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Organisatie van agenda en besluitvorming - gratis
grondverwervingen door de gemeente voor openbaar
nut voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2024 - delegatie

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Rudy Nuyens; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine
Boekaerts; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer
Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Geert
Fierens; de heer Wim Kelber; de heer Thomas Wellens; de heer Brend Van Ransbeeck; mevrouw
Hanne Cuypers; de heer Guy Staes; de heer Giel Van de Zande; de heer Nathan Rijnders; mevrouw
Leen Vervoort; mevrouw Julie Cools; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Gemeenteraadsbesluiten van 18 september 2007 en 26 maart 2013.
Argumentatie
Er zijn verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige vergunningen
waarbij gratis grondsafstand van openbaar nut kan worden opgelegd.
Bij herinrichting van het openbaar domein (wegen, pleinen, .... enz) waarbij de verwerving van de
nodige gronden bij middel van gratis grondafstand kan worden bewerkstelligd.
Het is nuttig voor de gemeente om over een werkinstrument te beschikken om op een soepele wijze
in het bezit te worden gesteld van gronden die gratis aan de gemeente worden afgestaan om te
worden gevoegd bij het openbaar domein van de gemeente; het is derhalve aangewezen om deze
bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.
Deze werkwijze komt de dienstverlening ten goede en heeft geen effect op het gemeentelijk budget.
Juridische grond
 DLB, artikel 41, 11°
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
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- 15 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Julie Cools; Hanne Cuypers; Geert Fierens;
Jan Hendrickx; Walter Horemans; Koen Kerremans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Nathan Rijnders;
Guy Staes; Ingeborg Van Hoof; Brend Van Ransbeeck; Thomas Wellens
- 2 stem(men) tegen: Dirk Aras; Leen Vervoort
- 4 onthouding(en): Lies Ceulemans; Wim Kelber; Rudy Nuyens; Giel Van de Zande

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent een delegatie aan het college van burgemeester en schepenen voor het
gratis verwerven van gronden die dienen voor openbaar nut voor de periode van 1 januari 2019 tot en
met 31 maart 2025.
Artikel 2
Deze delegatie wordt beperkt tot de gratis grondverwervingen voor openbaar nut door de gemeente.
Artikel 3
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om de gemeente te
vertegenwoordigen in de akten over deze grondverwervingen in uitvoering van onderhavige delegatie.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het bijhouden van een doorlopende lijst
van verwervingen die volgens onderhavige delegatie werden gedaan en die ter inzage van de
gemeenteraad ligt.
Op het einde van de legislatuur zal deze lijst voor aktename aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter

Anja Neels

Walter Horemans
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