ZITTING VAN 16.04.2013
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, H. Princen,
L. Dotremont, L. Buccauw, L. Fuchs, A. Van den Steen Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: W. Lambrechts, C. Vangoidsenhoven, raadsleden.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.03.2013.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 12.03.2013 goed.

2)Kerkfabriek Sint-Gorgonius rekening 2012 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2012 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Gorgonius;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 19.539,87 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 31.713,87 € bedroeg;
Op het voorstel van de schepen van financiën;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Deze rekening wordt gunstig geadviseerd.

3)Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden : rekening 2012 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2012 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Niklaas;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 16.158,24 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 8.569,05 € bedroeg;
Op het voorstel van de schepen van financiën;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
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BESLUIT:
Art 1 – Deze rekening wordt gunstig geadviseerd.

4)Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem : rekening 2012 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2012 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Jan;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 14.605,98 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 12.586,17 € bedroeg;
Op het voorstel van de schepen van financiën;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Deze rekening wordt gunstig geadviseerd.

5)Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert : rekening 2011 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2011 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Ermelindis;
Op het voorstel van de schepen van financiën;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, H.
Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw,Onthouding: L. Fuchs en A. Van den Steen – Stemmen tegen: 0.
Art 1 – Deze rekening wordt gunstig geadviseerd.

6) Kerkfabriek Sint-Gorgonius : akteneming budgetwijziging 2013
Exploitatie uitgaven

Het totaal van de exploitatie uitgaven verhoogt via rekening 29 (overboekingen naar
investeringen) met 293.81 euro tot 54.132,81 euro. De toelage van de gemeente neemt
toe met 293,81 euro tot 31.978,43 euro.

Investeringsontvangsten

Rekening 39: overboeking uit exploitatie (rekening 29) van 293,81 euro om het saldo van
de investering aan te zuiveren.
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DE RAAD neemt akte van deze budgetwijziging.

7)Kennisneming staat van samenstelling kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert
LIDMAATSCHAP
Datum laatste
Jaar einde
verkiezing
mandaat

NAMEN VAN DE LEDEN
Van rechtswege:
Liesbeth Goris

de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke
van de parochie

Verkozen:
1.Haegeman Peter - 21/06/1969
2.Henskens Herman - 13/11/1958
3.Branson Henri - 07/02/1944
4.Druyts Gerti - 15/071973
5.Verlinden Joris – 08/03/1985

aangesteld in 2008
aangesteld in 2013
aangesteld in 2013
aangesteld in 2013
aangesteld in 2013

2014
2017
2017
2014
2014

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

8)Gemeentefinanciën : goedkeuring gemeentelijke budgetwijziging nrs 1 en 2, dienstjaar
2013.
DE RAAD,
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging nr 1 en 2, dienstjaar 2013,zoals dit door het
college van burgemeester en schepenen werd voorgelegd:
A. Gewone dienst:
Geraamd resultaat van het
dienstjaar:

-853.088,00

Geraamd alg. begrotingsresultaat
van het vorige jaar:
1.816.118,22
Geraamd alg. begrotingsresultaat 963.030,22 €
B. Buitengewone dienst:
Geraamd neg. resultaat van het
dienstjaar:

0

Geraamd alg. begrotingsresultaat
van het vorige jaar:
6.613,87
Geraamd alg. begrotingsresultaat 6.613,87 €
Overwegende dat ieder raadslid hiervan een exemplaar heeft ontvangen, minstens 7
vrije dagen vóór deze zitting, zoals voorzien door het Gemeentedecreet;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – De budgetwijziging nr 1 en 2 voor het dienstjaar 2013 wordt goedgekeurd zoals
ze werd voorgelegd.
Art 2 – Deze budgetwijziging zal voor goedkeuring door de bestendige deputatie
verstuurd worden naar dhr Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

9) Personeel : aanpassing gemeentelijke personeelsformatie
DE RAAD
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
aanpassingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 17.04.2012 houdende vaststelling van het
nieuwe personeelsbehoeftenplan en van de nieuwe functiebeschrijvingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16.12.2008 houdende vaststelling van de
nieuwe rechtspositieregeling van toepassing op het statutair en contractueel personeel,
de gemeentesecretaris en de financieel beheerder, tenzij anders bepaald, en latere
aanpassingen ;
Overwegende op het protocol van akkoord dd 27.03.2012 met de representatieve
vakorganisaties houdende aanpassing van de personeelsformatie;
Overwegende dat de structuurwijziging van de vzw Tuinen van Hoegaarden een
aanpassing vergt van de gemeentelijke personeelsformatie en dat er daarnaast een
bijkomende halftijdse administratief medewerker voor de dienst burgerzaken voorzien
wordt;
BESLUIT
Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, H.
Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw en A. Van
den Steen - Onthouding: L. Fuchs – Stemmen tegen: 0.
Artikel 1
De aangepaste gemeentelijke personeelsformatie,zoals voorgesteld in bijlage, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan het OCMW.

10)Personeel : aanpassing rechtspositieregeling – bijlage bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden.
DE RAAD,
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 16.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositiergeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
Gelet op de aanpassingen in de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke
rechtspositieregeling (bijlage bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden);
Gelet op het gunstig advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol
dd 27.03.2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het overleg ter zake met het OCMW;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – De aanpassingen in de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke rechtspositieregeling (bijlage bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden)
worden goedgekeurd. De wijzigingen treden in werking vanaf 01.05.2013.

11)Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring aanpassing schoolwerkplan.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het bijgevoegde aangepaste schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het aangepaste schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool wordt
goedgekeurd.

12)Gemeentelijk patrimonium: besluit tot verkoop schuur Kapitteldomein
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente het onderhoud van het kapittelpark volledig overneemt
en dat de schuur als opslagplaats voor materiaal niet meer nodig is;
Overwegende dat de gemeente voor dit gebouw geen bestemming meer heeft;
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Gelet op het bijgevoegde schattingsverslag dd 03.04.2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, H.
Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch - Onthouding: L. Buccauw, L. Fuchs – Stemmen
tegen: H. Princen, L. Dotremont, A. Van den Steen.
Art 1 – De schuur van het Kapitteldomein gelegen Pastorijstraat 1 3320 Hoegaarden
wordt openbaar verkocht
Art 2 – De burgemeester en de gemeentesecretaris zullen de gemeente
vertegenwoordigen bij het verlijden van de verkoopakte.
Art 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere
uitvoering van dit besluit.

13)Gemeentelijk patrimonium: besluit tot verkoop voormalig gemeentehuis Outgaarden
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente ervoor opteert om de pastorie van Outgaarden te
renoveren en deze ter beschikking te stellen voor vergaderingen en activiteiten, dat de
gemeente daarnaast beschikt over vergaderruimte in de sportinfrastructuur in
Outgaarden;
Gelet op het bijgevoegde schattingsverslag dd 08.04.2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, H.
Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, A. Van den Steen - Onthouding: L. Buccauw, L.
Fuchs – Stemmen tegen: H. Princen, L. Dotremont,.
Art 1 – Het voormalig gemeentehuis van Outgaarden gelegen Bostsestraat 2 te 3321
Outgaarden wordt openbaar verkocht.
Art 2 – De burgemeester en de gemeentesecretaris zullen de gemeente
vertegenwoordigen bij het verlijden van de verkoopakte.
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Art 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere
uitvoering van dit besluit.

14) PWA-raad : goedkeuring nieuwe samenstelling.
In toepassing van art 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;
Gelet op het raadsbesluit dd 12.02.2013 ivm de aanduiding gemeentelijke
afgevaardigden in de PWA-raad;
Overwegende dat Conny Gevens in de PWA-raad zal zetelen als afgevaardigde van de
Boerenbond;
Overwegende dat de CD&V-fractie Inge De Wulf wenst af te vaardigen als
vertegenwoordiger in de PWA-raad (ter vervanging van Conny Gevens);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 - Inge De Wulf Residentie Das 4/0001 3320 Hoegaarden wordt aangeduid als
CD&V-vertegenwoordigster in de PWA-raad (ter vervanging van Conny Gevens).

15) Dossier schoolomgevingen (doortocht gewestweg) – bespreking stand van zaken.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat ‘de Tiensestraat vanaf vrijdag 19 april 2013
terug open gesteld wordt voor het verkeer. Het kruispunt StoopkensstraatVroentestraat wordt vanaf maandag 22 april 2013 afgesloten tot het bouwverlof. De
alternatieve werkwijze voor Overlaar (met een minder diep aangelegde riolering) zal
sneller vooruitgaan, waardoor een gedeelte van de verloren tijd in deze fase, zal
ingewonnen worden. De voorziene einddatum blijft augustus 2013’.

BESLOTEN ZITTING
1) Gecoro : nominatieve samenstelling.
DE RAAD,
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, waaraan in onderhavig besluit ruimschoots wordt voldaan;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet (o.a. artikel 200);
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Gelet op artikel 1.3.3.§4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;
Gelet op het raadsbesluit van 18.06.2007 in verband met GECORO (gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening) : bepaling van de maatschappelijke geledingen:
Overwegende dat de gemeenteraad een nominatieve aanduiding van de leden van de
GECORO dient vast te stellen, nav de start van nieuwe legislatuur;
Gelet op de kandidatuurstellingen en voordrachten van de effectieven en
plaatsvervangers;
Overwegende dat uit de bijgevoegde kandidatuurstellingen blijkt dat de kandidaatdeskundigen in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de GECORO, behalve dhr
Dominik Kerkhofs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT :
Art 1 – Volgende personen zullen de maatschappelijke geledingen in de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening vertegenwoordigen:

•
•
•
•
•

Landbouwraad
effectief :
Jeugdraad
effectief :
UNIZO
effectief :
Toeristische sector effectief :
Natuurreservaten effectief :

Ronny Beullekens
Ymke Rosier
Hugo Nicolaes
Mieke De Backer
Eddy Stas

** plaatsvervanger: Ferdinand Fillé
** plaatsvervanger: Bert Van Kelecom
** plaatsvervanger: Aimé Mertens
** plaatsvervanger: Eva Vlassak
** plaatsvervanger: Pieter Abts.

Art 2 – Volgende personen worden aangeduid als deskundigen:
•
•
•
•

Marlies Buvens
Michael Deweerdt
Erwin Trekels
Freek Verdonckt.

Art 3- Hector Hendrickx, stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente Hoegaarden
wordt aangesteld tot vaste secretaris van de GECORO. Erwin Trekels wordt tevens als
voorzitter aangesteld.
Art 4 – De (niet-stemgerechtigde) afgevaardigden van de politieke fracties zijn:

•
•
•
•

voor de CD&V => Marleen Lefevre
voor de SPA => Luc Buccauw
voor de VLD => Herwig Princen
voor de NVA => Liselore Fuchs.

*** De zitting wordt gesloten om 21u35 ***
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