Gemeenteraad
21/12/2020
Besluitenlijst

Aanwezig:

Monique Bertier: voorzitter;
Lode Morlion: burgemeester;
Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen;
Frank De Poortere, Geert Beeckaert, Anne Vandeputte,
Lyn Cailliau, Ignace Lootvoet, Jan Deheegher, Isabelle Hennebel,
Marie-Hélène Mabesoone: gemeenteraadsleden;
Dirk Ackerman: Algemeen directeur

Openbare zitting
Veiligheid
1.

Beslissing van de burgemeester van 09 december 2020 betreffende de vergaderingen van
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2020 bekrachtiging.
bekrachtiging

Algemeen beleid
2.

Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 19 november
2020.
goedgekeurd

3.

Vaststelling aanpassing 2, meerjarenplan 2020-2025 (budgetjaar 2021).

De aanpassing nr. 2 van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, volgens bijlage, goed te keuren voor wat betreft
het gedeelte van de gemeente:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
beschikbaar budgettair
resultaat
autofinancierings-marge
gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

124.032

101.281

53.778

209.958

72.578

435.666

363.583
504.069

351.844
429.184

470.990
526.920

480.574
522.289

543.566
597.148

612.835
769.547

De aanpassing nr. 2 van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, volgens bijlage, goed te keuren voor wat betreft
het gedeelte van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
beschikbaar budgettair
resultaat
autofinancierings-marge
gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

4.

124.032

101.281

53.778

209.958

72.578

435.666

363.583
504.069

351.844
429.184

470.990
526.920

480.574
522.289

543.566
597.148

612.835
769.547

Vacantverklaring functie van algemeen directeur in statutair verband.
voltijdse statutaire functie van algemeen directeur wordt vacant verklaart met ingang van 01.11.2021.

5.

Gemeentepersoneel - uitvoering maatregelen sectoraal akkoord 2020.
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per VTE worden voor 2020 volgende vergoedingen toegekend:
- 250 euro ecocheques
- 50 euro aan lokale handelaarsbonnen

6.

Gemeentepersoneel - aanpassing werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques.
met ingang van ,01.01.2021 wordt de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques verhoogt naar 5,91 euro en
vanaf 01.01.2022 naar 6,921 euro per cheque. De persoonlijke werknemersbijdrage blijft behouden op 1,09
euro/cheque.

7.

Gemeentepersoneel - aanpassing aanvullend pensioenstelsel voor contractuele
personeelsleden.
vanaf 01.01.2010 bedraagt de pensioentoelage 2 % van het pensioengevend jaarloon
vanaf 01.01.2020 bedraagt de pensioentoelage 2,5 %
vanaf 01.01.2021 bedraagt de pensioentoelage 3%

8.

Goedkeuring organisatiebeheersingssysteem.
het algemeen kader voor de organisatiebeheersing vastgesteld door de algemeen directeur wordt
goedgekeurd

9.

Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een
geïntegreerd personeelsbeleid.

Ruimte
10. Verlegging van het tracé van de buurtweg nr. 21 en de voetweg nr. 27 (Zavelpad) principiële goedkeuring.
de voorgestelde verlegging wordt principieel goedgekeurd en het bijhorend ontwerp van gemeentelijk
rooilijnplan wordt voorlopig vastgesteld. een openbaar onderzoek hieromtrent wordt georganisseerd.

11. Woningkwaliteitsbewaking - goedkeuring reglement betreffende het beperken van de
geldigheidsduur van conformiteitsattesten voor huurwoningen.
het reglement wordt goedgekeurd en treedt in werking op 01.01.2021.

Veiligheid
12. Lokale politie, politiezone Spoorkin - vaststelling gemeentelijke dotatie voor het
dienstjaar 2021.
gemeentelijke dotatie wordt vastgesteld op € 235.554,00.

Interpellaties
13. Interpellaties.

Besloten zitting
Algemeen beleid
14. Kennisname van het vrijwillig ontslag van de algemeen directeur.
kennisname

Namens de Raad,

L. Morlion
Burgemeester
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