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Gemeenteraadszitting van 27 april 2015 

 

Bestuur 

De raad keurde het verslag van de zitting van 23 februari 2015 unaniem goed. 

 

Intercommunales 

De raad heeft unaniem de agenda van algemene vergadering van IMOG, WIV, Leiedal en Psi-
lon goedgekeurd. 

Aansluitend werden volgende personen aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen en 
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van de gemeenteraad: 

 raadslid Sandra Platteau als effectief vertegenwoordiger en raadslid Severine Van-
damme als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van IMOG op 19 mei 
2015 

 schepen Annicq Verschuere als effectief vertegenwoordiger en schepen Tom Beunens 
als plaatsvervanger, voor de algemene vergadering van WIV op 19 mei 2015 

 raadslid Severine Vandamme als effectief vertegenwoordiger en raadslid Sandra Plat-
teau als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Leiedal op 26 mei 2015 

 raadslid Frank Supply als effectief vertegenwoordiger en raadslid Lieve Kindts als 
plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Psilon op 16 juni 2015 

 

Financiën 

Om het aantal laattijdige betalingen, de administratieve last van de aangetekende zendingen 
en bijhorende kosten in te perken, heeft de raad met eenparigheid van stemmen beslist om, 
met ingang van 1 mei 2015, een retributie te heffen van 10 euro, voor de port- en aanma-
ningskosten van openstaande niet-fiscale ontvangsten, vanaf de tweede en tevens laatste 
waarschuwing. 

De raad heeft unaniem beslist in te tekenen op 88 FIGGA-aandelen, aan een nominale 
waarde per aandeel van 25,00 euro voor een totale waarde van 2.200,00 euro en deze te 

volstorten met de middelen beschikbaar bij FIGGA. 

 

Openbare Werken 

De raad keurde unaniem het aanbestedingsdossier 1e fase goed, opgemaakt door het aange-
stelde studiebureau, voor het uitvoeren van herstellingswerken aan verschillende wegen (ge-
heel of gedeeltelijk), zijnde Oedelestraat, Marktweg, Huttegemstraat, Pontstraat, Heestert-
straat, Kapellekouter, Langestraat, Kaphoekstraat, Waterhoek, Trappelstraat, Burchthof/Kas-

teelstraat, Bossuitstraat, Moerbeekstraat/Sint-Pieterstraat, Vierschaarstraat, Nijverheidslaan, 
Toekomststraat/Tuinwijk.  

Deze 1e fase omvat ook herstellingswerken in de omgeving van de kerk en het kerkhof van 
Outrijve en de uitbreiding van de parking in de Leopoldstraat, nabij het Woon Zorghuis, met 
50 parkeerplaatsen. 

De raming voor de uit te voeren werken 1° fase bedraagt 1.116.678,92 euro inclusief 21 % 

btw, waarvan 120.625,00 euro ten laste valt van het OCMW. 
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Jeugd en Cultuur 

De raad heeft met eenparigheid van stemmen de herwerking en de samenvoeging van het 
huishoudelijk- en tariefreglement voor de gemeentelijke uitleendienst, tot één geactualiseerd 
reglement, goedgekeurd. 

 

Sport 

Het college van burgemeester en schepenen deed het voorstel om het agendapunt m.b.t. het 

reglement ter verdeling van de toelagen aan sportverenigingen te verdagen, aangezien uit 
een recent bericht de onzekerheid van het voortbestaan van een vereniging blijkt. De ge-
meenteraad stemde unaniem in met het niet behandelen van dit punt. 

De raad keurde de jaarrekening 2014, het jaarverslag 2014 en de evaluatie van de interlo-
kale vereniging Burensportdienst met eenparigheid van stemmen goed. 

 


