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Besluit van 12 december 2022

1. Aanwijzing woningcontroleurs gemeente Rotselaar

Voorgeschiedenis
o Het besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2019.

De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan het intergemeentelijk project lokaal
woonbeleid en keurt het projectvoorstel goed waarin het uitvoeren van de
conformiteitsonderzoeken door het IGS'Wonen aan de Dijle Zuid'van IGO div inbegrepen is

o Besluit van de burgemeester van 7 januari 2022.
Jef Serneels, Marie Schellekens, Peter Van Looy en Tim Houben worden aangeduid als
woningcontroleurs voor de gemeente Rotselaar.

Juridische gronden
o Het decreet van 15 juli í 997 houdende de Vlaamse Wooncode betreffende de gemeente als

coórdinator en regisseur van het lokale woonbeleid, inzonderheid op Titel lll, zoals gewijzigd
o Het besluit van de Vlaamse Regering van 12juli 2013 betreffende de aanwijzing van een

woningcontroleur, inzonderheid artikel 3.
o Het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 houdende de subsidiëring van

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

Besluit
Artikel 1

De hierna vermelde personeelsleden van IGO div worden conform artikel 3 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 12juli 2013 aangewezen als woningcontroleurs om de conformiteit van
woningen met de vereisten van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en
woningbezetting vast te stellen in de gemeente Rotselaar:

o Jef Serneels
o Marie Schellekens
o Peter Van Looy
o Tim Houben
o Marleen Baestaens
o Daan Mertens
o Lieven Vandamme
o Hannelore De Schuyteneer
o Femke Maekelbergh
o Nannie Vermeylen
o Alex Albert.
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Artikel2
Het besluit van 7 januari 2022 tot aanwijzing van woningcontroleurs wordt op 31 december 2022
opgeheven. Dit besluit treedt in werking op 1 januari2023.

Aldus gedaan in bovenvermelde zitting

(getekend)
An Craninckx
Algemeen directeur

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd op í3 december 2O22

(getekend)
Jelle Wouters
Burgemeester

Jelle Wouters
Burgemeester

An Craninckx
Algemeen directeur

2t2


