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1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting
Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 16 december 2020 wordt goedgekeurd.
--------------------------------------Algemene administratie
2. Afsluiten overeenkomst de Hondenvriend Wakken
Vereniging de Hondenvriend maakt gebruik van het sportterrein en de kantine van voormalige
voetbalploeg KFC Wakken om hun hondenschool en hondenclub uit te baten. De overeenkomst
heeft een duurtijd van 9 jaar en loopt binnenkort ten einde.
De Hondenvriend is vragende partij om de overeenkomst te verlengen.
--------------------------------------3. Aanleg buurtparking Mandelstraat: definitief onteigeningsbesluit
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting.
--------------------------------------Financien en comptabiliteit
4. Goedkeuring retributiereglement op het verwijderen en opruimen van sluikstort
In de gemeenteraad van 16 december 2020 werd het heffen van een retributie voor het opruimen
van sluikstort goedgekeurd. Het reglement schept echter onvoldoende rechtszekerheid en kan leiden
tot verschillende interpretaties.
Er werd een nieuw ontwerp van retributiereglement opgesteld dat voorgelegd wordt aan de
gemeenteraad ter goedkeuring.
--------------------------------------5. Registratie- en belastingreglement verwaarloosde woningen en gebouwen - aanslagjaren
2020 - 2025: wijziging beslissing
In de gemeenteraad van 18 december 2019 werd het registratie- en belastingreglement met
betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen voor de aanslagjaren 2020-2025
goedgekeurd.
Belastings- en retributiereglementen worden ter controle doorgestuurd naar de toezichthoudende
overheid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft gevraagd om het belastingreglement op een
aantal punten aan te passen.
--------------------------------------6. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein:
wijziging beslissing
In de gemeenteraad van 20 november 2019 werd het retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goedgekeurd.
Belastings- en retributiereglementen worden ter controle doorgestuurd naar de toezichthoudende
overheid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft gevraagd om het retributiereglement
bovenstaand reglement op een aantal punten aan te passen.
--------------------------------------Patrimonium
7. Kennisname notariële akte verkoop grond aan Immo Paermentier
In de gemeenteraad van 17 juni 2020 werd de notariële ontwerpakte met betrekking tot de verkoop
van gemeentegrond aan Immo Paermentier goedgekeurd. De akte werd verleden op 5 augustus
2020.
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid bezorgde ons de authentieke notariële
akte, deze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter kennisname.
---------------------------------------

8. Varia
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