

het reglement; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 maart 2016; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld het reglement opnieuw goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

 

 
16. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: kennisname overeenkomst. 

De gemeenteraad besliste in haar zitting van 16 december 2015 tot het vaststellen van een 

gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2016. 

Teneinde deze gemeenteraadsbeslissing te kunnen uitvoeren besliste het college van 

burgemeester en schepenen in haar zitting van 8 maart 2016 om een aanvraag in te dienen tot 

verlenging van de overeenkomst nr. 12/30 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

voor het aanslagjaar 2016. 

Het gemeentebestuur mocht inmiddels het ontwerp van overeenkomst nr. 16/08 ontvangen 

(toegevoegd aan het dossier dat ter inzage ligt op het gemeentehuis) met het verzoek de 

gemeenteraadsleden op de hoogte te brengen van deze overeenkomst. 

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze beslissing. 

Waarvan kennisname. 

 

 

 

 

17. Bouwen van 12 sociale woningen in de Guido Gezellestraat: goedkeuren 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 

42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 24; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 

en diensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 



Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Bouwen van 12 sociale woningen Guido 

Gezellestraat” een bestek met nr. 11.67 werd opgesteld door de technische dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.307.829,00 excl. btw 

of € 1.582.473,09 incl. 21% btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open 

aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2210800/06290/IE gebO; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan de lastvoorwaarden en 

de gunningswijze. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

18. Straatnaam voor nieuwe wegenis verkaveling Bouwwerken Taelman NV - Oude Roterij 

Sint-Baafs-Vijve - principiële vaststelling 

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning dd. 25/08/2015 verleend aan Taelman 

Bouwwerken NV voor het verkavelen van gronden met wegeniswerken; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad dd. 09/7/15 van het ontwerp voor het 

aanleggen van de wegenis en het voorzien van de nodige nutsvoorzieningen binnen deze 

verkaveling; 

Gelet dat binnen deze verkaveling 2 wegen dienen aangelegd te worden, die elk een 

verschillende straatnaam dienen te krijgen; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke cultuurraad van 03/03/2016; 

Gelet op volgend voorstel van de cultuurraad voor de nieuwe wegenis, nl. voor de hoofdstraat 

‘André Demedtsstraat’ en de zijstraat ‘Koen Lisardestraat’; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn principiële goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

 

 

 
19. Burensportdienst: goedkeuring jaarverslag en rekening 2015. 

Sedert 16 april 2007 maakt de gemeente Wielsbeke deel uit van de interlokale vereniging 

“Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden: Anzegem, Avelgem, 

Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem en Zwevegem.  

Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging 

“Burensportdienst” dient de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd te worden. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 


