BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD VAN 31 mei 2021
In uitvoering van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur
Openbaar
1.

Goedkeuren vorig verslag
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

2.

Goedkeuren jaarrekening, balans, resultatenrekening en activiteitenverslag 2020 AGB
De gemeenteraad keurt de jaarrekening, balans en resultatenrekening 2020 van het AGB goed.

3.

Rapportering van de financieel directeur boekjaar 2020 in toepassing van art.177 van het decreet
lokaal bestuur
De raad neemt kennis van het rapport, opgesteld door de financieel directeur, omtrent de
thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de visumplicht en het debiteurenbeheer boekjaar 2020.

4.

Goedkeuren jaarrekening 2020 gemeente en OCMW (deel OCMW)
De OCMW-rekening over het dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd.

5.

Vaststellen jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW (geheel)
De rekening 2020 gemeente en OCMW wordt goedgekeurd en overgemaakt aan de Vlaamse
Regering ingevolge art.250 van het decreet lokaal bestuur.

6.

Rapportering van de algemeen directeur betreffende organisatiebeheersing ingevolge artikel 217
van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van de algemeen directeur betreffende de
organisatiebeheersing

7.

De Mandel: ontwerpakte kosteloze afstand wegenis Eekhoutstraat
Ontwerpakte kosteloze grondafstand wegenis in sociaal project De Mandel in Eekhoutstraat wordt
goedgekeurd.

8.

Leveren en plaatsen van ramen gemeentelijke basisschool de Zonnebloem - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - OO-2117-G
Het bestek met nr. OO-2117-G en de raming voor de opdracht “LEVEREN EN PLAATSEN VAN RAMEN
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE ZONNEBLOEM” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt € 88.429,75 excl. btw of € 107.000,00 incl. 21% btw (Btw
medecontractant).

9.

Goedkeuren arbeidsreglement
Het arbeidsreglement van het gemeente-en OMCW-personeel wordt goedgekeurd na gunstig advies
BOC.

10. Goedkeuren agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering Gaselwest van 28 juni
2021

Goedkeuring wordt gegeven aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 28 juni 2021
11. Goedkeuren agendapunten en bepalen wijze van stemmen algemene vergadering WVI van 16 juni
2021
Goedkeuring wordt gegeven aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 juni
2021 van de WVI.
12. Goedkeuren agendapunten en bepalen wijze van stemmen algemene vergadering DVV Midwest
van 29 juni 2021
De gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Midwest dd. 29 juni 2021. De vertegenwoordiger
van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2021
zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2021 goedkeuren.
Burgemeester
Karlos Callens

