ZITTING VAN 11.02.2014
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken ,W. Lambrechts, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,
H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, 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 14.01.2014.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 14.01.2014 goed.

2.Buitengewone algemene vergadering Interleuven dd 26.03.2014 : aanduiding
afgevaardigde
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. 02.12.2013 voor de buitengewone algemene vergadering van
Interleuven dd. 26.03.2014 met bijhorende;
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. 26.03.2014 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;

Evelien Janssens bekomt 11 stemmen
Caroline Vangoidsenhoven bekomt 6 stemmen
BESLUIT:
Artikel 1 :
Mevr Evelien Janssens, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de
algemene vergadering van Interleuven dd. 26/03/2014.
Artikel 2 :
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering
dd. 26/03/2014 van Interleuven als volgt vast te stellen:
-goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering

3. Gemeenschapscentrum : goedkeuring huurtarieven
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17.12.2013 betreffende oprichting
gemeenschapscentrum Hoegaarden;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid en het
bijhorende uitvoeringsbesluit van 26 oktober 2012.
Gelet op het advies van het beheersorgaan gemeenschapscentrum , d.d. 15.01.2014
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepen;
De VLD-fractie vindt de prijs voor verenigingen te duur;
Schepen Marleen Lefevre verklaart dat het wat het Paenhuys betreft een volledig
vernieuwde, brandveilige en toegankelijke infrastructuur betreft, voor het Kapittelhuys
gaat het om een vermindering;
Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G. Hardiquest., W. Lambrechts, H.
Decoster, T. Groeseneken, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, Onthouding 0 – Stemmen tegen:
L. Buccauw, H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Fuchs en A. Van den Steen .
BESLUIT:
ARTIKEL 1 : Vanaf 01.01.2014 worden de tarieven voor de verhuring van het
gemeenschapscentrum:
GEBOUWENCOMPLEX 1 : Paenhuys
Privégebruik (geen onderscheid tussen zalen)
Halve dag
Hele dag
37 euro
50 euro
• Eerste verdieping (vergaderlokaal of
leslokaal)

•

Tweede verdieping (polyvalente zaal)

Gebruik door socio-culturele verenigingen uit
erkende Hoegaardse adviesraad
• Eerste verdieping (vergaderlokaal)
•

Eerste verdieping (leslokalen 1 & 2)

Tweede verdieping

75 euro

150 euro

Halve dag

Hele dag

10 euro

15 euro

20 euro

25 euro

Tarief per uur = 20 euro, met een maximum van 60 euro voor
een halve en 100 euro voor een hele dag.
Bijkomende afspraken bij verhuring per uur:
- Verenigingen die slechts een deel van de polyvalente zaal
gebruiken, betalen ook slechts dat deel van de huurprijs.
(Concreet: 1/3= € 7, 2/3= € 14 of 3/3= € 20).
- Bij verhuringen vanaf 20 uur wordt maximaal 2 uur huurprijs
aangerekend, ongeacht het einduur.
- In het kader van de Vlaamse Beleidsprioriteit Jeugdcultuur en
Actieplannen 66 en 67 uit het gemeentelijk meerjarenplan kan
het College bijzondere prijzen bepalen voor het gebruik van het
gemeenschapscentrum door erkende Hoegaardse
jeugdcultuurverenigingen.

GEBOUWENCOMPLEX 2: Kapittelhuys
Privégebruik
Halve dag
37 euro
• Eerste verdieping (vergaderlokaal)
•

Tweede verdieping (polyvalente zaal)

Gebruik door socio-culturele verenigingen uit
erkende Hoegaardse adviesraad
• Eerste verdieping (vergaderlokaal)
•

Tweede verdieping (polyvalente zaal)

Hele dag
50 euro

75 euro

150 euro

Halve dag

Hele dag

20 euro

25 euro

50 euro

75 euro

GEBOUWENCOMPLEX 3 : Grand Cruzaal gemeentehuis
Enkel bij overboeking van de andere gebouwencomplexen
Halve dag
Hele dag
Privégebruik
75 euro
150 euro
Gebruik door socio-culturele verenigingen uit
Tarief per uur = 20 euro, met een
erkende Hoegaardse adviesraad
maximum van 60 euro voor een halve
en 100 euro voor een hele dag.
Waarborg sleutel

25 euro

ARTIKEL 2 : Gratis gebruik en afspraken :
- Verenigingen erkend door één van de Hoegaardse adviesraden kunnen één keer
per jaar gratis gebruik maken van de infrastructuur op de eerste verdieping ofwel
in gebouwencomplex 1 ofwel in gebouwencomplex 2.

-

-

De tentoonstellingsruimte in de Grand Cruzaal van het gemeentehuis wordt
enkel en alleen voor het vooropgestelde doel, nl. tentoonstellingen gratis ter
beschikking gesteld van Hoegaardse kunstenaars en/of individuelen.
Het College wordt gelast om een gebruikersovereenkomst met afspraken op te
stellen met de gebruikers van het gemeenschapscentrum.

ARTIKEL 3: Een afschrift van dit besluit is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.
Een afschrift van de huidige beslissing wordt binnen de 20 dagen verzonden naar het
Agentschap Binnenlands Bestuur, onder de toezichtregeling.

4. Sporthal : goedkeuring nieuwe huurtarieven aanvulling
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17.12.2013 betreffende herbevestiging oprichting
sporthal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14.01.2014 betreffende nieuwe huurtarieven
sporthal;
Overwegende dat in dit besluit enkel tarieven werden bepaald voor de grote zaal van de
sporthal bepaald werden;
Overwegende dat bijkomende verduidelijking en definiëring wenselijk is;
Overwegende dat de huidige prijs voor de kleine zaal 2,50 euro/uur bedraagt en dat
omwille van de steeds toenemende exploitatiekosten deze prijs wordt opgetrokken tot
5,00/uur,;
Gelet op het advies van het beheersorgaan sporthal, d.d. 09.01.2014
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepen;
De VLD-fractie vindt de prijs voor verenigingen te duur;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, H. Decoster, T. Groeseneken, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,
Onthouding 0 – Stemmen tegen: L. Buccauw, H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Fuchs en A. Van den Steen .
BESLUIT:
ARTIKEL 1 : Vanaf 01.01.2014 worden de tarieven voor de verhuring van de
gemeentelijk sporthal als volgt vastgesteld :
GROTE ZAAL
Gebruikers uit eigen gemeente
15 euro per uur
Gebruikers uit andere gemeente
20 euro per uur

Schooltarief (scholen gehuisvest in Hoegaarden – tijdens de
Gratis
lesuren)
KLEINE ZAAL
5 euro per uur
In het kader van de Vlaamse Beleidsprioriteit Jeugdcultuur en Actieplannen 66 en 67
uit het gemeentelijk meerjarenplan kan het College bijzondere prijzen bepalen voor het
gebruik van de sporthal door jeugdcultuurverenigingen.

Tarieven geldend voor het gebruik van het ganse sportcomplex, uitgezonderd cafetaria
(dus kleine zaal en grote zaal) voor niet-sportactiviteiten met commercieel karakter
Prijs voor hele
Prijs voor weekend
dag
Gebruikers uit eigen gemeente
Gebruikers uit andere gemeente
Waarborg sleutel

450
500
25 euro

900
1000

ARTIKEL 2 : Een afschrift van dit besluit is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.
Een afschrift van de huidige beslissing wordt binnen de 20 dagen verzonden naar het
Agentschap Binnenlands Bestuur, onder de toezichtregeling.

5. Belasting op de afgifte van administratieve stukken : aanvullende bepalingen
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet,
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470 bis van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11.12.2001 betreffende vaststellen van
allerhande, toegepaste gemeentelijke tarieven
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17.12.2013 betreffende belasting op de afgifte
van administratieve stukken
Overwegende dat de invoering van dit besluit impliceert dat volgende
gemeenteraadsbeslissingen worden opgeheven:
- het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2006 betreffende aanpassing
retributiereglement op afleveren stedenbouwkundige vergunningen en
milieuvergunningen wordt opgeheven
- het gemeenteraadsbesluit van 12.03.2013 betreffende belasting op afgifte van een
elektronisch rijbewijs
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepen;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, H. Decoster, T. Groeseneken, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, L.
Buccauw, H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven Onthoudingen 0 – Stemmen
tegen:, L. Fuchs en A. Van den Steen .

BESLUIT:
ARTIKEL 1 : Volgende belastingen worden vastgesteld:
Oude prijs
Voorstel nieuwe prijs
Betaalkaart containerpark
Natuurmelding
Natuurvergunning

Uitgedrukt in €
12,50
18
92

25
50
100

Uitgedrukt in €

ARTIKEL 2: Volgende gemeenteraadsbesluiten worden opgeheven:
- het gemeenteraadsbesluit van 11.12.2001 betreffende vaststellen van allerhande,
toegepaste gemeentelijke tarieven wordt opgeheven.
-

het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2006 betreffende aanpassing
retributiereglement op afleveren stedenbouwkundige vergunningen en
milieuvergunningen wordt opgeheven

-

het gemeenteraadsbesluit van 12.03.2013 betreffende belasting op afgifte van een
elektronisch rijbewijs

Aan het gemeenteraadsbesluit van 17.12.2013 betreffende belasting op de afgifte van
administratieve stukken worden de hierboven bepaalde tarieven toegevoegd. Een
gecoördineerde versie van dit gemeenteraadsbesluit zal raadpleegbaar zijn via de
gemeentelijke website (digitaal loket).
ARTIKEL 3: Een afschrift van de huidige beslissing wordt binnen de 20 dagen
verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur, onder de toezichtregeling.

6. Aanpassing en bepalen van allerhande, toegepaste gemeentelijke tarieven
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11.12.2001 betreffende vaststellen van
allerhande, toegepaste gemeentelijke tarieven
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15.01.2002 betreffende goedkeuring allerhande
tarieven.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10.05.2005 betreffende retributie op de
beschikbaarstelling van DIFTARcontainers aan verenigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19.11.2002 betreffende inzameling
landbouwfolie: goedkeuring retributiereglement;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 08.01.2008 betreffende retributiereglement voor
keukenafvalbakjes en composteerbare zakjes
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepen;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G. Hardiquest., W. Lambrechts, H.
Decoster, T. Groeseneken, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, L. Buccauw Onthouding 0 –
Stemmen tegen:, H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Fuchs en A. Van den Steen .
ARTIKEL 1 : Volgende tarieven (retributies) worden vastgesteld:
Uitgedrukt in €

Rattenvoederdoos
Marterspray
Starterspakket herbruikbare
luiers
Keukenafvalbakje
Keukenafvalbakje + rol
compostzakjes
Compostzakjes 8 l. (50 st.)
Compostzakjes 120 l.
Compostvat
Compostbak
Landbouwplastiek
Containerinho
ud

5
20,00
160
2,00
4,00

2,50
4,00
20
30
15 levering + 0.15/kg

Huurprijs per aanvraag en per
container

240 liter
1100 liter

2,00 €
10,00 €

Tarieven werken voor derden
Arbeider per uur
Voertuig met bestuurder per
uur
Machines per uur
Kopie

Aanplakking affiches
openbare verkoop
Aanmaningskosten
(verwerkingskost en
portkosten)
Kosten aangetekende
zending

Verwerkingstarief restafval
0.25 € / kg
0.25 € / kg

Nieuwe prijs

25
65

Uitgedrukt in €

25
Zwart/wit A4 0.15
Zwart/wit 43 0.30
Kleuren A4 1
Kleuren A3 2
3,50
10,00
Doorgerekend aan kostprijs

ARTIKEL 2: Volgende gemeenteraadsbesluiten worden opgeheven:
- het gemeenteraadsbesluit van 11.12.2001 betreffende vaststellen van allerhande,
toegepaste gemeentelijke tarieven wordt opgeheven.
-

het gemeenteraadsbesluit van 15.01.2002 betreffende goedkeuring allerhande
tarieven.

-

het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2006 betreffende aanpassing
retributiereglement op afleveren stedenbouwkundige vergunningen en
milieuvergunningen wordt opgeheven

-

het gemeenteraadsbesluit van 12.03.2013 betreffende belasting op afgifte van een
elektronisch rijbewijs

De gemeenteraadsbesluiten van 08.01.2008 betreffende retributiereglement voor
keukenafvalbakjes en composteerbare zakjes, van 10.05.2005 betreffende retributie op
de beschikbaarstelling van DIFTARcontainers aan verenigingen en van van 19.11.2002
betreffende inzameling landbouwfolie: goedkeuring retributiereglement worden
aangepast met de hierboven vernoemde tarieven.
Een gecoördineerde versie van de aangepaste gemeenteraadsbesluiten en een uittreksel
van dit retributiebesluit zal raadpleegbaar zijn via de gemeentelijke website (digitaal
loket).
ARTIKEL 3: Een afschrift van de huidige beslissing wordt binnen de 20 dagen
verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur, onder de toezichtregeling.

7. Goedkeuring reglement onwaarde grof huisvuilsticker.
De RAAD,
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 1 februari 2005 werd
geautomatiseerd;
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen
te worden aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een
elektronische gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het
aangeboden afval wordt gewogen en geregistreerd;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de
gemeente toelaat om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo
prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik
en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
Gelet op het raadsbesluit van 12.11.2013 m.b.t. de vestiging van een contantbelasting
voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, het pmd-afval,
het gft-afval (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval), waarbij bepaald werd dat de
contantbelasting, verschuldigd voor de inzameling van grofvuil op afroep, enkel betaald
kan worden via de DifTar-rekening (indien aangesloten bij DifTar huis-aan-huis), en via
een betalingsuitnodiging met daarop de verschuldigde contantbelasting voor de personen
die niet aangesloten zijn bij DifTar huis-aan-huis;
Overwegende dat de invoering van het hierboven vermelde contantbelastingreglement
de grofvuilstickers overbodig maakt;
Overwegende dat inwoners mogelijk een voorraad van deze grofvuilstickers bezitten, en
deze stickers aangekocht werden tegen een retributie van € 1,25 per sticker;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van
het administratief toezicht op de gemeenten, zoals gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§2.15°;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de
artikelen 117 en 118;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen:
BESLUIT
Artikel 1
De grofvuilstickers kunnen niet meer gebruikt worden sedert 1 januari 2014. De stickers
die inwoners nog in hun bezit hebben, kunnen tot en met 30 juni 2014 worden ingeruild
bij het gemeentebestuur.
Artikel 2
Aan de inwoner die grofvuilstickers wenst in te ruilen, zal een ontvangstbewijs bezorgd
worden dat de naam en het adres van het aansluitpunt van de inruiler, alsook het totale
bedrag van de onwaarde vermeldt.
Artikel 3
Het bedrag van de onwaarde is gelijk aan het aantal ingeruilde zakken vermenigvuldigd
met € 1,25 (dit is het eenheidsbedrag van de verschuldigde retributie op het gebruik van
grofvuilstickers).
Artikel 4
Deze terugbetaling van grofvulstickers zal gebeuren onder de vorm van een
verhogingvan het beschikbare saldo op de DifTar-voorschotrekening van het
rechthebbende gezin. Enkel ingeval dit onmogelijk zou blijken wordt het bedrag,
overeenkomend met het overschot aan grofvuilstickers, op rekening van de
rechthebbende gestort.

8.Gemeentelijk parkeerreglement : aanpassing
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende parkeerplaatsen
(GR 12.03.2013);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 -

In het gemeentelijke parkeerreglement wordt volgende aanpassing voorzien:
Voor sociale huisvestingsmaatschappijen volstaat één parkeerplaats per woonentiteit,
tevens vervalt de verplichting voor sociale huisvestingsmaatschappijen om een
ondergrondse garage te bouwen.

9.Goedkeuring reglement speelstraten : aanpassing
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit dd 08.05.2007 tot goedkeuring van een reglement tot
inrichting van speelstraten;
Gelet op het bijgevoegde aangepaste reglement fuifbeleid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 Het bijgevoegde aangepaste reglement speelstraten wordt goedgekeurd.

Aanpassing artikel 3 gemeentelijke bepalingen van het reglement goedgekeurd bij
raadsbesluit dd 08.05.2007 .
Artikel 3
De inrichting van de speelstraat kan plaatsvinden tijdens de schoolvakanties tussen 10u ’s
morgens en 22u ’s avonds. De aanvraag voor de speelstraat gebeurt voor één periode van
één week of maximaal 2 aaneensluitende weken.

10.Goedkeuring reglement fuifbeleid.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het bijgevoegde reglement fuifbeleid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 -

Het bijgevoegde reglement fuifbeleid wordt goedgekeurd.
*** De zitting wordt gesloten om 20u45 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

