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Gemeenteraadszitting van 30 november 2015
Bestuur
De raad keurde het verslag van de zitting van 26 oktober 2015 unaniem goed.
De raad heeft met eenparigheid van stemmen de agenda goedgekeurd en de aanduiding van
de gemeentelijke vertegenwoordigers herbevestigd, ingevolge de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van:

Psilon op 8 december 2015

Imog op 15 december 2015

Leiedal op 16 december 2015

WIV op 16 december 2015

Figga op 17 december 2015
De raad heeft met eenparigheid van stemmen raadslid Jörgli Maes aangesteld, ter vervanging
van schepen Lutgart Deseyn, als gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering
van Toerisme Leiestreek.
Personeel
De raad keurde unaniem het voorstel goed, waarin werd bepaald op welke wijze en wanneer
feestdagen, die in 2016 samenvallen met een vrije weekdag, door het personeel kunnen gecompenseerd worden.
Financiën
De raad heeft kennis genomen van de voorgelegde budgetwijziging nr.1/2015 van het OCMW.
De raad heeft kennis genomen van de voorgelegde budgetwijziging 2015 van de kerkfabrieken
Sint-Martinus Avelgem, Sint-Amandus Kerkhove en O.L.V.-Geboorte Waarmaarde.
De raad heeft kennis genomen van het voorgelegde budget 2016 van de kerkfabrieken SintMartinus Avelgem, Sint-Amandus Kerkhove, Sint-Petrus Outrijve en O.L.V.-Geboorte Waarmaarde.
Milieu en Veiligheid
De raad heeft met 17 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en Gemeentebelangen en met 2 stemmen tegen van de leden van de fractie NV-A, het hoofdstuk X afdeling 3 - ‘Het gemeentelijk afvalstoffenpark’ van het Algemeen Politiereglement hervastgesteld en goedgekeurd en het retributiereglement op het ter beschikking stellen van afvalstoffenbonnen, hervastgesteld en goedgekeurd.
Mobiliteit
De raad heeft met eenparigheid van stemmen een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer goedgekeurd voor:

het aanpassen van het parkeerregime in een deel van de Hoogstraat en in een deel
van de Heesterstraat

het invoeren van een zone 30 in de Binnenweg en de Korteweg het invoeren van éénrichtingsverkeer in een deel van de Sint-Pietersstraat (gedeelte voor het kerkhof tussen de toegang tot de kerk en het huisnummer 8).
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