ZITTING VAN 12.03.2013
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch,
H. Princen, C. Vangoidsenhoven, L. Dotremont, L. Buccauw, L. Fuchs, A. Van den Steen
Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.02.2013.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 12.02.2013 goed.

1. BIS. Besluit tot toevoeging van een bijkomend agendapunt: ‘aanduiding bestuurder
SWAL’.
DE RAAD,
Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het feit dat volgende raadsleden stemmen voor de toevoeging:
J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts,
E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch, H. Princen, L. Dotremont,C. Vangoidsenhoven, L.
Buccauw, L. Fuchs en A. Van den Steen.
Overwegende dat bijgevolg de meerderheid van twee derden van de aanwezige leden
bereikt wordt;
BESLUIT:
Art 1 Het agendapunt ‘aanduiding bestuurder SWAL’ wordt toegevoegd aan de agenda
van deze zitting.

2) Kennisgeving van de melding van de Raad van verkiezingsbetwistingen dd
22.02.2013 betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de
OCMW-raad dd 02.01.2013
DE RAAD neemt kennis.

3) Goedkeuring gemeentelijk pastorieplan en aanvraag desaffectatie pastorie Meldert en
pastorie Hoksem
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DE RAAD,
Gelet op het ontwerp van gemeentelijk pastorieplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
ARTIKEL 1 – Volgende ontwerpovereenkomst wordt goedgekeurd:

OVEREENKOMST PASTORIEPLAN
Tussen
de gemeente Hoegaarden, vertegenwoordigd door Jean-Pierre Taverniers burgemeester en Bart
Hendrix, gemeentesecretaris, enerzijds,
en anderzijds :
- het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, vertegenwoordigd door Frans Schoovaerts, Vicariaal
verantwoordelijke voor het Tijdelijke,
- het aartsbisdom Mechelen-Brussel, vertegenwoordigd door Patrick du Bois, Bisschoppelijk
afgevaardigde voor het Tijdelijke,
- het Centraal Kerkbestuur van Hoegaarden vertegenwoordigd door,Peter Haegeman, voorzitter, en
Willem Goossens, secretaris;
- de pastorale eindverantwoordelijken voor de parochies op het grondgebied van de gemeente
Hoegaarden : Joris Hardiquest, deken , Liesbeth Goris, pastor
wordt m.b.t. de zich op het grondgebied van de gemeente gevestigde pastorieën vastgesteld dat op
datum van deze overeenkomst deze pastorieën :
* het statuut van ‘pastorie bij bestemming’ hebben
* dat voor geen van deze pastorieën tot op heden desaffectatie werd aangevraagd
* in bezit zijn van de vermelde eigenaars
* en aangewend worden zoals vermeld :
- de pastorie van Sint-Gorgonius Hoegaarden, eigendom van de gemeente Hoegaarden, en in gebruik
als woonst van de pastor en dienstdoend als secretariaat van het centraal kerkbestuur en van de
kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden
- de pastorie van Sint-Ermelindis Meldert, eigendom van de gemeente Hoegaarden, leegstaand
- de pastorie van Sint-Niklaas Outgaarden, eigendom van de gemeente Hoegaarden, en in gebruik als
secretariaat van de kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden en tevens gebruikt door sommige
verenigingen van Outgaarden.
- de pastorie van Sint-Jan Hoksem, eigendom van de gemeente Hoegaarden, leegstaand
* gezamenlijk dient gestreefd te worden naar een duurzame bestemming van dit patrimonium,
zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen, waartoe de gemeente wettelijk gehouden is;
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- overleg werd gepleegd tussen alle betrokken kerkelijke en openbare instanties ;
en dientengevolge onderling wordt overeengekomen wat volgt :
1. De pastorie van de parochie Sint-Gorgonius Hoegaarden , gelegen Pastorijstraat 30 3320
Hoegaarden zal – ongeacht of deze al dan niet fungeert als woonst voor de residerende
pastoor of kerkbedienaar – haar statuut van geaffecteerde pastorie (pastorie door
bestemming) blijvend behouden en aldus ook kunnen gebruikt worden.
Partijen erkennen uitdrukkelijk de aard van deze pastorie als gebouw van de eredienst.
Deze pastorie zal tevens fungeren als secretariaat van de kerkfabrieken van SintErmelindis Meldert en van Sint-Jan Hoksem.

2. De pastorie van de parochie Sint-Niklaas Outgaarden , gelegen Kerkstraat 19 3321
Hoegaarden zal – ongeacht of deze al dan niet fungeert als woonst voor de residerende
pastoor of kerkbedienaar – haar statuut van geaffecteerde pastorie (pastorie door
bestemming) blijvend behouden en aldus ook kunnen gebruikt worden.
Partijen erkennen uitdrukkelijk de aard van deze pastorie als gebouw van de eredienst.
Daarnaast kunnen er in deze pastorie ook vergaderingen en (kleinschalige) activiteiten
van de verenigingen van Outgaarden plaatsvinden.
3. In geval een pastorie, uitgezonderd deze vermeld onder punt 1., niet meer gebruikt
wordt als woonst voor de residerende pastoor of kerkbedienaar, of meer algemeen voor
een door het federale ministerie van justitie erkende parochieverantwoordelijke en dit
sinds een periode van minstens 6 maanden en wanneer door de kerkelijke overheid
wordt bevestigd dat in de nabije toekomst ook geen residerende pastoor, kerkbedienaar
of door het ministerie van justitie erkende parochieverantwoordelijke zal worden
benoemd, zal de eigenaar bij verkoop de desaffectatie van de betrokken pastorie bij het
Aartsbisdom aanvragen en de kerkelijke overheid zal tengevolge daarvan, alle elementen
in acht nemend, hierin gunstig beslissen. In concreto betreft het de pastorieën van SintErmelindis Meldert en Sint-Jan Hoksem.
Bij aanvraag van de desaffectatie bij verkoop van een pastorie door de eigenaar in
parochies waar geen bedienaar van de eredienst, belast met de pastoraal van de
parochie, resideert, verbindt de gemeente er zich, conform het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, gewijzigd
bij decreet van 6 juli 2012, o.a. toe aan de kerkfabriek een ruimte ter beschikking te
stellen waar de gelovigen kunnen ontvangen worden, waar de kerkraad kan vergaderen
en waar het archief van de kerkfabriek kan worden bewaard, of een
secretariaatsvergoeding aan de kerkfabriek te betalen (zie punt 3). Bij elke aanvraag tot
desaffectatie bij verkoop van een pastorie zal een schriftelijke overeenkomst
dienaangaande gevoegd worden.
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4. De huidige en toekomstige wettellijke en decretale bepalingen inzake bestemming en
beheer van pastorieën blijven en zullen onverminderd gelden.
Volgens de bestaande wetgeving (decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012)
wordt in parochies met residerende pastoor of kerkbedienaar door de gemeente voor
die persoon een pastorie ter beschikking gesteld of indien niet voorhanden een
vervangende ambtswoning of indien niet voorhanden een vervangende vergoeding. In
parochies zonder residerende pastoor of kerkbedienaar, stelt de gemeente in de
onmiddellijke omgeving van de kerk een gemakkelijk toegankelijk ambtsgedeelte ter
beschikking (met gemeenschappelijk sanitair en kitchenette) en dit enerzijds voor de
persoon die in het kader van zijn pastorale activiteiten zijn parochianen binnen de
parochie moet kunnen ontvangen (parochiaal-pastoraal), en anderzijds voor de
kerkfabriek om in het kader van haar wettelijke opdracht te vergaderen (fabricaal) en
tenslotte voor beiden om hun archieven te bewaren (archivaal) of indien niet
voorhanden een vervangende vergoeding.

Opgemaakt te …………….. op ………………….in ……. exemplaren waarvan elk der partijen
verklaard er één te hebben ontvangen.
Art 2 – De desaffectatie van de pastorie van Meldert Sint-Laurentiusstraat 3320
Hoegaarden wordt aangevraagd.
Art 3 – De desaffectatie van de pastorie van Hoksem Sint-Jansstraat 39 3320
Hoegaarden wordt aangevraagd.

Nav de agendapunten 4 en 5 verklaart raadslid A. Van den Steen dat ‘het beschamend is om in
een oud kot vol schimmel, waar het water van de muren loopt, kinderen onder te brengen. Alle
adviezen vanuit de school zijn negatief. Dit is een korte termijn visie van het college. Het is veel
beter om een container te plaatsen en dan te onderzoeken wat het meest aangewezen is’.
Ook raadlid H. Princen is van mening dat de timing niet realistisch is.
Schepen F. Francart antwoordt dat ‘de timing wel wat krap is, maar de werken starten al begin
juni, daarnaast zoeken we aannemers die tijdens het bouwverlof doorwerken. Er liep zeker nooit
water van de muren, er was wel schimmel door het onregelmatige gebruik van de lokalen (weinig
verluchting, verwarming)’.
Burgemeester-voorzitter JP Taverniers verklaart dat ‘het plaatsen van één container geen soelaas
biedt voor de problematiek. Door de vestiging in De Polder komt er ook meer ruimte in de
Doelstraat’.

4) Gemeentelijk onderwijs : besluit tot herstructurering – oprichting nieuwe
vestigingsplaats De Polder
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;
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Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de
programmatie- en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende de fusie en
herstructurering in het gewoon onderwijs;
Overwegende dat door deze herstructurering een betere werking van het gemeentelijk
onderwijs wordt beoogd met een kwaliteitsvolle organisatie
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het
gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het advies ter zake van de schoolraad dd 19.02.2013;
Gelet op het op 11.03.2013 georganiseerde syndicaal overleg;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Ja-stemmen :J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, H.
Decoster, G. Druyts, E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch,onthoudingen : H. Princen, L.
Dotremont,C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, neen-stemmen : L. Fuchs en A. Van den Steen.
BESLUIT
ENIG ARTIKEL – Er wordt een nieuwe vestigingsplaats van de gemeentelijke
basisschool van Hoegaarden opgericht gelegen Kloosterstraat 29 3320 Hoegaarden
(gemeentelijk domein De Polder). In deze vestigingsplaats zal de derde graad van het
lager onderwijs (5e en 6e leerjaar) gevestigd worden.

5) Gemeentelijk onderwijs - oprichting nieuwe vestigingsplaats De Polder :
aanpassingswerken –perceel refter en sanitair : goedkeuring gunningswijze, raming en
bestek.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;
Gelet op het KB van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage “algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken”;
Overwegende dat het nodig is voor de goede werking van de dienst, een opdracht te
gunnen, zoals hierna in detail toegelicht;
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Ja-stemmen :J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, H.
Decoster, G. Druyts, E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch, H. Princen, L. Dotremont,C.
Vangoidsenhoven,onthouding : L. Buccauw, neen-stemmen : L. Fuchs en A. Van den Steen.
BESLUIT:
Art 1 – Er zullen 2 overheidsopdrachten gegund worden met als voorwerp de hierna
vermelde werken : GBS aanpassingswerken – refter en sanitair

(overheidsopdracht ruwbouw en overheidsopdracht afwerking en technieken)

Art 2 – Deze opdrachten zullen gegund worden via de onderhandelingsprocedure, na
raadpleging van minimaal 3 gegadigden.
Art 3 – De bijgevoegde bestekken worden goedgekeurd.
Art 4 – De ramingen ten bedrage van 54.515 € + BTW (deel ruwbouw) en 55.049 € +
BTW (deel afwerking en technieken) worden goedgekeurd.

6) Gecoro : intrekking raadsbesluit 20.04.2010 presentiegeld gecoro.
DE RAAD,
Gelet op het raadsbesluit dd 20.04.2010 ivm de vaststelling van een presentiegeld voor
de leden van de gecoro;
Overwegende dat deelname aan alle andere gemeentelijke adviesraden onbezoldigd is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Het raadsbesluit dd 20.04.2010 ivm de vaststelling van een presentiegeld voor de
leden van de gecoro wordt ingetrokken.

7) Belasting op de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein: aanvulling
DE RAAD,
Gelet op het belastingsbesluit dd 27.11.2013 ivm de belasting op de privatieve
ingebruikneming van het openbaar domein;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
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BESLUIT:
ENIG ARTIKEL : In artikel 3 (vrijstellingen) wordt het volgende punt toegevoegd:
Artikel 3
Wordt vrijgesteld van de belasting:
•

Het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van horecaterrassen (een
uitbater moet wel voorafgaandelijk toelating vragen voor het plaatsen van een
terras. Hiermee beoogt het gemeentebestuur verschillende doelstellingen: conformiteit en
uitstraling van het straatbeeld, doorgang voor hulpdiensten, doorgang voor
voetgangersverkeer en rolstoelgebruikers, de mogelijkheid voor de gemeentediensten voor het
reinigen van de straten, waarborgen van de hygiëne en openbare gezondheid, het beperken
van geluidsoverlast)

8) Belasting op de afgifte van een elektronisch rijbewijs
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 en latere wijzigingen betreffende het
rijbewijs;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13.01.2009 en latere wijzigingen houdende de
goedkeuring van het reglement inzake de invordering / bezwarenprocedures tegen
gemeentelijke belastingen;
Overwegende dat met de invoering van de elektronische rijbewijzen in bankkaartmodel
de door de FOD Mobiliteit en Vervoer aangerekende vergoeding van 16 euro voor een
eerste exemplaar en 11 euro voor een nieuw rijbewijs wordt opgetrokken naar 20 euro
per uitgereikt exemplaar, te storten op rekening van de FOD;
Overwegende dat de gemeenten hiervoor geen vergoeding van de FOD Mobiliteit en
Vervoer meer ontvangen om de administratieve kost te dekken;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepen voorstelt om een belasting
van 5 euro per elektronisch rijbewijs in te voeren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Ja-stemmen :J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, H.
Decoster, G. Druyts, E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch, H. Princen, L. Dotremont,C.
Vangoidsenhoven, L. Buccauw, onthouding : L. Fuchs neen-stem : A. Van den Steen.
BESLUIT:
Artikel 1. Met ingang van 1 april 2013 en eindigend op 31 december 2015 wordt ten
voordele van de gemeente Hoegaarden onder navolgende voorwaarden een belasting
geheven op de afgifte van een elektronisch rijbewijs.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
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Art. 3. De belasting wordt als volgt vastgesteld: 5,00 euro gemeentebelasting verhoogd
met de kostprijs aangerekend door FOD Mobiliteit en Vervoer.
Art. 4. De gemeentebelasting moet bij afgifte van het rijbewijs contant worden betaald.
Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en
wordt ze een kohierbelasting.
De kostprijs aangerekend door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt geïnd volgens de
modaliteiten bepaald door de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Art. 5. De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting volgens de
modaliteiten voorzien in het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2009 houdende de
goedkeuring van het reglement inzake de bezwaren tegen gemeentelijke belastingen.
Art. 6. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 7. Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid
overgemaakt.

9) Besluit tot goedkeuring van het reglement op gemeentelijke begraafplaatsen.
De gemeenteraad;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119,119bis, 133 en 135
§ 2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de artikelen 15bis,§2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging ;
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting
en beheer van begraafplaatsen en crematoria;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135 § 2 van de nieuwe
gemeentewet dient in te staan voor een goede politie en ondermeer de openbare reinheid,
gezondheid, veiligheid en rust dient te waarborgen;
Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen onderworpen zijn aan het gezag, de
politie en het toezicht van de gemeentelijke overheden die ervoor moeten zorgen dat er
geen wanorde heerst, dat er geen handelingen verricht worden die strijdig zijn met de
aan de overledenen verschuldigde eerbied en dat er geen opgravingen gebeuren zonder
dat daartoe toelating werd verleend;
Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de afmetingen
van de graftekens en de aard van de te gebruiken materialen;
Aangezien het derhalve nodig is om volgende artikels in de politieverordening op de
begraafplaatsen als volgt te wijzigen en/of aan te passen:
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Besluit :
Art. 1: Het hoofdstuk 8 van het politiereglement goedgekeurd in de gemeenteraad van
23.04.1991 wordt vervangen door de volgende aangepaste politieverordening op
de begraafplaatsen.
Politieverordening op de begraafplaatsen
Art. 1bis:
De gemeente beschikt over 4 openbare begraafplaatsen gelegen te :
Hoegaarden-centrum – Meldert – Outgaarden en Hoksem.
I PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN/CREMATIES VOORAFGAAN

Art. 2: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een
menselijk lijk op het grondgebied van de gemeente.
Art. 3: Diegene die voor de lijkbezorging instaan, regelen met het gemeentebestuur de
formaliteiten betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het
gemeentebestuur het nodige gedaan.
Art. 4: Het gemeentebestuur beslist in elk geval over dag en uur van de begrafenis, die
moet plaats hebben binnen vier dagen, zater-, zon- en wettelijke feestdagen niet
meegerekend. Enkel in klaarblijkelijke gevallen van overmacht kan door de
burgemeester een uitstel worden toegestaan.
Er moeten minstens 24 uren verlopen tussen het overlijden en de begrafenis.
Omwille van de vrijwaring van de openbare gezondheid kan deze termijn worden
ingekort.
Er zullen geen begravingen of crematies plaatshebben op :
- zondagen en wettelijke feestdagen
- werkdagen na 16.00 uur
- zaterdagen na 13.00 uur
Begrafenissen op zaterdag worden enkel toegestaan indien het een overlijden
betreft dat plaats greep de dinsdag die er aan voorafgaat, en voor zover het
beschikbare personeel en materiaal het mogelijk maken.
Art. 5: Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld
door de ambtenaar van de burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe
nodige doktersattest.De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting
bijwonen.Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand
aan de kisting, kan in de door de Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten
worden.
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Art. 6: De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van
Luxemburg en Nederland) te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in
aanwezigheid van de burgemeester of diens afgevaardigde, die de toepassing van
de wettelijke en de reglementaire bepalingen nagaat.
Art. 7: Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procédés die
de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is
verboden.
Voor bijzetting in een kelder is een zinken of polyester kist verplicht.
Art. 8: Behalve om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing mag de kist na de kisting
niet meer geopend worden.

II LIJKENVERVOER
A. Vervoer van niet-gecremeerde lijken (stoffelijke overschotten)
Art. 9: Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn
gemachtigde:
a) het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de
personen die er overleden of dood aangetroffen werden;
b) het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de
lijken van personen die er niet zijn overleden of dood aangetroffen werden.
In het in a. vermelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging
van een document waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats
van bestemming.
Art. 10:
Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen
naar het buitenland moeten vervoerd worden, is het vervoer, naargelang van het
geval, onderworpen aan de formaliteiten vermeld in:
a) het kb van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar
Luxemburg of Nederland;
b) het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet
vervoerd worden naar een ander land dan vermeld onder a. en dat het
akkoord van Straatsburg ondertekend heeft;
c) het regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden
naar een land, niet bedoeld in a of b.
B. Vervoer van de as van gecremeerde lijken
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de
regels van welvoeglijkheid.
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III BEGRAVINGEN
Art. 11:
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de
bijzetting in een columbarium en de asverstrooiïng van:
1. personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood
zijn aangetroffen;
2. personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar
werden aangetroffen maar die in haar bevolkingsregister zijn ingeschreven;
3. personen, begunstigd met een recht van begraving in een concessie;
4. niet-inwoners die gedurende 40 jaar in Hoegaarden woonden: zij worden
gelijkgesteld met inwoners
Art. 12:

Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke
begraafplaats:

a) moeten de gemeentelijke diensten ten minste drie werkdagen vooraf
verwittigd zijn, door middel van het daartoe bestemde formulier, dat vermeldt
of het gaat om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een
uitstrooiïng.
Deze verplichting rust bij de naaste verwanten of de
gemachtigde (begrafenisondernemer);
b) rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de
familie de laatste groet aan de overledene kan brengen. De rouwenden zijn
gerechtigd bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig te zijn.
Art. 13:

Op de gemeentelijke begraafplaatsen kan op volgende wijze begraven worden:

1) In niet-geconcedeerde grond, gratis voor een periode van 15 jaar en zolang aan

de grond geen andere bestemming gegeven wordt. De kisten worden geplaatst
in een kuil van 2 meter diepte, 2 meter lengte en 0,80 meter breedte.
2) In geconcedeerde grond mits betaling van de gangbare retributie.
Deze concessies hebben afhankelijk van de betaalde retributie, een looptijd
van hetzij 15 jaar, hetzij 50 jaar voor een concessie, en zijn nadien
verlengbaar met dezelfde periode als de oorspronkelijke looptijd mits betaling
van de op dat ogenblik gangbare retributie.
3) asurnen worden geplaatst in een columbariumnis met als afmetingen 0,40 X
0,40 m of in een grondcel van 0,40 X 0,40 m en bovenvlak gelijk met het
maaiveld.
In een graf mogen maximum 2 stoffelijke overschotten worden geplaatst,
hetzij 2 kisten, hetzij een urne geplaatst bij een kist.
In een grondcel of een nis mogen maximaal 2 urnen worden geplaatst.
De gevallen 1 en 2 kunnen na 15 jaar omgezet worden, op verzoek, in een
vergunning van korte duur tegen de in het retributiereglement vermelde
voorwaarden. De vergunning van korte duur kan ook ingaan bij een éénmalige
bijzetting.
Art. 14:
Begraving van het stoffelijk overschot van levenloos geboren kinderen die
de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, worden na een
zwangerschapsduur van ten volle 12 weken (foetus) op verzoek van de ouders
begraven of gecremeerd. De asurn kan begraven worden of bijgezet worden in een
columbarium.
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Art. 15:
De afstand tussen de doodskisten of lijkwaden wordt vastgesteld op
minimum 60 cm.
IV OPGRAVINGEN
Art. 16:
Behoudens de opgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag
geen opgraving worden verricht dan met een schriftelijke toelating van de
burgemeester.
Het bedrag verschuldigd bij opgraving wordt vastgesteld door het
belastingsreglement. Alle kosten zijn ten laste van de aanvragers.
Als een overledene in een andere gemeente wordt herbegraven, moet zowel de
burgemeester van de gemeente waar de overledene begraven werd, als de
burgemeester van de gemeente waar hij wordt herbegraven, toestemming
verlenen voor het opgraven van het stoffelijk overschot.
Art. 17:
Alleen bij ernstige en gemotiveerde redenen kan een toestemming tot
opgraven door de burgemeester verleend worden.
De opgraving is eveneens toegelaten:
- om een lijk of een urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf
naar een graf;
- op bevel van de gerechtelijke overheid;
- in afwezigheid van het publiek;
Art. 18:
De aanvraag tot opgraving dient door de nabestaande schriftelijk te
worden gericht aan de burgemeester. Onverminderd het recht van de
burgemeester om in de toelating bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten
steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:
a) dag en uur waarop de opgraving zal geschieden worden in overleg met de
dienst burgerzaken vastgesteld;
b) het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen
van het graf kunnen bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden door
de familie of aanvrager, vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan;
c) het openleggen van het graf, het openen van de grafkelders, het lichten van de
kist uit het graf en het vullen van de kuil geschieden door de zorgen van de
gemeente;
d) het openen van de nis, het uitnemen van de urne uit de nis en het terug
sluiten van de nis, geschieden door de zorgen van de gemeente.
Art. 19:
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 10 oktober tot 15 november en
op zaterdagen, zondagen, feestdagen en wettige verlofdagen geen opgravingen
verricht.
Tijdens de opgraving moet de begraafplaats gesloten worden.
Er moet tot een opgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de
grafmaker, een lid of een afgevaardigde van de familie en een gemachtigde, door
de burgemeester aangesteld die er verslag van opmaakt. Zij kunnen de
vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij dat nodig achten en elke andere
maatregel nemen die van aard is om de welvoeglijkheid en de openbare
gezondheid te beschermen en dit op kosten van de aanvrager.
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De uitvoering van de opgraving gebeurt door de begrafenisondernemer of zijn
aangestelde onder toezicht van de dienst begraafplaatsen.
Art. 20:
Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het
grondgebied of naar dit van een andere gemeente moet overgebracht worden, is
het verplicht het opgegraven lijk in een lucht- en lekdichte kist te plaatsen
alvorens zij mag vervoerd worden. Dit gebeurt op kosten van de aanvrager.
V GRAFTEKENS, BOUW- EN BEPLANTINGSWERKEN, ONDERHOUD DER
GRAVEN

Art. 21:
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen
verzetten, heeft eenieder het recht op het graf van zijn verwante of vriend een
grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen aan het recht van de
concessiehouder.
Art. 22: 1. Vooraleer tot plaatsing van grafstenen over te gaan zal een plan van de
constructie door de aanvrager worden voorgelegd aan het schepencollege dat,
samen met zijn akkoord, ook richtlijnen kan voorschrijven in verband met de
uit te voeren werkzaamheden.
2. Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door
hun vorm, afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de
reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren.
De graftekens en andere gedenktekens mogen volgende afmetingen niet
overschrijden:
Gewone graven :
Hoogte: 0.85 m
Breedte: 0.80 m
Lengte: 1.80 m
Concessies: 2 personen: Lengte: 2.00 m
Breedte: 1.20 m
Hoogte: 0.85 m
Art. 23:
In geen geval mogen de graftekens de afmetingen van het graf
overschrijden.
De sierbeplanting op het graf mag de 1 m hoogte niet overtreffen. Deze laatste
moet derwijze geplant worden dat zij, tengevolge van de groei, geen deel van de
naburige graven overgroeien. Zij moet altijd zodanig worden aangelegd en
onderhouden dat zij de controle of de doorgang niet belemmeren. Zo nodig zal de
burgemeester de nodige maatregelen treffen om zelf tot inperking van de
beplanting over te gaan en dat te laten uitvoeren op kosten van de nabestaanden.
Art. 24:
De graftekens zijn eigendom van de nabestaanden of belanghebbenden en
moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en
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doorgang niet belemmeren en dit zonder schade aan te brengen aan de
aangrenzende graftekens en graven.
De toelating voor het plaatsen van een grafsteen kan ten vroegste 3 maanden na
het overlijden bekomen worden.
Art. 25:
Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het
grafteken bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om
onmiddellijk geplaatst te worden. Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal en
dergelijke mag binnen de omheining van de begraafplaats worden achtergelaten.
Er wordt geen materiaal gebruikt, eigendom van de gemeente, voor het plaatsen
en aanvullen van de grafstenen. De materialen worden aangevoerd en geplaatst
naarmate de behoeften.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de
burgemeester van ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op
kosten van de overtreder.
Het plaatsen van de grafstenen kan enkel binnen de werkuren en na het
voorleggen van de toelating aan de grafdelver.
Voor het bijplaatsen van een lichaam moet de grafsteen door de steenkapper of
begrafenisondernemer afgerold worden, ten laatste om 9 uur ’s morgens en 2
werkdagen voor de begrafenis. Het terugplaatsen van de grafsteen moet gebeuren
binnen de 10 dagen na de begrafenis. Grafstenen worden niet verplaatst door de
grafdelvers.
Art. 26:
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet
meer fris zijn. Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in
omhulsels, geheel of ten dele uit breekbaar glas.
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Knielen bidbanken zijn niet toegelaten.
Art. 27:
De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten goed
onderhouden worden door de nabestaanden en belanghebbenden. Wanneer ze
afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de
opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het
gemeentebestuur.
Art. 28:
1. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen en vanaf 10 werkdagen vóór
Allerheiligen tot en met 10 november is elke plaatsing van graftekens en alle
bouw-, beplantings- en aanaardingswerken op de gemeentelijke begraafplaatsen
verboden, behoudens toestemming van het Schepencollege.
2. De aangevoerde grafsteen of –tekens, die nog niet geplaatst zijn 10 werkdagen
voor Allerheiligen, bij de sluiting van de begraafplaats, moeten door toedoen
van de betrokken familieleden daags nadien vóór 10 uur ’s morgens
verwijderd zijn, zoniet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op
risico en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden
door de zorgen van de gemeente.
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Art. 29:
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de
graven. Wanneer een graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd,
ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld door de
burgemeester of zijn gemachtigde.
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats
aangeplakt. Na het verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op
bevel van de burgemeester van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het
wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende familie.
Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op concessie.
De gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het college van
burgemeester en schepenen.
Art. 30:
De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met
lokaal historisch belang worden onderhouden door de gemeente overeenkomstig
de voorschriften van artikel 26&2 van het decreet.
VI CREMATIE – COLUMBARIUM – ASVERSTROOIING
Art. 31:
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet
van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Art. 32:
Er is een toelating vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand
waar het overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van
het Vlaamse Gewest heeft plaatsgehad, om tot crematie over te gaan. Ingeval
van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams gewest is een verlof tot
crematie vereist van de procureur des Konings van het arrondissement van de
plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de
overledene bevindt.
Art. 33:
De as van de gecremeerde kan op de gemeentelijke begraafplaats:
a) begraven worden op de plaats der gewone begravingen op een diepte van ten
minste 80 cm in een reeds bestaand graf;
b) worden bijgezet in een columbarium in gesloten nissen;
c) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats
door middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde
mag worden bediend;
d) uitgestrooid worden op de aan het grondgebied van België grenzende
territoriale zee, zoals geregeld door het koninklijk besluit van 25 juli 1990,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 augustus 1999;
e) bijgezet worden in een grafkelder/vergunning;
f) begraven worden in een grondcel van 40 cm op 40 cm met bovenvlak gelijk
met het maaiveld.
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan
schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek,
vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de echtgenoot of van diegene met
wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of
aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op
verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:
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g) uitgestrooid worden op een andere plaats dan de begraafplaats. De as mag
niet worden uitgestrooid op het openbaar domein. Tot het openbaar domein
behoren ondermeer de bevaarbare stromen en rivieren, de wegen en de
stranden. Indien het een terrein betreft dat niet in eigendom is van de
overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke
toestemming van de eigenaar van het terrein vereist;
h) begraven worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze begraving
mag niet gebeuren op het openbaar domein.
i) bewaard worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een
einde komt aan de bewaring van de as wordt de as door toedoen van de
nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens
overlijden, ofwel naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een
columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel op de aan het
grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te worden.
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving
van deze bepalingen.
Echtgenoten of bloed- of aanverwanten in de eerste graad, kunnen op eenvoudig
verzoek en, als er geen geschreven wilsbeschikking hierover van de overledene
bestaat, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk meenemen. De
hoeveelheid as die kan meegegeven worden is klein en van symbolische aard.
Art. 34:
De asurn van een gecremeerde, begraven op de plaats der gewone
begravingen, kan te allen tijde op vraag van de nabestaanden, ofwel verstrooid
worden, ofwel bijgezet worden via een concessie en dit tegen de in het
retributiereglement vermelde voorwaarden. Voor het opgraven van de urnen en
het uithalen van de urnen uit het columbarium is de toestemming van de
burgemeester vereist.
Art. 35:
Het bijzetten van de urne op de plaats van de geconcedeerde gronden of in
een geconcedeerde nis in het columbarium is onderworpen aan de reglementering
betreffende het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen.
Art. 36:
De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in
een gesloten nis van het columbarium.
De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende:
Hoogte: 35 cm
Diameter: 20 cm.
VII POLITIE
Art. 37:
De gemeentelijke begraafplaats is toegankelijk:
a) in de periode van april tot en met september van 8.00 tot 18.00 uur
b) in de periode van oktober tot en met maart van 8.00 tot 17.00 uur
behoudens afwijking door de burgemeester vastgesteld.
Art. 38:
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven
geplaatste voorwerpen.
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Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
beschadigingen aan de graven of voor de diefstallen van de aangebrachte
gedenktekens, beplantingen… .
Art. 39:
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of
de aan de doden verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:
a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen
bepaald bij decreet van 16 januari 2004 of deze politieverordening;
b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Art. 40:
Het is verboden :
a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te
betreden of op welke wijze dan ook te beschadigen;
b) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te
beschadigen;
c) binnen de omheining van de begraafplaats en aanhorigheden vuilnis en afval
neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
d) zich op de begraafplaats en aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet
overeenstemt met de ernst en de stilte van deze plaats en met de eerbied,
verschuldigd aan de doden;
e) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke
redenen, waartoe toelating wordt verleend door de burgemeester;
f) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel
gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten
en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en
verdedigingshonden;
g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en
de aan de doden verschuldigde eerbied verstoren.

VIII STRAFBEPALINGEN
Art. 41:
Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het
strafwetboek, worden de inbreuken op de bepalingen van deze verordening
bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen evenals met een boete
van één tot vijfentwintig euro ofwel met één van deze straffen alleen.

IX SLOTBEPALINGEN
Art. 42:

Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste
afkondiging.
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Art. 43:

Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de
artikelen 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet.

Art. 44:

Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de bestendige
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en de griffies van de rechtbank
van eerste aanleg en aan deze van de politierechtbank.

10) Finilek : besluit tot onderschrijving kapitaalverhoging Publi-T
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente/stad
aandeelhouder is van Publi-T;
Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de
participatie in Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 3 januari 2013 van Finilek;
Overwegende de
kapitaalverhoging;

toelichting

in

de

motiveringsnota

van

Publi-T

voor

de

Overwegende dat de gemeente in Finilek over voldoende reserves beschikt of zal
beschikken die voor de betaling van het voor de gemeente/stad voorziene bedrag van de
kapitaalverhoging kunnen gebruikt worden;
Overwegende dat in het budget geen kredieten moeten worden voorzien;
Beslist:
Artikel 1 : Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging
van Publi-T te onderschrijven voor een bedrag van 31.942,06€.
Art. 2:

Voor zover de overige gemeenten-deelnemers Finilek niet verzoeken het voor
hen voorziene bedrag van de kapitaalverhoging van Publi-T te
onderschrijven, Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente een
bijkomend bedrag te onderschrijven van maximaal
31.942,06€.

Art. 3:

Finilek te verzoeken in te staan voor de financiering van het gedeelte van het
bedrag vermeld in artikel 2, dat het in Finilek voor de gemeente/stad
beschikbare reserves overschrijdt.
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11) Iverlek - Voordracht van een lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC), tevens
kandidaat-lid van de Raad van Bestuur
DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN
BESLISSEN
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits- en/of gasvoorziening
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 december
2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van Iverlek die op 19 maart 2013 plaatsheeft in Salons
Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking alle huidige mandaten bij Iverlek onmiddellijk
vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij het regionaal bestuurscomité
(RBC) Leuven;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de Iverlek-statuten
elke deelnemende gemeente het recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te
dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2. elke gemeenteraad ook
het recht heeft om één (1) kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur en
dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid
voor het RBC;
Gelet op het feit dat het aantal door de algemene vergadering te benoemen
gemeentelijke leden van de raad van bestuur beperkt is tot negen (9), waarvan 4
gezamenlijk voor te dragen door de gemeenten behorende tot het RBC Leuven, 3
door de gemeenten behorende tot het RBC Mechelen en 2 door de gemeenten
behorende tot het RBC Zenne;
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Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan en dat er een
aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die dat aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
(15 ja-stemmen – 2 onthoudingen)

BESLUIT
Artikel 1
Het raadsbesluit ter zake dd 12.02.2013 wordt gedeeltelijk ingetrokken, namelijk
het artikel 2 houdende voordracht van een kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomité (RBC) Leuven van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor
een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2013 tot aan
de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.

Artikel 2
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 19 maart
2013 met als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen / benoemingen’.
Artikel 3
Gerti DRUYTS Begijnenblokstraat 24 3320 Hoegaarden, voor te dragen als
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven van de opdracht
houdende vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 19 maart 2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het
jaar 2019.

Artikel 4
Mevrouw Caroline VANGOIDSENHOVEN, raadslid, wordt voorgedragen als
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kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor
de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur
van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2013 tot aan de eerste
algemene vergadering in het jaar 2019.

Artikel 5
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek
op 19 maart 2013, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen;

Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

12) Aanpassing aanvullend politiereglement – wijziging artikel 1 ivm zoenstrook
Doelstraat
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit ter zake dd 21.12.2010,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 Wijziging in de tekst betreffende het aanbrengen van een zoenstrook / uitstapzone in de
Doelstraat bij de aanvang van de schooltijd (gemeenteraadsbesluit dd 21.12.2010)Art 1 wordt aangepast als volgt:
In de Doelstraat worden de 6 parkeerplaatsen voor de GBS op schooldagen ingericht als
“zoenstrook”.
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Hiertoe wordt er volgende signalisatie geplaatst:
Verkeersborden E1
Met onderborden type IV met als tekst:
“op schooldagen van 8u tot 8u30 en van 13u tot 13u30
En onderborden Xa/Xb (begin en einde)
Tevens wordt er, boven het verkeersbord E1, een educatief bord “zoenstrook” geplaatst.

13) Tuinen van Hoegaarden : besluit tot aanpassing structuur
DE RAAD,
Gelet op het overleg met de raad van bestuur van de Tuinen van Hoegaarden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – De structuur en werking van de Tuinen van Hoegaarden worden aangepast als
volgt:
• het onderhoud van het domein gebeurt integraal door de gemeentelijke technische
dienst
• de vzw Tuinen van Hoegaarden wordt een uitsluitend een toeristische vzw met als
missie het promoten van het volledige toeristische aanbod van de gemeente
• de huurovereenkomst met de uitbater van het Kapittelhuis zal rechtstreeks
afgesloten worden met het gemeentebestuur – het college van burgemeester en
schepenen wordt gemandateerd om hieromtrent de noodzakelijke besprekingen te
doen
• de erfpachtovereenkomst zal in onderling overleg beëindigd worden.

14) Gemeentefinanciën : besluit tot toekenning toelage gemeentelijk feestencomité
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeentebudget dienstjaar 2013 art 762/332/02;
Gelet op de wet van 14.11.1983, betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van de toelagen boven de 50.000 bef per jaar;
Overwegende dat voor de aan deze vereniging toegekende toelage vrijstelling kan
verleend worden van de in voormelde wet voorgeschreven verplichtingen behoudens voor
de verplichtingen volgend uit de bepalingen van art 3 en 7 eerste lid – 1° van deze wet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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BESLUIT:
Art 1 – Aan het gemeentelijk feestencomité wordt een toelage van 4.475 € toegekend,
zoals voorzien in het budget 2013
Art 2 – Deze toelage zal slechts uitbetaald worden na voorlegging aan het college van
burgemeester en schepenen van een jaarverslag van het voorgaande dienstjaar
en een begrotingsraming van het lopend dienstjaar, waaruit de correcte
aanwending van deze toelage blijkt.
Art 3 – Voormelde vereniging wordt vrijgesteld van de overige verplichtingen vervat in
de wet van 14.11.1983.

15) Gemeentefinanciën : besluit tot toekenning toelage Tuinen van Hoegaarden
DE RAAD,
Gelet op de gemeentebudget dienstjaar 2013, art 561/321/01 en art 561/321-01;
Gelet op de wet van 14.11.1983, betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van de toelagen boven de 50.000 bef per jaar;
Gelet op de raadsbeslissing dd 11.10.2005 ivm de goedkeuring van het convenant lokaal
toeristisch infopunt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Aan de vzw Tuinen van Hoegaarden wordt een toelage van € 50.000,00
toegekend, in het kader van het toeristisch infopunt.

16) Beheersovereenkomst gemeente-OCMW : aanpassing
In toepassing van artikel 27 en 88 van het gemeentedecreet verlaat de gemeentesecretaris de zitting
gedurende de behandeling van dit agendapunt.

DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Aangezien de OCMW-secretaris vanaf 01.08.2013 met pensioen zal gaan en het bijgevolg
niet meer haalbaar is een stafmedewerker tegen die tijd in dienst te hebben, aangezien
hiertoe nog een aantal procedures moeten afgerond worden (aanpassing
personeelsformatie OCMW/uitwerking functiebeschrijving…). Het zal sowieso de
bedoeling zijn dat zowel de gezamenlijke secretaris als de stafmedewerker zowel voor
gemeente als OCMW prestaties zullen leveren;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT :
Ja-stemmen :J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G
Hardiquest, T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch,L.
Fuchs, A. Van den Steen,H. Princen, L. Dotremont,C. Vangoidsenhoven onthoudingen : L. Buccauw,
neen-stemmen : 0
Art 1 - De beheersovereenkomst gemeente/OCMW wordt aangepast als volgt (toevoeging

vetgedrukt en onderlijnd):

HOOFDSTUK III – Domeinen van samenwerking

Artikel 7 – Secretaris
Vanaf 01.08.2013 zal de functie van OCMW-secretaris uitgeoefend worden door de
gemeentesecretaris. Wanneer gemeente en OCMW zeer nauw gaan samenwerken en
daarbij de ondersteunende diensten samenvoegen, is eenheid van leiding cruciaal. Dit
biedt duidelijkheid voor het personeel. In een lokaal bestuur met nauwe samenwerking
gemeente-OCMW is het belangrijk dat niet enkel de financieel beheerder, maar ook de
secretaris een helikopterview heeft en dus over alle nodige informatie en gegevens
beschikt. Bovendien kunnen evaluatieprocedures in onze concrete toestand met
samengevoegde ondersteunende diensten, veel correcter verlopen met één gezamenlijke
secretaris. Een ander groot voordeel van een gezamenlijke secretaris is dat afwezigheden
(verlof of ziekte) perfect kunnen opgevangen worden (via stafmedewerker OCMW zie
artikel 8). Het is overduidelijk dat een gezamenlijke secretaris automatisch en spontaan
een nog nauwere samenwerking van gemeente en OCMW tot gevolg heeft.
Tijdens de maanden april – mei – juni en juli 2013 zal de gemeentesecretaris een aantal
vergaderingen binnen het OCMW-bestuur (oa van de sociale dienst) bijwonen om zich te
kunnen voorbereiden op de toekomstige taak. Daarnaast zal de nodige specifieke
informatie eigen aan het OCMW-bestuur Hoegaarden (zoals bijvoorbeeld alle
samenwerkingsverbanden) meegedeeld worden aan de gemeentesecretaris. Hiertoe
wordt artikel 75 §3 OCMW-decreet (gezamenlijke secretaris) al van kracht vanaf 01.04.2013.Tot
en met 31.07.2013 behoudt de huidige titularis-OCMW-secretaris de volheid van bevoegdheid en
zal de gemeentesecretaris wat de OCMW-taken betreft, dubbel lopen.

17) Goedkeuring stedenbouwkundige verordening betreffende parkeerplaatsen
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van
15 mei 2009 houdende de coördinatie van de decreetgeving rond de ruimtelijke ordening, in werking
vanaf 1 september 2009, inzonderheid artikel 2.3.1 en 2.3.2. §2;
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Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 september 1965 betreffende de afritten van beneden
de begane grond gelegen garages, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeenteraad stedenbouwkundige verordeningen kan vaststellen voor de
materie omschreven in artikel 2.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor het gehele
grondgebied van de gemeente of voor een deel waarvan hij de grenzen bepaalt met naleving van de
door de Vlaamse regering en de provincieraad vastgestelde stedenbouwkundige verordeningen;
Overwegende dat stedenbouwkundige verordeningen betrekking kunnen hebben op de bouwwerken
en installaties, boven en onder de grond, op de publiciteitsinrichtingen, de antennes, de leidingen, de
afsluitingen, de opslagplaatsen, de onbebouwde terreinen, de wijziging van het reliëf van de bodem,
en de inrichting van ruimten ten behoeve van het verkeer en het parkeren van voertuigen buiten de
openbare weg;
Overwegende dat de verdichting in de centra toeneemt; dat hierdoor de druk op de openbare
parkings en het openbaar domein stijgt;
Overwegende dat het aangewezen is om bij het oprichten van meergezinswoningen en
groepswoningbouw, er minstens wordt voorzien in de eigen behoefte aan parkeergelegenheid op het
privé-domein;
Overwegende dat deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening uniformiteit beoogt met
betrekking tot het voorzien van parkeerplaatsen bij woongebouwen en dat de voorschriften die in
deze verordening worden opgelegd, de goede ruimtelijke ordening en plaatselijk aanleg
ondersteunen en de verhoging van de omgevings- en woonkwaliteit beogen;
Overwegende dat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar advies gevraagd werd over de
verenigbaarheid met gewestelijke verordeningen ;
Gelet op het advies ter zake van de GECORO dd 07.03.2013;
Overwegende dat deze verordening geen betrekking heeft op verkeersaantrekkende functies en de
autobereikbaarheid van deze functies, maar wel op het parkeren bij meergezinswoningen en
groepswoningbouw door de eigenaars en eventuele bezoekers; dat het om het stallen van de eigen
wagen bij de woning gaat, op privé-terrein; dat de parkeerbehoefte van de bewoners van de
woonentiteiten en eventueel hun bezoekers op het eigen terrein dient te worden opgelost en niet
afgewenteld te worden op het openbaar domein;
Overwegende dat het stand-stillprincipe toegepast wordt bij het inrichten van het openbaar domein
waarbij een kwaliteitsvolle inrichting met aandacht voor de omgevings- en verblijfskwaliteit voorop
staat en het aantal parkeerplaatsen niet toeneemt ten opzichte van de bestaande toestand; dat de
gemeente wil vermijden dat het openbaar domein overmatig wordt ingenomen door banale
parkeerplaatsen met een eenzijdig gebruik en ten koste van de veiligheid van fietsers en
voetgangers; dat deze verordening hiertoe bijdraagt;
Overwegende dat met de term “parkeerplaats” geen openbare parkeerplaats op het openbaar
domein bedoeld wordt maar een stalplaats (privé-gebruik) voor de eigen wagen op privé-terrein bij
het woongebouw in de vorm van een garage, carport of standplaats in open lucht;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging
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Besluit
Artikel 1

Volgende
gemeentelijke
stedenbouwkundige
verordening
parkeerplaatsen bij meergezinswoningen wordt vastgesteld:

betreffende

1 Doel
Deze verordening beoogt het parkeren buiten de openbare weg te regelen bij het bouwen van
meergezinswoningen, bij toename van het aantal woonentiteiten in een gebouw en bij
groepswoningbouw.
2. Definities
- eengezinswoning: elk gebouw bestaande uit één woonentiteit, waarbij de woonentiteit samenvalt
met het volledige gebouw
- groepswoningbouwprojecten: het tegelijk en gemeenschappelijk oprichten van woningen.
- meergezinswoning: een gebouw dat bestaat uit meer dan één woonentiteit
- parkeerplaats: een gesloten garage, carport of standplaats in een gesloten ruimte of open lucht,
daartoe speciaal aangelegd en uitgerust
- woonentiteit: een deel van een gebouw dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een
gezin of alleenstaande
3. Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing op het ganse grondgebied van de gemeente.
Dit wil zeggen dat bij:
- het bouwen van nieuwe meergezinswoningen
- het uitvoeren van uitbreidings –en of verbouwingswerken aan meergezinswoningen waarbij
één of meerdere bijkomende woonentiteiten gecreëerd worden (verordening geldt enkel
voor de bijkomende woonentiteiten)
- het opdelen van bestaande woningen in meerdere woonentiteiten
- bestemmingswijzigingen naar wonen waarbij één of meerdere woonentiteiten gecreëerd
worden
- groepswoningbouwprojecten
er het nodige aantal parkeerplaatsen dient voorzien te worden zoals bepaald in deze verordening.
Wanneer het parkeren individueel georganiseerd wordt bij elk woongebouw, wordt het aantal
parkeerplaatsen per gebouw berekend.. Wanneer het parkeren collectief wordt georganiseerd, dient
het aantal parkeerplaatsen globaal berekend te worden op het totale aantal woonentiteiten. Bij
collectief parkeren bij meer dan 4 woonentiteiten moet het parkeren ondergronds georganiseerd
worden (zie 5.4)
Indien de woning ligt binnen een goedgekeurde en niet vervallen verkaveling, en de
verkavelingsvoorschriften omvatten bepalingen i.v.m. parkeren, dan gelden deze bepalingen.
4 Normen
Minimale afmetingen:
standplaats,: 5.00m lang en 2.50m breed
garage, carport, ondergrondse standplaats: 5.00m lang, 2.50m breed en 2.10 m hoog
Minimale breedte in –en uitrit naar parkeerplaatsen:
6.00m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in- en uitrit 90° bedraagt
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5.00m
4.00m
3.50m
3.00m
rijrichting)

60°
45°
30°
0° (parkeerplaatsen evenwijdig met de

Alle parkeerplaatsen die gerealiseerd worden om te voldoen aan deze verordening moeten langs één
gemeenschappelijke toegang op de openbare weg uitmonden.
Parkeerplaatsen die toebehoren aan één en dezelfde eigenaar en die bovendien bestemd zijn voor
één woning moeten niet rechtstreeks toegankelijk zijn langs de toegangweg. In deze gevallen is het
toegelaten dat één of meer wagens toebehorend aan dezelfde eigenaar, moeten verplaatst worden
om een parkeerplaats in te nemen of te verlaten.
5 Voorschriften
5.1 Verplichting
De verplichtingen voortkomend uit deze verordening maken blijvend deel uit van de vergunning
d.w.z. dat:
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-

De parkeerplaatsen moeten aanwezig blijven en mogen geen andere bestemming krijgen
of voor iets anders gebruikt worden;
Ze moeten blijven bestaan zolang de inrichting blijft bestaan waarvoor ze gelden.

Indien een parkeerplaats wijzigt van bestemming, dient een andere parkeerplaats voorzien te
worden.
Indien het vereiste aantal parkeerplaatsen volgens deze verordening niet kan worden aangelegd op
het eigen terrein (dit moet blijken uit een motiveringsnota, zie 6), kan het College van Burgemeester
en Schepenen afwijken van de verplichting tot realisatie van de parkeerplaatsen. Het
belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen bij woongebouwen is dan van
toepassing.
5.2 Locatie
De parkeerplaatsen moeten altijd voorzien worden op het betreffende terrein (kunnen meerdere
aanpalende percelen zijn in eigendom).
De ligging van de parkeerplaatsen moet op het bouwplan, gevoegd bij de aanvraag van de
stedenbouwkundige vergunning, worden aangeduid.
5.3 Aantal parkeerplaatsen
Het aantal te voorziene parkeerplaatsen wordt als volgt bepaald:
Het aantal verplicht aan te leggen parkeerplaatsen is gelijk aan het aantal bijkomende
woonentiteiten x 1.5 (af te ronden naar boven tot volgend geheel getal).
Aantal woonentiteiten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Verplicht aantal parkeerplaatsen
2
3
5
6
8
9
11
12
14
15
…

5.4 Ondergronds parkeren
Het parkeren dient ondergronds voorzien te worden bij de volgende projecten met meer dan 4
woonentiteiten:
- nieuwbouw meergezinswoningen
- groepswoningbouw wanneer ervoor geopteerd wordt het parkeren collectief te
organiseren.
De helling van de inrit naar de ondergrondse garage bedraagt voor de eerste 5.00m na de rooilijn,
maximum 4%. Het volgende deel van de helling dient veilig en comfortabel in- en uitrijden mogelijk
te maken.
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Indien (deels) niet kan worden voldaan aan de verplichting om ondergronds te gaan (dit blijkt uit een
motiveringsnota, zie 5), dan kan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking toestaan
om de parkeerplaatsen geheel of gedeeltelijk bovengronds te voorzien.
Wanneer zowel bovengrondse als ondergrondse parkeerplaatsen toegestaan worden, dient er
minimaal 1 parkeerplaats per woonentiteit ondergronds voorzien worden.
Deze afwijking kan enkel toegestaan worden indien dit niet gebeurt ten koste van alle groenaanleg
op het perceel en indien dit niet gebeurt ten koste van de privé-buitenruimte bij de woonentiteiten
op het gelijkvloers.
6 Procedure
Bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dienen de parkeerplaatsen duidelijk
weergegeven te worden op de bijgevoegde plannen.
Er dient tevens een nota bijgevoegd te worden met een overzicht van het aantal woonentiteiten, het
aantal te voorziene parkeerplaatsen overeenkomstig deze verordening alsook het aantal
parkeerplaatsen dat voorzien is in de aanvraag.
Wanneer het vereiste aantal parkeerplaatsen niet kan worden aangelegd op het terrein, dient de
motivatie hiervan ook opgenomen te worden in de nota.
Wanneer niet of slechts deels kan worden voldaan aan de verplichting om ondergronds te parkeren
dient de motivatie hiervan eveneens deel uit te maken van de nota.
Deze motivatie kan onder meer betrekking hebben op de stabiliteit, verkeerskundige aspecten, ….
Artikel 3

Deze gemeentelijk stedenbouwkundige verordening wordt onderworpen aan de
goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 2.3.2. §2 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

18) Viering 1000-jarig jubileum slag van Hoegaarden - toelichting
Schepen Marleen Lefevre geeft een overzicht van deze geplande viering.
Hoe de viering er zal uitzien is afhankelijk van de subsidies die we kunnen bekomen.
Er zal een academisch luikje zijn (oproep tot thesis-studenten). We willen de
middenstand en de verenigingen zoveel mogelijk betrekken bij het gebeuren.
Er zullen duels georganiseerd worden, evenals een middeleeuwse streekmarkt.
Zonder subsidies wordt het echter sowieso een lightversie.

19) Dossier schoolomgevingen (doortocht gewestweg) – bespreking stand van zaken.
Burgemeester-voorzitter JP Taverniers verklaart dat de werken momenteel door het
winterweer stil liggen, de voetpaden zijn wel goed gevorderd. Naast het winterweer is er
nog een ander probleem opgedoken : in de fase ter hoogte van Mariadal stuitte de
aannemer op verschillende dieptes in de grond op keiharde lagen kwartsietsteen. De
kwartsietsteen is zo hard dat het met een gewone graafmachine niet kan weggegraven
worden. De aannemer heeft geprobeerd de steen kapot te boren. Er moet nu een
oplossing uitgewerkt worden. Daarnaast kaart raadslid A Van den Steen de
problematiek van het ontbreken van een zebrapad ter hoogte van de gemeenteschool
aan. Burgemeester-voorzitter JP Taverniers antwoordt hierop dat een zebrapad in een
zone 30 het karakter van zone 30 ontkracht en dat hij niet verantwoordelijk is voor deze
wetgeving.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN
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1)Aanduiding bestuurder SWAL
(agendapunt toegevoegd wegens spoedeisend karaker)
DE RAAD,

Gelet op desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
(15 ja-stemmen – 2 onthoudingen)

BESLUIT:
Art 1 – Dhr Willy Lambrechts, Nerm 20 A 3320 Hoegaarden,raadslid, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder van SWAL (Sociaal Wonen Arrondissement
Leuven).

2)Agendapunt wordt ingediend door de NVA-fractie:
Resolutie met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De gemeenteraad :
Gelet op art. 22 van het gemeentedecreet,
Gelet op art. 2 van het gemeentedecreet,
Gelet op de bijzondere wet van 19 juli 2012 tot aanvulling van artikels 92 bis van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van
Brussel betreft;
Overwegende dat een hoofdstedelijke gemeenschap wordt opgericht waar al de gemeenten van
Vlaams Brabant verplicht deel van zullen uitmaken en dus ook Hoegaarden;
Overwegende dat deze materie zodoende bij uitstek van gemeentelijk belang is;
Overwegende dat de gemeenten geen inbreng zullen hebben in de wijze waarop de hoofdstedelijke
gemeenschap wordt georganiseerd;
Overwegende dat het overleg zich toespitst op gewestmateries;
Overwegende dat het doel van de hoofdstedelijke gemeenschap beperkend wordt omschreven als het
overleg tussen “Brussel en zijn hinterland”;
Overwegende dat er niet mis te verstane signalen zijn die wijzen op politiek misbruik van dit nieuwe
overlegorgaan voor de uitbreiding van Brussel;
Overwegende dat het overleg en aanwezigheid in de hoofdstedelijke gemeenschap geen verplicht
karakter kan hebben;
Aangezien elke gemeente een bijzonder groot belang heeft bij constructief overleg en nauwe
samenwerking op basis van vrijwilligheid en niet met dwangmiddelen;
Aangezien de wijze waarop dit overleg wordt georganiseerd de kwaliteit en de doeltreffendheid ervan
nauw beïnvloedt;
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Aangezien het uitbouwen en financieren van structuren zonder duidelijke meerwaarde of die zelfs
indruisen tegen de belangen van onze lokale gemeenschap, ingaat tegen de notie van degelijk
bestuur;
Aangezien het lidmaatschap van deze hoofdstedelijke gemeenschap wel verplicht is, maar het
effectieve en constructieve overleg dat niet kan zijn;
Verklaart :
. geen meerwaarde te zien in de op te richten hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel;
. bijgevolg geen overleg zal plegen via de hoofdstedelijke gemeenschap en niet zal deelnemen aan de
vergaderingen van deze nieuwe instelling wanneer ze daartoe wordt uitgenodigd;
Roept het college van burgemeester en schepenen op :
. geen overleg te plegen via de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en niet deel te nemen aan
de vergaderingen van deze nieuwe instelling;
.enkel desgevallend overleg te organiseren op basis van noodzaak en via adequate en reeds
bestaande kanalen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schepen M. Lefevre vermeldt dat ‘ze vaak naar Brussel gaat en daarbij ondervindt dat er nu
onvoldoende overleg is. Heel veel mensen uit Hoegaarden hebben hier mee te maken, wij zijn dus
betrokken partij. Wij zijn voor overleg’.
Raadslid L. Fuchs verklaart dat ‘mobiliteit geen federale bevoegdheid is, ze gaan hun bevoegdheid te
buiten’.
Raadlid C. Vangoidsenhoven verklaart dat ‘de tekst van de resolutie zelf niet behoort tot de
bevoegdheid van de gemeenteraad’.
Stemmen voor goedkeuring van deze resolutie: L. Fuchs en A. Van den Steen.
Stemmen voor niet-goedkeuring van deze resolutie: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G
Hardiquest, T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, W. Lambrechts, A. Vorstenbosch, H.
Princen, L. Dotremont,C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw,
DE RAAD keurt bovenvermelde resolutie niet goed.

3) Agendapunt ingediend door raadslid Willy Lambrechts, raadslid CD&V
Raadslid Willy Lambrechts dient volgend bijkomend agendapunt in, nav een aantal
formeel-juridische wijzigingen ivm het dossier ‘Aanleg bufferbekken aan de Bronstraat
te Hoksem’. Het betreft hier enkel nietigverklaringen, de vernieuwde overeenkomsten
zullen op een volgende raadzitting ter goedkeuring voorgelegd worden.
Beheersovereenkomsten en onderhandse overeenkomsten van recht van opstal m.b.t. een
erosiebestrijdingsproject te Hoksem: nietigverklaring

De RAAD
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.05.2009 betreffende de bestrijding
van bodemerosie;
Gelet op de overeenkomst tussen IGO Leuven en het Gemeentebestuur Hoegaarden
betreffende de coördinatie en begeleiding van een erosiebestrijdingsproject te Hoksem,
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 02.03.2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20.10.2009 m.b.t. de goedkeuring van
beheersovereenkomsten en onderhandse overeenkomsten van recht van opstal m.b.t. een
erosiebestrijdingsproject te Hoksem;
Gelet op de volgende beheersovereenkomsten erosiebestrijding:
• Tussen de gemeente Hoegaarden en Willy en Maurice Smets, Sint-Jansstraat 20
te 3320 Hoegaarden – kadastrale percelen 1ste afdeling, sectie A, nrs. 326a en
325g (1594 m²);
• Tussen de gemeente Hoegaarden en Kris Fox, Bronstraat 39 te 3320 Hoegaarden
– kadastrale percelen 1ste afdeling, sectie A, nrs. 370b, 378d, 326a, 325g (8631
m²);
Gelet op de volgende onderhandse overeenkomsten van recht van opstal:
• Tussen de gemeente Hoegaarden, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
(opstalhouder) en Willy en Maurice Smets, Sint-Jansstraat 20, 3320 Hoegaarden
(eigenaar) en Willy en Maurice Smets, Sint-Jansstraat 20, 3320 Hoegaarden
(pachter) – kadastraal perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 326a (1594 m²);
• Tussen de gemeente Hoegaarden, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
(opstalhouder) en Kris Fox, Bronstraat 39, 3320 Hoegaarden (eigenaar) en Kris
Fox, Bronstraat 39, 3320 Hoegaarden (pachter) – kadastraal perceel 1ste afdeling,
sectie A, nr. 325g (4630 m²);
• Tussen de gemeente Hoegaarden, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
(opstalhouder) en Robert Fox, Bronstraat 17, 3320 Hoegaarden (eigenaar) en
Kris Fox, Bronstraat 39, 3320 Hoegaarden (pachter)– kadastraal perceel 1ste
afdeling, sectie A, nr. 378d (267 m²);
• Tussen de gemeente Hoegaarden, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
(opstalhouder) en Kris Fox, Bronstraat 39, 3320 Hoegaarden (eigenaar) en Willy
Smets, Sint-Jansstraat 20, 3320 Hoegaarden (pachter) – kadastraal perceel 1ste
afdeling, sectie A, nr. 325g (4630 m²);
• Tussen de gemeente Hoegaarden, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
(opstalhouder) en OCMW Tienen, Veldbornstraat 114, 3300 Tienen (eigenaar) en
Kris Fox, Bronstraat 39, 3320 Hoegaarden (pachter) – kadastraal perceel 1ste
afdeling, sectie A, nr. 370b (3734 m²);
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Overwegende dat het betreffende projectontwerp in de loop van 2012 gewijzigd werd,
waardoor ook de grondinnames wijzigden en een aantal beheersovereenkomsten en
rechten van opstal vernieuwd dienen te worden;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art. 1 – De beheersovereenkomst erosiebestrijding tussen de gemeente Hoegaarden en
Kris Fox, Bronstraat 39 te 3320 Hoegaarden wordt nietig verklaard – kadastrale
percelen 1ste afdeling, sectie A, nrs. 370b, 378d, 326a, 325g (8631 m²);
Art. 2 – De hieronder opgesomde onderhandse overeenkomsten van recht van opstal
worden nietigverklaard:
• Onderhandse overeenkomst van recht van opstal tussen de gemeente Hoegaarden,
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden (opstalhouder) en Kris Fox, Bronstraat 39, 3320
Hoegaarden (eigenaar) en Kris Fox, Bronstraat 39, 3320 Hoegaarden (pachter) –
kadastraal perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 325g (4630 m²);
• Onderhandse overeenkomst van recht van opstal tussen de gemeente Hoegaarden,
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden (opstalhouder) en Robert Fox, Bronstraat 17,
3320 Hoegaarden (eigenaar) en Kris Fox, Bronstraat 39, 3320 Hoegaarden (pachter)–
kadastraal perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 378d (267 m²);
• Onderhandse overeenkomst van recht van opstal tussen de gemeente Hoegaarden,
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden (opstalhouder) en Kris Fox, Bronstraat 39, 3320
Hoegaarden (eigenaar) en Willy Smets, Sint-Jansstraat 20, 3320 Hoegaarden
(pachter) – kadastraal perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 325g (4630 m²);
• Onderhandse overeenkomst van recht van opstal tussen de gemeente Hoegaarden,
Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden (opstalhouder) en OCMW Tienen,
Veldbornstraat 114, 3300 Tienen (eigenaar) en Kris Fox, Bronstraat 39, 3320
Hoegaarden (pachter) – kadastraal perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 370b (3734 m²);
Art. 3 – Dit besluit wordt overgemaakt aan IGO Leuven, Aarschotsesteenweg 212, 3010
Leuven, en aan het OCMW van Tienen, Kabbeekvest 110, 3300 Tienen
*** De zitting wordt gesloten om 22u15 ***
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