ZITTING VAN 13.05.2014
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, 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 20u02 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 22.04.2014.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 22.04.2014 goed.

2.Kerkfabriek Sint-Gorgonius rekening 2013 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2013 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Gorgonius;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 19.619,90 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 31.391,19 € 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-Ermelindis : jaarrekening 2013 – gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2013 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Ermelindis;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 103.251,35 €
en dat de gemeentelijke exploitatietoelage 37.341,46 € 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.

4.Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden : rekening 2013 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2013 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Niklaas;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 21.215,99 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 12.180,99 € 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-Jan Hoksem : rekening 2013 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2013 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Jan;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 9.599,34 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2.179 € 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.

6. Kennisneming staat van samenstelling centraal kerkbestuur en van de kerkraad SintGorgonius.
DE RAAD neemt kennis van de bijgevoegde staat van samenstelling van het centraal
kerkbestuur en van de kerkraad Sint-Gorgonius.

7. Besluit tot ondertekening Burgemeestersconvenant/Covenant of Mayors
DE RAAD
Gelet op het feit dat het intergouvernementeel panel voor klimaatverandering (ipcc) in
haar vijfde assessment report (ar5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de

klimaatverandering ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed
van de mens de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het
midden van de 20ste eeuw;
Gelet op het feit dat de europese unie op 9 maart 2007 het pakket energie voor een
veranderende wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft
verbonden haar co2-uitstoot tussen nu en 2020 met 20% te verminderen, door de energieefficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de
totale energiemix tot 20% te verhogen (20-20-20-doelstellingen);
Overwegende dat een van de prioriteiten van het europese actieplan voor energie
efficiëntie de oprichting van een ‘covenant of mayors’ (burgemeestersconvenant) is;
Overwegende dat het comité van de regio’s van de europese unie de overtuiging is
toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat
multilevel governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen
klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij
het burgemeestersconvenant te betrekken;
Overwegende dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de
verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich
dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen;
Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en
diensten direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de
broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke
activiteiten;
Overwegende dat de Europese unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen
kan realiseren als ook de lokale stakeholders, de burgers en hun organisaties daartoe
een bijdrage leveren;
Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij
de burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat
lokale initiatieven kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de
broeikasgasemissies;
Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter
bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de
klimaatverandering onder de bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de
politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd;
Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel europa de broeikasgasemissies
helpen verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen incl.
programma’s op het vlak van duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het
gebruik van duurzame energie;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de ambitie heeft klimaatneutraal te
worden;

Gelet op de vraag van de provincie Vlaams-Brabant aan de gemeenten om het
burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan het realiseren van de
provinciale klimaatdoelstellingen;
Gelet op het feit dat de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven door de Europese
commissie erkend zijn als ‘coördinator van het convenant’ in het kader van het
burgemeestersconvenant, en dus ondersteuning zal/zullen bieden aan de steden en
gemeenten bij elke stap van het burgemeestersconvenant, zowel voor de opmaak van het
klimaatplan (inclusief een nulmeting) als voor de uitvoering en de
voortgangsrapporteringen;
Gelet op het feit dat de gemeente op 4 oktober 2013 het vlaams-brabants
klimaatengagement ondertekende, waarbij zij zich engageerde om een volgehouden,
actief en ambitieus klimaatbeleid te voeren;
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant (Covenant of
Mayors) te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen (zie bijlage
‘Burgemeestersconvenant’).
Artikel 2
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbindt de gemeente zich ertoe
volgende engagementen na te komen:
o verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op ons grondgebied
tegen 2020 met ten mínste 20% terug te dringen;
o een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de
uitvoering van het actieplan moet dienen;
o het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het
Burgemeestersconvenant in te dienen;
o de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
o het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het
opstellen van het klimaatactieplan;
o na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een
voortgangsrapport in te dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden;
Artikel 3
De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het toetredingsformulier (zie
bijlage) van het Burgemeestersconvenant/Covenant Of Mayors te ondertekenen, tijdens
het gezamenlijk ondertekeningsmoment op 25 juni 2014.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit worden bezorgd aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst
Leefmilieu, t.a.v. Els Cornelis, Provincieplein 1, 3010 Leuven. De provincie bezorgt de
toetredingsformulieren gebundeld aan Europa na 25 juni 2014.

8. IVERLEK : goedkeuring agenda algemene vergadering 26.06.2014
DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN
BESLISSEN

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of
gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente per aangetekend schrijven van 16 april 2014
wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2014 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef
Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente/stad 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
agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger
dient vast te stellen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 26 juni 2014:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.

9. IVERLEK : aanduiding volmachtdragers algemene vergadering 26.06.2014
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 16 april 2014
wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2014 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef
Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende
gemeenten hun verte-genwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeen-teraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de
leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemings-procedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op het feit dat ingevolge voornoemde decreetswijziging en de hieraan gekoppelde
reeds gerealiseerde statutenwijziging (artikel 24 lid A punt 1.) het niet meer
noodzakelijk is de vertegenwoordigers aan te duiden per algemene vergadering, maar
het ook mogelijk is ze aan te duiden voor meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor
de resterende duur van de huidige legislatuur (einde 2018);

Gelet op het feit dat een lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) of van de 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, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van
de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 26 juni 2014;
Artikel 2
Mevrouw Caroline Vangoidsenhoven, gemeenteraadslid, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek op 26 juni 2014;
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
ge-nomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthou-dende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

10. FINILEK : goedkeuring agenda jaarvergadering 26.06.2014
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;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 25 maart 2014 om vertegenwoordigd
te zijn op de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2014;
Overwegende dat jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2014 volgende agenda heeft:
1.
2.
3.
4.

Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013;
Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming;
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013;
Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting);
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
6. 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 2013;
Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming;
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013;
Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting);
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
6. Statutaire benoemingen.
*** Raadslid Liselore Fuchs neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 11 ***

11. FINILEK : aanduiding volmachtdragers jaarvergadering 26.06.2014
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 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;
BESLIST:
Artikel 1: Mevrouw Godelieve Hardiquest, schepen, aan te duiden als volmachtdrager
van de stad/gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen
van Finilek;
Art. 2: Mevrouw Caroline Vangoidsenhoven, gemeenteraadslid, aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de stad/gemeente om deel te nemen aan de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek;
Art. 3: De volmachtdrager(s) van de stad/gemeente die zal/zullen deelnemen aan de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek op te dragen zijn/hun stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.

12. INTERLEUVEN : aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering op
25.06.2014 en mandatering
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. 24.04.2014 voor de algemene vergadering van Interleuven
dd. 25.06.2014 met bijhorende agenda en als bijlage het jaarverslag en de jaarrekening
over het jaar 2013;
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. 25/06/2014 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;
BESLUIT:
Artikel 1 :
Dhr Luc Buccauw, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de
algemene vergadering van Interleuven dd. 25/06/2014.
Artikel 2 :
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering
dd. 25/06/2014 van Interleuven als volgt vast te stellen:
-goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering

13. HOFHEIDE : aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering op 17.06.2014
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 15.04.2014,waarbij gevraagd wordt een
afgevaardigde in de gewone algemene vergadering "Hofheide" dd 17.06.2014, aan te
duiden, waarin de agenda wordt vermeld;
BESLUIT:
Artikel 1
Mevr Liselore Fuchs, gemeenteraadslid, aan te duiden als afgevaardigde in de algemene
vergadering "Hofheide" dd 17.06.2014, 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.

14.ECOWERF : aanduiding afgevaardigde algemene vergadering op 18.06.2014
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
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 17 april 2014 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf
van 18 juni 2014, 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. 21/11/2013
3. Jaarverslag 2013
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2013 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Verwerking van de resultaten
5. Decharge bestuurders
6. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2014 – 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 18 juni 2014 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;
Gelet op de bespreking
de gemeenteraad besluit:
Artikel 1:
Dhr Luc Buccauw, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de Algemene
Vergadering van EcoWerf van 18 juni 2014.
Artikel 2:
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering
van 18 juni 2014 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.

15. RIOBRA : aanduiding volmachtdragers voor de algemene vergadering op 20.06.2014.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Riobra;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 29 april 2014 van Riobra voor de
jaarvergadering van 20 juni 2014 met volgende agenda:
1. Statutenwijziging
2. Jaarrekening 2013
a. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor
b. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening en
toelichting) en bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
4. Diversen/rondvraag

Gelet op de brief van Riobra van 20 maart 2014 m.b.t. de aankondiging van de
statutenwijziging waarbij de memorie van toelichting en de tekst van de
statutenwijziging werd overgemaakt ter beraadslaging en beslissing door de
gemeenteraad.
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur;
Dat evenwel de bepaling van het mandaat voor iedere algemene vergadering moet
herhaald worden.
Beslist:
Artikel 1 : : Dhr Filip Havet, schepen, Paardskerkhofstraat 4 3320 Hoegaarden en
Herwig Princen gemeenteraadslid,Doelstraat 1 3320 Hoegaarden,, aan te duiden als
volmachtdragers van de gemeente op de jaarvergadering van Riobra De punten vermeld
op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van 20 juni 2014 met inbegrip van de
voorgestelde statutenwijziging goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers te
mandateren om op laatstgenoemde jaarvergadering van Riobra van 20 juni 2014 te
handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de
uitvoering van de onderhavige 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.

Bijkomende agendapunten, ingediend door dhr Achiel
Van den Steen, raadslid NVA:
1) Stand van zaken uitbouw Pastorie Outgaarden tot een volwaardig
ontmoetingscentrum
De burgemeester-voorzitter verklaart dat dit dossier is in onderzoek en nog verder moet
uitgewerkt worden. Een gedeelte is reeds leeggemaakt. De verenigingen van Outgaarden
gebruiken momenteel de gebouwen van de voetbalclub.
2) Stand van zaken uitbouw Parochiecentrum Hoksem – inbreng gemeente naast privé
inbreng
De burgemeester-voorzitter verklaart dat er momenteel in de meerjarenplanning geen
kredieten voorzien zijn, maar dat dit kan bijgestuurd worden. De verenigingen van
Hoksem zijn bereid de werken zelf uit te voeren, in de mate van het mogelijke. De
gemeentelijke inbreng zou dan bestaan uit aankoop van materialen. Maar dit moet ook
nog verder onderzocht worden.
3) Milieu :

- glascontainers : waar staan ze, is dat voldoende, zijn de mensen op de hoogte van hun
plaats en worden ze regelmatig aangespoord om daar hun glas naartoe te brengen
- wat is de netto kostprijs (2013) van de afvalophaling per discipline PMD, KGA, vuilnis,
glas (= totale kostprijs min tussenkomst inwoners)?
- wat is de kostprijs (in 2013) voor het ophalen en verwijderen van zwerfvuil en
sluikstorten in de gemeente ?
- is er een gemeentelijke “vuilnisbakken” inventaris ? welke volumes worden er jaarlijks
opgehaald, met welke frequentie worden zij leeggehaald, welke maatregelen worden
genomen
om de vuilnis naast de bakken te beperken
- welke maatregelen / acties zijn er in het verschiet om zwerfvuil aan te pakken ?
Schepen Marleen Lefevre verklaart : Er zijn glascontainers in Hoegaarden centrum
(parking Paenhuys) en in alle deelgemeenten. Het zwerfvuil dat in de nabijheid van de
glasbollen gedeponeerd wordt, moet weggehaald worden door de technische dienst.
Voor de algemene kost voor de huisvuilophaling en huisvuilverwerking is het zo dat 2/3
door de burger gedragen wordt en dat 1/3 gefinancierd wordt via de algemene middelen
van de gemeente. Er zijn 41 vuilnisbakken die elke vrijdagnamiddag geledigd worden.
Daarnaast zijn er ook hondenpoepbuizen.
Het zwerfvuil gaat naar een container op de technische dienst, net zoals het afval van de
vuilnisbakken, in deze container komt ook nog afval van de technische dienst zelf
terecht. Jaarlijks gaat dit om 8 ton, waarvan de helft zwerfvuil betreft. Dit heeft een
kostenplaatje van 1.200 €/jaar
Zwerfvuil is overal een zeer moeilijk probleem. We werken via sensibilisatie en
preventie, daarnaast opruiming en beboeting (GASboete). De MAR heeft een werkgroep
zwerfvuil, daar gaat men nu werken met een ‘netheidsbarometer’.
*** De zitting wordt gesloten om 20 u 40 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
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