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bekendmaking beslissingen
gemeenteraad van 25 oktober 2022

In toepassing van artikel 285, §1 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur vindt u hier de 
beslissingen van de gemeenteraad van 25 oktober 2022:

001 tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Charlotte Vercruyssen omwille van medische redenen - 
kennisname

002 onderzoek van de geloofsbrieven van Julie Fierens en eedaflegging en tijdelijke aanstelling van Julie 
Fierens tot gemeenteraadslid, ter vervanging van Charlotte Vercruyssen, tijdelijk verhinderd

003 intergemeentelijke vereniging TMVS - toelichting

004 intergemeentelijke vereniging Pidpa - toelichting

005 notulen 20 september 2022 - goedkeuring

006 wegentracé bij een aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor de realisatie 
van 4 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen op de locatie Risschotlei, Beukenlaan en 
Platanenlaan - goedkeuring

007 straatnamen voor trage wegen - voorlopige vaststelling

008 GAS-vaststellers - aanstelling

009 gebruik en beheer van de voormalige pastorij van Halle - goedkeuring concessieovereenkomst met 
Vicariaat Kempen

010 kosteloze grondafstanden in Watermolen en Sniederspad - aanvaarding

011 toelagereglement betreffende de subsidiëring van de energiebesparende, toegankelijkheidsverhogende 
en luchtkwaliteitsverhogende werken in verenigingslokalen, aan het terrein of aan de noodzakelijke 
uitrusting van het terrein - goedkeuring

012 toelagereglement tot uitzonderlijke toekenning van gemeentelijke werkingstoelagen aan erkende 
verenigingen in 2022 naar aanleiding van de covid19-pandemie - goedkeuring

013 inname openbaar domein - opheffing belastingreglement en invoering retributiereglement

014 aangaan van een lening - goedkeuring van lastvoorwaarden en vaststelling van de wijze van gunning.

015 budget 2023 van het bestuur van de eredienst Sint-Antonius Abt - aktename

016 budget 2023 van het bestuur van de eredienst Sint-Elisabeth Zoersel - aktename

017 budget 2023 van het bestuur van de eredienst Sint-Martinus Halle - aktename

018 beheersovereenkomst Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel - goedkeuring jaarevaluatie

019 wijziging van het prijssubsidiereglement voor Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel - goedkeuring

020 derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel - 
goedkeuring

021 derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente & ocmw Zoersel - vaststelling 
aanpassing meerjarenplan deel gemeente, goedkeuring aanpassing meerjarenplan deel ocmw en 
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vaststelling geconsolideerde aanpassing meerjarenplan

022 aansluiting op het vastgoedinformatieplatform - goedkeuring


