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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting van 29 maart 2021
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens,
Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdonck Wim, Jan Van Hee, raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Katja Gabriëls, burgemeester;
Verdurmen Angélique, raadslid
Openbare zitting
4.

Nominatieve subsidie rugbyclub BrigandZe als tussenkomst voor aansluiting
nutsvoorzieningen

DE RAAD,
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5/04/2019 betreffende
het standpunt op vraag tot ondersteuning bij aanleg terrein en bouw kantine waarin werd besloten
dat de aanleg en het verbruik van nutsvoorzieningen voor de kantine ten laste zal zijn van de
rugbyclub;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17/02/2021 betreffende
de vraag tot tussenkomst in de aansluiting van nutsvoorzieningen voor Rugbyclub BrigandZe;
Gelet op het feit dat de aansluiting op nutsvoorzieningen grotendeels over gemeentelijke grond
loopt en dus eigenlijk als een uitbreiding van het net kan worden beschouwd;
Gelet op het feit dat de grote afstand tussen de rooilijn ( =recht van opstal) en de plaats waar het
openbaar net ligt de kosten de hoogte in gejaagd hebben;
Gelet op het feit dat Rugbyclub BrigandZe als bouwheer de aansluiting op de nutsvoorzieningen
heeft aangevraagd en deze kosten ook heeft gedragen;
Gelet op het verleende visum met nummer GE-2021-031;
Overwegende dat de totale aansluitingskost uiteen valt in 3 facturen:
Fluvius: 3.326,44 euro
De Watergroep: 3.908,41 euro
Dimitri Van den Berge: 2.723,87 euro (voor de aftakking van de gasleiding vanuit een centrale
kast naar het gebouw)
Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepen om tussen te komen in
de kosten van Fluvius en De Watergroep onder de vorm van een nominatieve subsidie;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem
2 verontschuldigd (Katja GabriëlsVerdurmen Angélique)

ART.1
De aansluitingskosten voor nutsvoorzieningen van Fluvius (3.326,44 euro) en De Watergroep
(3.908,41 euro) terug te betalen aan Rugbyclub BrigandZe in de vorm van een nominatieve subsidie.
ART. 2
Hiervoor wordt voldoende budget vrij gemaakt AR 6493000 van BI 074007

ART. 3

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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algemeen directeur
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