ZITTING VAN 14.05.2013
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, C.
Vangoidsenhoven, L. Dotremont, L. Buccauw, L. Fuchs, A. Van den Steen Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: W. Lambrechts, raadslid
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 16.04.2013.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 16.04.2013 goed.

Besluit tot toevoeging van een bijkomend agendapunt - toekenning toelage aan Syrië
1212
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 ”toekenning toelage aan Syrië 1212“ wordt toegevoegd aan de
agenda van deze zitting.

2. Goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 2012.
DE RAAD,
Gelet op de rekening van de gemeente zoals door het college van burgemeester en
schepenen werd voorgelegd:
Resultaat van het dienstjaar:

Gewone dienst
-525.899,54
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Buitengewone dienst
-1.304.297,30

ALG.BEGROTINGSRESUL
van het vorige jaar:

2.585.153,22

-126.406,13

ALG.BEGROTINGSRESUL:

2.059.253,68

-1.430.703,43

Gelet op het verslag over de gemeenterekening zoals dit werd opgesteld door de
financieel beheerder;
Overwegende dat ieder raadslid hiervan een exemplaar heeft ontvangen, minstens 14
vrije dagen vóór deze zitting, zoals voorzien door het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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, - Onthouding: H. Princen, L.
Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw,L. Fuchs en A. Van den Steen – Stemmen tegen: 0.
Art 1 – De rekening voor het dienstjaar 2012 wordt goedgekeurd zoals ze werd
voorgelegd.
Art 2 – Deze rekening zal samen met de bijlagen voor goedkeuring door de bestendige
deputatie verstuurd worden naar dhr Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

3. Afschaffing subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en
warmtepompsystemen bij particuliere woningen en aanpassing premiereglement
groendaken
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit dd 13.06.2006 tot goedkeuring van het subsidiereglement voor
het plaatsen van thermische zonne-installaties, fotovoltaïsche zonne-installaties en
warmtepompsystemen bij particuliere woningen
Gelet op het raadsbesluit dd 9.11.2010 tot goedkeuring van het premiereglement
groendaken
Overwegende dat de gemeente bovenvermelde systemen verschillende jaren
gesubsidieerd heeft;
Overwegende dat de terugverdientijd van deze systemen sterk afneemt door de stijgende
energieprijzen en door de verbeterde technieken;
Overwegende dat distributienetbeheerder Eandis nog steeds financiële ondersteuning
voorziet;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 - Het subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties,
fotovoltaïsche zonne-installaties (zonneboilers) en warmtepompsystemen bij particuliere
woningen wordt ingetrokken vanaf 01.07.2013.
Art 2 – Het premiereglement groendaken wordt beperkt tot 3.000€ voor het dienstjaar
2013.

4.Gemeentelijk patrimonium : besluit tot verkoop van de pastorie van Meldert
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet het door de raad op 12.03.2013 goedgekeurde pastorieplan;
Overwegende dat de pastorie van Meldert reeds enige tijd leegstaat;
Overwegende dat de gemeente voor dit gebouw geen bestemming meer heeft;
Gelet op het bijgevoegde schattingsverslag dd 29.04.2013;
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, H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Buccauw Onthouding: L. Fuchs en A. Van den Steen – Stemmen tegen: 0.

Art 1 – De pastorie van Meldert Sint-Laurentiusstraat 2 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.

5.Gemeentelijk patrimonium : besluit tot verkoop van de pastorie van Hoksem
DE RAAD,
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Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet het door de raad op 12.03.2013 goedgekeurde pastorieplan;
Overwegende dat de pastorie van Hoksem reeds enige tijd leegstaat;
Overwegende dat de gemeente voor dit gebouw geen bestemming meer heeft;
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, H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Buccauw Onthouding: L. Fuchs en A. Van den Steen – Stemmen tegen: 0.
Art 1 – De pastorie van Hoksem Sint-Jansstraat 39 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.

6.Gemeentelijke personeel : goedkeuring aangepaste functiebeschrijving
gemeentesecretaris (gezamenlijk secretaris gemeente/OCMW)
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;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 16.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
Gelet op de beheersovereenkomst tussen gemeente en het OCMW, laatste versie
goedgekeurd op 12.03.2013;
Gelet op de bijgevoegde functiebeschrijving voor de functie van gemeentesecretaris
(gezamenlijke secretaris gemeente/OCMW);
Gelet op de bijgevoegde functiebeschrijving voor de functie van stafmedewerker
gemeente/OCMW, goedgekeurd op de OCMW-raad van 17.04.2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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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, H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Fuchs en A. Van den Steen Onthouding: L. Buccauw – Stemmen tegen: 0.
Art 1 – De bijgevoegde functiebeschrijving voor de functie van gemeentesecretaris
(gezamenlijke secretaris gemeente/OCMW) wordt goedgekeurd.
Art 2 – De raad neemt kennis van de bijgevoegde functiebeschrijving voor de functie van
stafmedewerker gemeente/OCMW.
Art 3 - De bijgevoegde functiebeschrijving voor de functie van gemeentesecretaris
(gezamenlijke secretaris gemeente/OCMW) wordt ter kennisgeving meegedeeld aan de
OCMW-raad.

7.Kennisneming samenstelling gemeentelijke adviesraden

Kennisgeving samenstelling jeugdraad
jeugdhuis 't Paenhuys
jeugdhuis De Klup
KLJ-Meldert
chiro Breydel
chiro Alpaïdis

Vereecke Jonathan

Klein Overlaar 67, Hoegaarden

Trefois Joachim

Kalverstraat 33, Hoegaarden

Kerryn Marinka

Nerm 13, Hoegaarden

Sacreas Elien

Tiensestraat 36/2, Hoegaarden

Hendrickx Lien

Babelom 4, Meldert

Vaes Bram

Sint-Laurentiusstraat 18, Meldert

Dries Nicolaes

Hauthem 83C, Hoegaarden

Daniël Marteaux

Tommestraat 43, Hoegaarden

Annelies Gilis

Nerm 98, Hoegaarden

Moïra Arnauts

Vroentestraat 18, Hoegaarden

Kennisgeving samenstelling sportraad
RC Meldert
TC Tennifun
Recrevolley Meldert
Wandelclub Paenhuys
Wandelclub Hoegaarden
Petanque Hoegaarden
Badminton
De Meldertse Sprinters

Davy Verheyden
Christel Scheepmans
Bert Grammet
Johan Bollens
Gerda Van den Bosch
Erna Vanderdries
Pierre Ottenburgh

Meerstraat 1, 3320 Hoegaarden
Meerstraat 1, 3320 Hoegaarden
Henri Dotremontstraat 28, 3320 Hoegaarden
Hoogstraat 33, 3321 Outgaarden
Processieweg 12, 3320 Hoegaarden
Molenhoek 1, 3370 Boutersem
Waversesteenweg 7, 3320 Hoegaarden

Lut Sempels
Ivan Laloup
Anita Casseau
Francois Dekeyzer
Hugo Raddoux
Chantal Jordens
Urbain Flawinne
René Noë

Stoopkensstraat 115, 3320 Hoegaarden
t Stichelke 39, 3320 Hoegaarden
Valleistraat 15, 3320 Hoegaarden
Vroentestraat 60, 3320 Hoegaarden
Doelstraat 20, 3320 Hoegaarden
Nieuw Overlaar 86, 3300 Tienen
Overhemstraat 30, 3320 Hoegaarden
Begijnenblokstraat 42, 3320 Hoegaarden
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Grand Pont vissers
Hockey in Hoegaarden
Holle Wegen Jogging
SC Out-Hoegaarden

Jean Stienen
Luc Dotremont
Jean-Pierre Winnen
Christophe Muyshondt
Gert Depré
Jan Demeerseman
André Hoylaerts

wielertoeristen Hoegaarden Michel Cipers
Sylveer Cuypers
KBC Vrienden zvc
Ludo Cauwberghs
Alfons Van Espen

Bleystraat 66,3320 Hoegaarden
Stationsstraat 47/1, 3320 Hoegaarden
Doelstraat 12, 3320 Hoegaarden
Arthur Putzeysstraat 25, 3320 Hoegaarden
Stoopkensstraat 4, 3320 Hoegaarden
Kauterhof 6, 3320 Hoegaarden
Koning Albertlaan 29, 3320 Hoegaarden
Bleystraat 41, 3320 Hoegaarden
Hauthem 104, 3320 Hoegaarden
Hauthem 93, 3320 Hoegaarden
Tommestraat 26, 3320 Hoegaarden

Kennisgeving samenstelling gemeentelijke raad voor cultuurbeleid
Naam vereniging
Chiro Alpaïdes
Chiro Breydel
Confrerie der V-geslachten
Curieus
Davidsfonds

Afgevaardigde
ROSIER Ymke
NICOLAES Dries
VAN NERUM Monique
DE CONINCK Alvin
ROEVENS Marc

De vrienden van de Sint-Rochuskapel TANGHE Karel
voorzitter
Edele Orde van de Moutstock
PEETERS Henri
Femma
BOONEN Ingrid
Gemeentelijk Feestenkomitee
SWELLEN Pierre
Genootschap der 12 Apostelen
MEYLAERS Raf
Gezinsbond
CLEIREN Julienne
Hobbyclub "Jong van Hart"
LALOUP Ivan
Hoegaardse bier en wijngilde
CLEMENT Geert
Hoegaardse Heemkundige Kring
KLEYNEN Yvette
HoegArt
VANDENBEMPT Rudi
Jeugdhuis De Klup
HENNUY Christian
Jeugdhuis 't Paenhuys
VANDEPLAS Luc
K.V.L.V. Outgaarden
SCHEEPMANS Nadine
KLJ Meldert
GELIN Robbe
Klupdancers
IPERS Tine
Landelijke Gilde Meldert
VERSTAPPEN Rudi
Literatuur Biergastronomie Toerisme SWEERTS Ann
Melderts toneel
CHRISTENS Monique
Melomanen van de Grote Gete
LOCHIE Clement
Natuurpunt Hoegaarden
ABTS Pieter
Ontspanningskring Hoegaarden
Struyven Jacky
Oudervereniging GBS
GOOSSENS Sophie
OXFAM Wereldwinkel
GOOSSENS Wim
Sint-Gorgoniuskoor
CAPELLE Renild
Sint-Niklaaskoor
STIERS Lea
Solidariteitskoor Keereweerom
DE JAEGHERE Jan
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Plaatsvervanger
GILIS Annelies
DALEMANS Floris
VAN NERUM Arthur
BOLLEN Johan
DENDOOVEN Jean-Pierre
ondervoorzitter

LEBEGGE Maria
VANDERSTUKKEN Veronique
PIERLET Christiane
VANBRUSSELEN Erika
KINNAES Marie-Rose
CLEMENT Geert
CIPERS Henri
DE RONNE Kristine
HENNUY Kim
TRUYENS Anne-Marie
HENCKENS Lutgarde
LANDSHEERE Marie
LOCHIE Veerle
STEVENS Jan
TRITSMANS Emiel
COLLET Wim
TAVERNIERS Marianne
STAS Eddy
PEETERS Emile
VERTOMMEN Heidi
DEHENNIN Greet
TOMBEUR Gaby
WELLENS Mariette

Naam vereniging
Toneel Thalia
Vlaamse Liberale Vrouwen
Vlaamse Liberale vrouwen hobbyclub
Vrije muziekliefhebbers
Zangkoor Sint-Cecilia
Zangkoor Sint-Ermelindis

Afgevaardigde
PEETERS Mariette
JUBIN Yvette
VITS Myriam
LAERMANS Louis
WILLEMAERTS Lisette
GOOSSENS Betty

Plaatsvervanger
VUCHELEN Betty
VITS Myriam
LAERMANS Peter
GODEFRIDI Blandine
HENSKENS Martha

8.Goedkeuring samenstelling beheersorgaan gemeentelijke bibliotheek.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;

Gelet op het decreet d.d. 28/1/1974 betreffende het cultuurpact
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/1/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid
Gelet op de ingediende kandidaturen
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Afgevaardigden gebruikersgroep : na bevraging wensen volgende mensen deel uit
te maken van het beheersorgaan :
André Clerix
Leo Nivelle
Debby Peeters
Odette Swinnen
Anne-Marie Truyens
Jaak Poot
Afgevaardigden cultuurbeleid :
Jean-Pierre Den Dooven en Renil Cappelle.
Voor te dragen door politieke strekkingen
CD&V => Marleen Lefevre, May Van Miert, Erika Rome, Julie Lochie
NVA => Carine Leys
SPA => Luc Buccauw
VLD => Lieve Mommens

9.RIOBRA : aanduiding volmachtdragers voor de algemene vergadering van op
14.06.2013.
De gemeenteraad,
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Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Riobra;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 29 april 2013 van Riobra voor de jaarvergadering van
14 juni 2013 met agenda, documentatie en toelichting;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente recht heeft op maximum 2 afgevaardigden op de
algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van Riobra;
Overwegende dat ingevolge het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van
diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, de gemeente haar volmachtdrager(s) kan aanduiden voor de volledige
legislatuur. Dat evenwel de bepaling van het mandaat voor iedere algemene
vergadering moet herhaald worden.
Overwegende dat Riobra aan alle aangesloten gemeenten voorstelt de volmachtdrager(s)
te willen aanduiden tot einde 2018;
Overwegende dat de aanduiding van de volmachtdragers voor de volledige legislatuur
voor de gemeente zeker een bestuurlijke vereenvoudiging uitmaakt;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van de twee
volmachtdragers op de jaarvergadering van Riobra die zal plaatsvinden op 14 juni 2013
alsook op alle volgende algemene vergaderingen en buitengewone algemene
vergaderingen van Riobra die gehouden worden tijdens de legislatuur die eindigt op 31
december 2018;
Beslist:
Artikel 1 : De heer Herwig Princen en mevrouw Liselore Fuchs, aan te duiden als
volmachtdragers van de gemeente op de jaarvergadering van Riobra die zal plaatsvinden
op 14 juni 2013 alsook op alle volgende algemene vergaderingen en buitengewone
algemene vergaderingen van Riobra die zullen gehouden worden tijdens de huidige
legislatuur die eindigt op 31 december 2018, waarbij beide volmachtdragers steeds
plaatsvervanger van elkaar zullen zijn en waarbij de stemmen onder hen steeds
evenredig verdeeld worden.
Artikel 2 : De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van
14 juni 2013 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers te mandateren om op de
laatstgenoemde jaarvergadering van Riobra van 14 juni 2013 te handelen en te beslissen
overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de
uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan de
toezichthoudende overheid en aan Riobra, Oude baan 148, 3210 Lubbeek, t.a.v. de heer
Paul Bouwens, gevolmachtigde.
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10. IVERLEK algemene vergadering op 26.06.2013 : goedkeuring agenda en vaststelling
mandaat
DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN
BESLISSEN
Gelet op het feit dat de stad/gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit
en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2013
wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2013 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef
Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad/gemeente overgemaakt
werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda
van de algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 26 juni 2013:
1. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2012
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de Commissaris met
betrekking tot het boekjaar 2012
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
de vertegenwoordigers van de stad/gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 26
juni 2013, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake de agenda cf. artikel 1; 2
Artikel 3
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslis-singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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11.IVERLEK algemene vergadering op 26.06.2013 : aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers
DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN
BESLISSEN
Gelet op het feit dat de stad/gemeente voor het distributienetbeheer elektricteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2013
wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2013 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef
Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden;
Gelet op het artikel 24 lid A van de statuten, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij ge-meenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de
leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op het feit dat een lid van de Regionale Bestuurscomités of Raad van Bestuur van
Iverlek géén vertegenwoordiger (volmachtdrager) of plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan zijn;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Godelieve Hardiquest aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op
26 juni 2013
Artikel 2
Mevrouw Caroline Vangoidsenhoven aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Iverlek op 26 juni 2013.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen 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.FINILEK algemene vergadering op 26.06.2013 : goedkeuring agenda en vaststelling
mandaat
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Finilek;
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Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 19 maart 2013 om vertegenwoordigd
te zijn op de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013;
Overwegende dat jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013 volgende agenda heeft:
1.
2.
3.
4.

Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2012;
Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming;
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012;
Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting);
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
6. Goedkeuring van het evaluatierapport in het kader van artikel 70 van het
decreet op de intergemeentelijke samenwerking;
7. Statutaire benoemingen.
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
BESLIST:
Enig artikel: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze jaarvergadering en de
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.

Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2012;
Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming;
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012;
Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting);
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
6. Goedkeuring van het evaluatierapport in het kader van artikel 70 van het
decreet op de intergemeentelijke samenwerking;
7. Statutaire benoemingen.

13.FINILEK algemene vergadering op 26.06.2013 : aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers
hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een
dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden
van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek;
11

BESLIST:
Artikel 1: Mevrouw Godelieve Hardiquest,schepen, aan te duiden als volmachtdrager
van de gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van
Finilek;
Art. 2: Mevrouw Caroline Vangoidsenhoven, raadslid, aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek;
Art. 3: De volmachtdrager(s) van de gemeente die zullen deelnemen aan de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek op te dragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.

14.INTERLEUVEN : aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering op
26.06.2013
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de
controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de dienstverlenende vereniging Interleuven;
Gelet op de uitnodiging dd. 30.04.2013 voor de algemene vergadering van Interleuven
dd. 26.06.2013 met bijhorende agenda en als bijlage het jaarverslag en de jaarrekening
over het jaar 2012;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op
de algemene vergadering waar de gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de
raad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 06/07/2001 eveneens voorziet dat
tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering dd. 26/06/2013 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;

Luc Buccauw bekomt 6 stemmen
Evelien Janssens bekomt 10 stemmen
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BESLUIT:
Artikel 1 :
Evelien Janssens aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van
Interleuven dd. 26/06/2013.
Artikel 2 :
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering
dd. 26/06/2013 van Interleuven als volgt vast te stellen:
-goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering

15. HOFHEIDE : aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering op 18.06.2013
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 april 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 20.12.2004 waarbij het gemeentebestuur
beslist deel te nemen aan de oprichting van de opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, in het kort "Hofheide".
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide;
Gelet op de desbetreffende statuten van de opdrachthoudende vereniging "Hofheide";
Gelet op het schrijven van de IGS Hofheide dd 16.04.2013,waarbij gevraagd wordt een
afgevaardigde in de gewone algemene vergadering "Hofheide" dd 18.06.2013, aan te
duiden, waarin de agenda wordt vermeld;
BESLUIT:
Artikel 1
Liselore Fuchs Tiensestraat 12 3320 Hoegaarden aan te duiden als afgevaardigde in de
algemene vergadering "Hofheide" dd 18.06.2013, zijnde de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven en hem te mandateren om over
de agendapunten te beraadslagen en te stemmen.
Artikel 2
De toezichthoudende overheid en de opdrachthoudende vereniging "Hofheide" in kennis
te stellen van dit besluit.

16. ECOWERF : aanduiding afgevaardigde algemene vergadering op 19.06.2013
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
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Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 19 april 2013 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf
van 19 juni 2013, met bijhorende agenda en bijlagen.
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf
punten bevat:

volgende

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering dd. 20/03/2013
3. Jaarverslag 2012
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2012 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Verwerking van de resultaten
5. Decharge bestuurders
6. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2013 – cfr. artikel 15.1 van
de statuten
7. Diversen
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op
de Algemene Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door
de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene
Vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat
tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering van 19 juni 2013 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;
Gelet op de bespreking

Luc Buccauw bekomt 6 stemmen
Evelien Janssens bekomt 10 stemmen
de gemeenteraad besluit:
Artikel 1:
Evelien Janssens, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de Algemene
Vergadering van EcoWerf van 19 juni 2013.
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Artikel 2:
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering
van 19 juni 2013 van EcoWerf als volgt vast te stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering

Artikel 3:
Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te maken
aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf en aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.

17.PWA-raad : toevoeging bevoegde schepen (met raadgevende stem)
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de raadsbesluiten dd 12.02.2013 en 16.04.20132 ivm de aanduiding
gemeentelijke afgevaardigden in de PWA-raad;
Gelet op artikel 5 van de statuten van het PWA;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Dhr Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter-schepen, wordt aan de PWA-raad
toegevoegd met raadgevende stem.

18.BIJKOMEND AGENDAPUNT ingediend door raadslid Herwig Princen -Organisatie
van jongerenfuiven in Hoegaarden
Nav de "fuif" van "Aspi" jongeren uit de "Chiro" verenigingen (4 mei 2013 in zaal de
Cerkel) kunnen wij niet anders dan vaststellen dat de begeleiding van jongeren bij het
organiseren van fuiven onvoldoende is. Tevens stellen wij vast dat het begeleidende
gedrag van opgeroepen politieploegen onvoldoende is om jongeren tot de orde te roepen
en orde te scheppen in de chaos. Vandalisme zijn schering en inslag zowel intern de zaal
waar de fuif wordt georganiseerd als extern (wildplassen, openbare zedenschennis,
beschadiging van eigendommen van derden,..).
Wij vragen met aandrang dat aan het politiereglement wordt toegevoegd dat indien
inbreuken worden vastgesteld aan het huidige reglement (en de komende verstrengde
regelgeving) ter zake de politie correct optreedt (binnen de marge van haar bevoegdheid)
maar dat tevens de organisatie wordt verantwoordelijk gesteld voor alle schade
(financieel, moreel,... ) aan derden extern aan de huisvestende organisatie.
Raadslid Herwig Princen voegt hier mondeling aan toe: ‘dat de vandalismesporen nu
nog te zien zijn. Er zou best een fuifreglement komen, waar de exploitanten betrokken
worden. Het is niet de eerste keer dat het uit de hand loopt’.
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Schepen F. Havet verklaart dat ‘dit op de eerstvolgende jeugdraad zal besproken
worden.’
De burgemeester-voorzitter verklaart dat ‘er eventueel een sluitingsuur kan overwogen
worden. De jeugd van Hoegaarden kwam de jongste tijd enkele keren negatief in de
actualiteit: dit heeft me ontgoocheld. We moeten hier nu samen aan werken.’

19.BIJKOMEND AGENDAPUNT ingediend door raadslid Luc Buccauw
De bewoners van de Koningin- Astridstraat aan het Parochiecentrum hebben last van
het gedaver door vrachtwagens die over de vluchtheuvel rijden. Blijkt dat de asfaltlaag
voor, na en op de vluchtheuvel niet is gegoten. Huizen kunnen hierdoor
beschadigd worden en de bewoners worden uit hun slaap gehouden. Onbegrijpelijk dat
hier verkeer door mag rijden... Wanneer kan de bovenste laag gegoten worden ???
De burgemeester-voorzitter verklaart ‘dat dit om een zeer kleine oppervlakte gaat, dit
wordt samen met Klein Overlaar geasfalteerd’

20.BIJKOMEND AGENDAPUNT ingediend door raadslid Luc Buccauw
Industrieterrein
Verleden jaar was er sprake om het industrieterrein In Altenaken achter Inbev uit te
breiden met een stuk op het grondgebied van Jodoigne . Wat is de huidige stand van
zaken?? Gaan de plannen door....
Schepen F. Francart verklaart dat ‘er moeilijk een timing op te plakken is, aangezien er
een verschillende wetgeving is inzake milieu (sanering) en subsidiëring in het Vlaamse
en het Waalse gewest. De beide intercommunales (nl Interleuven en Intercommunale du
Brabant Wallon) werken dit nu verder uit, zij moeten dit stroomlijnen en coördineren.’

21.BIJKOMEND AGENDAPUNT ingediend door raadslid Liselore Fuchs
Vraag ivm de situatie in Altenaken
Duidelijkheid gevraagd over de parkeerstrook voor vrachtwagens.
Raadslid Liselore Fuchs voegt hier mondeling aan toe dat ‘de bewoners hier last van
hebben. De toestand is momenteel niet reglementair, er zijn geen verkeersborden. Er
passeren zelfs af en toe prostituees zeker wanneer er buitenlandse vrachtwagenbestuurders aanwezig zijn.’
De burgemeester-voorzitter verklaart ‘dat er door de Vlaamse overheid nog dit jaar
werken zullen uitgevoerd worden in Altenaken, mn een nieuwe overlaging. De
parkeerstrook zal dan voldoende breed zijn, zodat de veiligheid gegarandeerd is. Nadat
deze werken uitgevoerd zullen zijn, zal de signalisatie geplaatst worden.’
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22.BIJKOMEND AGENDAPUNT ingediend door raadslid Liselore Fuchs
Vraag ivm 'Rechtenverkenner'
Deelname van de gemeente Hoegaarden aan Rechtenverkenner?
Schepen Marleen Lefevre verklaart dat ‘de databases van de eigen gemeentelijke website
zullen gekoppeld worden aan de rechtenverkenner, zodat dubbel werk kan vermeden
worden.’

23.BIJKOMEND AGENDAPUNT ingediend door raadslid Liselore Fuchs
Voorstellen ivm lokaal regenboogbeleid
Toelichting
De N-VA-fractie stelt in aanloop naar de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie
op 17 mei voor om werk te maken van een lokaal regenboogbeleid in Hoegaarden.
Voor de N-VA is het al lang duidelijk dat holebi's en transgenders dezelfde
maatschappelijke rechten hebben als hetero's. Helaas blijkt uit de dagelijkse praktijk en
uit onderzoek dat deze mening niet door iedereen wordt gedeeld. Nogal wat holebi's en
transgenders krijgen te maken met uitsluiting of discriminatie. Daarnaast is het voor
elke nieuwe generatie holebi's en transgenders ook steeds weer zoeken naar het
aanvaarden van zichzelf en het vinden van een plaats in de maatschappij. Het is de taak
van een overheid die gelooft in diversiteit om een klimaat te creëren waarbinnen holebi's
en transgenders zich veilig en aanvaard weten en op die manier zonder aarzeling
kunnen deelnemen aan het publieke leven.
Ook Hoegaarden kan zijn steentje bijdragen door in het beleid gepaste aandacht te
besteden aan holebi's.
Om dit lokale regenboogbeleid vorm te geven, stelt de N-VA zes eenvoudige maatregelen
voor om hier in Hoegaarden werk van te maken.
Voorstel van beslissing
De gemeenteraad van Hoegaarden beslist hierbij om:
1. het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon op te nemen in de
gemeentelijke informatiekanalen zoals de gemeentelijke website en het informatieblad.
2. in de gemeentelijke bibliotheek voldoende materiaal te voorzien dat holebi's kan
aanspreken en de nodige informatieve publicaties over holebiseksualiteit en het holebien transgendermagazine ZiZo op te nemen in het aanbod.
3. op 17 mei, de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie, de regenboogvlag
te hangen aan de openbare gebouwen in de gemeente.
4. via de gemeentelijke informatiekanalen de contactgegevens van het
discriminatiemeldpunt van Leuven kenbaar te maken waar holebi's die het slachtoffer
worden van discriminatie terecht kunnen met hun verhaal.
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5. binnen het bestaande aanbod aan informatie aan burgers op de gemeentelijke
website ook aandacht te besteden aan het holebihuwelijk, adoptierechten voor holebi's,
…
Schepen Marleen Lefevre verklaart dat ‘het niet mogelijk is om in het gemeentelijk
infoblad alle mogelijke telefoonnummers op te nemen, in de gemeentegids en op de
website kan dit dan weer wel. Inzake huwelijk en adoptie is de regelgeving identiek voor
hetero’s en holebi’s. Afzonderlijke communicatie zou dan ook een eerder stigmatiserend
effect hebben. Op 17 mei, de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie, zal de
regenboogvlag aan het gemeentehuis uithangen.’

24) TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: Toekenning toelage aan Syrië 12-12
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de desastreuze toestand in Syrië, waar veel tienduizenden afhankelijk zijn van
internationale hulporganisaties;
Gelet op het voorstel van de GROS;
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, H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Buccauw,L. Fuchs - Onthouding: 0 – Stem tegen: A. Van den Steen.
Art 1 – Er wordt een toelage ten bedrage van 250 € toegekend aan Syrië 12-12.
Art 2 – Dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.

BESLOTEN ZITTING
1.GECORO : wijziging samenstelling - deskundigen
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit dd 16.04.2013 tot goedkeuring van de samenstelling van de
GECORO;
Overwegende dat er voor de deskundige Marlies Buvens een plaatsvervanger dient
aangeduid te worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Na bespreking;
BESLUIT:
Art 2 – Volgende personen worden aangeduid als deskundigen:

•
•

Marlies Buvens met als plaatsvervanger Freek Verdonckt
Erwin Trekels zal zetelen als voorzitter en deskundige.

*** De zitting wordt gesloten om 21u40 ***
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