ZITTING VAN 14.10.2014
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, , L. Buccauw, A. Van den Steen, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd : C. Vangoidsenhoven, L. Fuchs , Raadsleden.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 09.09.2014.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 09.09.2014 goed.

Raadslid Achiel Van den Steen vraagt dat er melding gemaakt wordt van zijn suggesties
inzake wateroverlastbestrijding : openhouden van duikers en tijdig open maken van
grachten.
2. Kerkfabriek Sint-Gorgonius : budgetwijziging dienstjaar 2014 -akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 09.09.2014: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 18.532,51(ongewijzigd)
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Gorgonius
Hoegaarden.

3.Algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op 12.12.2014 : goedkeuring
agenda
DE GEMEENTERAAD
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit
en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 september 2014 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Iverlek die op 12 december 2014 plaatsheeft in Technopolis, Technologielaan, 2800
Mechelen;
Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in
zitting van 8 september 2014 dat aan de gemeente/stad overgemaakt werd;
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Gelet op het feit dat de algemene vergadering tijdens de bespreking van het eerste
agendapunt akte zal nemen van de raadsbeslissingen van de deelnemende gemeenten
met betrekking tot de voorgestelde overname van de aandelen van de deelnemende
maatschappij (Electrabel nv) door de deelnemende gemeenten, waarover de
gemeenteraad in een afzonderlijke raadsbeslissing zal besluiten;
Gelet op het feit dat het tweede agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat die
hun oorsprong vinden in meerdere domeinen:
-

ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de deelnemende maatschappij
Electrabel nv aan de deelnemende gemeenten de facto een uittreding van de
deelnemende maatschappij uit de distributienetbeheerder Iverlek als gevolg vόόr het
einde van 2014 en wordt voorgesteld om alle statutaire bepalingen te schrappen
omtrent de participatie van de deelnemende maatschappij alsook de bepalingen in
verband met de kapitaalaandelen F en E”, omdat door de raad van bestuur in zitting
van 8 september 2014 werd beslist deze om te zetten in aandelen A en zij in het
verleden louter gecreëerd werden in verband met de participatie van Electrabel nv;
Gelet op het feit dat deze statutenwijzigingen onder opschortende voorwaarde zijn
van het aanvaarden door de deelnemende gemeenten van de overdracht van de
aandelen aangeboden door de deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie
van de overname van deze aandelen en de daarmee verbonden optimalisatie van het
aandelenbezit en dat de raad van bestuur van Iverlek op 9 december 2014 over de
genomen raadsbeslissingen zal rapporteren aan de algemene vergadering.

-

ten tweede wordt voorgesteld het statutair doel van de vereniging uit te breiden met
de activiteit inzake warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een aantal projecten
rond warmtenetten tot stand gekomen, waaraan de distributienetbeheerders die
optreden via hun werkmaatschappij Eandis, deelnemen of waarin zij kunnen
betrokken worden om in te staan als netbeheerder voor de aanleg, de exploitatie en
de ontwikkeling van een warmtenet en het transport en levering naar de gebruikers
van warm water vanuit een warmtebron of op basis van restwarmte afkomstig van
industriële processen of afvalverbranding naar de gebruikers;
Gelet op het feit dat ook Iverlek in dit verband wenst ‘partner’ te zijn van de
gemeenten en hen wil helpen een bijdrage te leveren op het vlak van de energieefficiëntie en het behalen van de klimaatdoelstellingen;

-

ten derde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzigingen door
te voeren (zoals vermeld in de toelichtingsnota), waaronder in artikel 8 de vervanging
van de verwijzing naar bijlage 4 van de statuten inzake verdeling van de plaatsing
van het kapitaal onder de deelnemers door de verwijzing naar een reglement alsook
schrapping van bijlage 4, en eveneens de vervanging van de bijlage 2 m.b.t. de
winstverdeling uit de captieve periode met het oog op een vereenvoudigde
voorstelling;
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Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad volgens voornoemd decreet zijn goedkeuring dient
te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en op expliciete wijze aan
de statutenwijzigingen en tevens 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
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 12
december 2014:
1. Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende
maatschappij (Electrabel nv) door de deelnemende gemeenten – stand van
zaken
2. Statutenwijzigingen:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen –
ter verantwoording van de wijziging aan het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2015.
4. Uitkering interim-dividend 2014 – Bekrachtiging
5. Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis –
Bekrachtiging
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek onder de opschortende voorwaarde, wat het
gedeelte m.b.t. de exit Electrabel betreft, van het aanvaarden door de
deelnemende gemeenten van de overdracht van de aandelen aangeboden door de
deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze
aandelen en de daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit;
Artikel 3
de vertegenwoordigers van de gemeente/stad die zullen deelnemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
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vereniging Iverlek op 12 december 2014, op te dragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;
Artikel 4
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

4. Algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek: aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers
DE GEMEENTERAAD
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 september 2014 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Iverlek die op 12 december 2014 plaatsheeft in Technopolis, Technologielaan, 2800
Mechelen;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin bepaald wordt dat de deelnemende
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat 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 geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering kan zijn;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
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BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Godelieve Hardiquest, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger
van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 12 december 2014;
Artikel 2
Mevrouw

Caroline

Vangoidsenhoven,

raadslid,

aan

te

duiden

als

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek op 12 december 2014;
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.

5. Algemene Vergadering van EcoWerf van 19 november 2014 : aanstelling
vertegenwoordiger en vaststelling mandaat.
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 18 september 2014 voor de Algemene Vergadering van
EcoWerf van
19 november 2014, met bijhorende agenda en bijlagen.
Overwegende dat de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf
volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18/06/2014
3. Budget 2015
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4. Werkingsbijdragen 2015
5. Afgevaardigde in LKN2030
6. Voordracht bestuurder Raad van Bestuur Huldenberg: Vanweddingen
Nicole
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 Bijzondere Algemene Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid
wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke
Bijzondere 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 november 2014 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;
Overwegende dat de gemeenteraad alle voormelde agendapunten heeft besproken en om
Gelet op de bespreking
Evelien Janssens behaalt 11 stemmen, Luc Buccauw behaalt 4 stemmen
de gemeenteraad besluit:
Artikel 1:
Mevrouw Evelien Janssens, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de
Algemene Vergadering van EcoWerf van 19 november 2014.
Artikel 2:
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering
van 19 november 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.

6. Buitengewone algemene Vergadering van IGS Hofheide van 9 december 2014 :
aanstelling vertegenwoordiger.
DE RAAD,
Gelet op het artikel 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers
hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende
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vereniging bij gemeenteraadsbesluit 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 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 schrijven van de IGS Hofheide dd. 05.09.2014 waarbij gevraagd wordt een
afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering “Hofheide” dd 09.12.2014, aan
te duiden.
Agenda van de buitengewone algemene vergadering “Hofheide” dd 09.12.2014:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag van de gewone algemene vergadering dd 17.06.2014
Budget 2015
Activiteiten 2015 en te volgen strategie
Wijziging statuten
Werking crematorium
varia

Gelet op het decreet van 6 april 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet.
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”.
Na geheime stemming met volgend resultaat : Caroline Vangoidsenhoven behaalt 14
stemmen, Liselore Fuchs behaalt 1 stem;
BESLUIT:
Artikel 1
Caroline Vangoidsenhoven, gemeenteraadslid, aan te duiden als afgevaardigde in de
buitengewone algemene vergadering “Hofheide” dd 09.12.2014, zijnde de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven en
hem/haar te mandateren om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen .
Artikel 2
Een afschrift te bezorgen aan de opdrachtgevende vereniging voor crematoriumbeheer in
het arrondissement Leuven Hofheide, p/a Jacques Roggen, Jennekensstraat 5 3221
Holsbeek en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Artikel 3
De toezichthoudende overheid in kennis te stellen van dit besluit.

7.Herbevestiging erkenning jeugdraad: goedkeuring huishoudelijk reglement en
samenstelling
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid (en de bepalingen van het provinciaal jeugdbeleid);
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 houdende bepaling
van de Vlaamse Beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ter uitvoering van
het decreet van 6 juli 2012.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13.04.1995 betreffende erkenning en
goedkeuring van de statuten van de gemeentelijke jeugdraad en het besluit van de
gemeenteraad van 14.05.2013 betreffende kennisgeving samenstelling jeugdraad.
Overwegende dat de gemeente Hoegaarden een subsidieaanvraag VBP jeugd 2014-2019
heeft ingediend en dat deze werd goedgekeurd.
Overwegende dat de statuten/het huishoudelijk reglement van de jeugdraad moeten
worden geactualiseerd zodat ze in overeenstemming zijn met alle decretale voorwaarden
en dat we, waar mogelijk kiezen voor het uniformeren van de huishoudelijke
reglementen van de verschillende adviesraden.
Overwegende dat dus een herbevestiging van de erkenning van de jeugdraad nodig is;
Gelet op het advies van de jeugdraad, d.d. 16/9/2014
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad erkent de jeugdraad als autonoom adviesorgaan.
Artikel 2: Het huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke jeugdraad, bijgevoegd als
bijlage wordt goedgekeurd.
Artikel 3: Omdat de jeugdraad zoals samengesteld op 14.05.2013 voldoet aan de
voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement wordt deze samenstelling en
ook de mandaatverdeling bekrachtigd. Als bijlage wordt een volledige en actuele
ledenlijst toegevoegd.
Artikel 4: In het kader van toezicht en openbaarheid van bestuur wordt een afschrift van
de huidige beslissing binnen de 20 dagen verzonden naar het Agentschap Binnenlands
Bestuur en naar het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en volwassenen,
Afdeling Jeugd. Dit erkenningsbesluit, het huishoudelijk reglement en de
contactgegevens van de jeugdraad zullen bekend gemaakt worden via de gemeentelijke
website.

8. Gemeentelijk reglement “Erkenning jeugdwerkinitiatieven van Hoegaarden”
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid (en de bepalingen van het provinciaal jeugdbeleid);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 houdende bepaling
van de Vlaamse Beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ter uitvoering van
het decreet van 6 juli 2012.
Overwegende dat de gemeente Hoegaarden een subsidieaanvraag VBP jeugd 2014-2019
heeft ingediend en dat deze werd goedgekeurd.
Overwegende dat er in het kader van deze subsidieaanvraag en de meerjarenplanning
enkele aanpassingen worden doorgevoerd, meer bepaald de invoering van een algemeen
erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven als basisbeginsel bij de uitvoering van
beleidsdoelstelling 4 “Hoegaarden ondersteunt zijn jeugd(werk)”
Overwegende dat het reglement wordt toegevoegd aan AP 61 “Het gemeentebestuur
ondersteunt het particulier jeugdwerk agogisch” en als basis zal dienen voor de
uitvoering van diverse andere actieplannen omtrent ondersteuning particulier
jeugdwerk.

8

Overwegende de adviezen van het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en
volwassenen, Afdeling Jeugd en de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en –
consulenten.
Gelet op het advies van de jeugdraad, d.d. 16/9/2014
BESLUIT:
Artikel 1: Het Gemeentelijk reglement “Erkenning jeugdwerkinitiatieven van
Hoegaarden” wordt goedgekeurd. Het reglement wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd
en maakt er integraal deel van uit.
Artikel 2: Het reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring door
gemeenteraad. In het kader van toezicht en openbaarheid van bestuur wordt een
afschrift van de huidige beslissing binnen de 20 dagen verzonden naar het Agentschap
Binnenlands Bestuur en naar het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en
volwassenen, Afdeling Jeugd. Het reglement zal ook bekend gemaakt worden via de
gemeentelijke website.

9.Herbevestiging erkenning adviesorgaan voor cultuur: goedkeuring huishoudelijk
reglement en samenstelling
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012.
Overwegende dat de gemeente Hoegaarden een subsidieaanvraag VBP cultuur 20142019 heeft ingediend en dat deze werd goedgekeurd
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14.10.1999 betreffende erkenning en
goedkeuring van de statuten en huishoudelijk reglement van de gemeentelijke raad voor
cultuurbeleid en het besluit van de gemeenteraad van 14.05.2013 betreffende
kennisgeving samenstelling cultuurraad.
Overwegende dat inspraak en participatie van de culturele actoren verplicht is en dat
daarom één gemeentelijke raad met adviserende bevoegdheid kan worden opgericht.
Overwegende dat de statuten/het huishoudelijk reglement van het adviesorgaan voor
cultuur moeten worden geactualiseerd zodat ze in overeenstemming zijn met alle
decretale voorwaarden en dat we, waar mogelijk kiezen voor het uniformeren van de
huishoudelijke reglementen van de verschillende adviesraden.
Overwegende dat dus een herbevestiging van de erkenning van het adviesorgaan voor
cultuur nodig is;
Gelet op het advies van de cultuurraad, d.d. 16/9/2014 en 6/10/2014
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad erkent het adviesorgaan voor cultuur als autonoom
adviesorgaan.
Artikel 2: Het huishoudelijk reglement voor het adviesorgaan voor cultuur, bijgevoegd
als bijlage wordt goedgekeurd.
Artikel 3: Omdat het adviesorgaan voor cultuur zoals samengesteld op 14.05.2013
voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement wordt deze
samenstelling en ook de mandaatverdeling bekrachtigd. Als bijlage wordt een volledige
en actuele ledenlijst toegevoegd.
Artikel 4: In het kader van toezicht en openbaarheid van bestuur een afschrift van de
huidige beslissing binnen de 20 dagen verzonden naar het Agentschap Binnenlands
Bestuur en naar het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en volwassenen,
Afdeling Lokaal Cultuurbeleid. Dit erkenningsbesluit, het huishoudelijk reglement en de
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contactgegevens van het adviesorgaan voor cultuur zullen bekend gemaakt worden via
de gemeentelijke website.

10.Aanpassing subsidiereglementen voor cultuur
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012.
Overwegende dat de gemeente Hoegaarden een subsidieaanvraag VBP cultuur 20142019 heeft ingediend en dat deze werd goedgekeurd.
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 11.09.2001 waarin het subsidiereglement
culturele verenigingen werd goedgekeurd;
Overwegende dat gemeenten minstens 0,8 euro per inwoner moeten besteden aan
ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen en dat het bestaande
subsidiereglement moet worden aangepast zodat het in overeenstemming is met alle
decretale voorwaarden;
Gelet op het advies van de cultuurraad, d.d. 18/9/2014 en 6/10/2014
BESLUIT:
Artikel 1: Het subsidiereglement culturele verenigingen, zoals goedgekeurd in de
gemeenteraad van 11.09.2001 worden aangepast en vervangen door volgende
reglementen.
1. Gemeentelijk reglement “Erkenning socio-culturele verenigingen van
Hoegaarden”
2. Subsidiereglement voor cultuurbeleid in Hoegaarden
De desbetreffende subsidiereglementen worden als bijlage bij dit besluit gevoegd en
maken er integraal deel van uit.
Artikel 2: Voor bijzondere subsidies wordt een afzonderlijk en overkoepelend reglement
opgesteld en goedgekeurd.
Artikel 3: De reglementen treden in werking vanaf de datum van goedkeuring door
gemeenteraad. In het kader van toezicht en openbaarheid van bestuur wordt een
afschrift van de huidige beslissing binnen de 20 dagen verzonden naar het Agentschap
Binnenlands Bestuur en naar het Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en
volwassenen, Afdeling Lokaal Cultuurbeleid. Het reglement zal ook bekend gemaakt
worden via de gemeentelijke website.

11.Herbevestiging erkenning sportraad: goedkeuring huishoudelijk reglement en
samenstelling
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid en het bijhorende uitvoeringsbesluit van 16 november 2012;
Overwegende dat de gemeente Hoegaarden een subsidieaanvraag VBP sport 2014-2019
heeft ingediend en dat deze onder voorwaarden werd goedgekeurd.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11.06.2002 betreffende goedkeuring van
het huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad en het besluit van de
gemeenteraad van 14.05.2013 betreffende kennisgeving samenstelling sportraad.
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Overwegende dat afdeling subsidiëring BLOSO adviseert om de statuten van de
sportraad aan te passen zodat dit in overeenstemming is met alle decretale voorwaarden
en er dus een herbevestiging van de erkenning van de sportraad nodig is;
Overwegende dat we kiezen voor de maximale uniformering van de huishoudelijke
reglementen van de verschillende adviesraden
Gelet op het advies van de sportraad, d.d. 18/9/2014
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad erkent de sportraad als autonoom adviesorgaan.
Artikel 2: Het huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke sportraad, bijgevoegd als
bijlage wordt goedgekeurd.
Artikel 3: Omdat de sportraad zoals samengesteld op 14.05.2013 voldoet aan de
voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement wordt deze samenstelling en
ook de mandaatverdeling bekrachtigd. Als bijlage wordt een volledige en actuele
ledenlijst toegevoegd.
Artikel 4: In het kader van toezicht en openbaarheid van bestuur wordt een afschrift van
de huidige beslissing binnen de 20 dagen verzonden naar het Agentschap Binnenlands
Bestuur en naar BLOSO- afdeling subsidiëring. Dit erkenningsbesluit, het huishoudelijk
reglement en de contactgegevens van de sportraad zullen bekend gemaakt worden via de
gemeentelijke website.

12.Aanpassing subsidiereglementen voor sport
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid en het bijhorende uitvoeringsbesluit van 16 november 2012;
Overwegende dat de gemeente Hoegaarden een subsidieaanvraag VBP sport 2014-2019
heeft ingediend en dat deze onder voorwaarden werd goedgekeurd.
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 14.01.2014 waarin het subsidiereglement
sportraad en het subsidiereglement professionalisering sportverenigingen werden
goedgekeurd;
Overwegende dat afdeling subsidiëring BLOSO adviseert om de subsidiereglementen
aan te passen zodat dit in overeenstemming is met alle decretale voorwaarden;
Gelet op het advies van de sportraad, d.d. 18/9/2014
BESLUIT:
Artikel 1: Het subsidiereglement sportraad en het subsidiereglement professionalisering
sportverenigingen, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 14.01.2014 worden
aangepast en vervangen door volgende reglementen.
1. Gemeentelijk reglement “Erkenning sportverenigingen van Hoegaarden”
2. Subsidiereglement sport Hoegaarden
3. Subsidiereglement professionalisering sportverenigingen, in het bijzonder
kwalitatieve jeugdsportbegeleiding en onderlinge samenwerking Hoegaarden.
De desbetreffende subsidiereglementen worden als bijlage bij dit besluit gevoegd en
maken er integraal deel van uit.
Artikel 2: Voor bijzondere subsidies wordt een afzonderlijk en overkoepelend reglement
opgesteld en goedgekeurd.
Artikel 3: De reglementen treden in werking vanaf de datum van goedkeuring door
gemeenteraad. In het kader van toezicht en openbaarheid van bestuur wordt een
afschrift van de huidige beslissing binnen de 20 dagen verzonden naar het Agentschap
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Binnenlands Bestuur en naar BLOSO- afdeling subsidiëring. Het reglement zal ook
bekend gemaakt worden via de gemeentelijke website.

13.Gemeentelijk reglement voor bijzondere subsidies jeugd, sport en cultuur
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden betreffende aanpassing
subsidiereglementen voor cultuur en aanpassing subsidiereglementen voor sport;
Overwegende dat de gemeente bijzondere subsidies wil blijven uitkeren voor de
organisatie van bijzondere manifestaties en aan jubilerende erkende verenigingen;
Gelet op het advies van de jeugdraad, d.d. 16/9/2014
Gelet op het advies van de sportraad, d.d. 18/9/2014
Gelet op het advies van de cultuurraad, d.d. 16/9/2014 en 6/10/2014
BESLUIT:
Artikel 1: Het Gemeentelijk reglement voor bijzondere subsidies jeugd, sport en cultuur
wordt goedgekeurd. Het reglement wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt er
integraal deel van uit.
Artikel 2: Het reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring door
gemeenteraad. In het kader van toezicht en openbaarheid van bestuur wordt een
afschrift van de huidige beslissing binnen de 20 dagen verzonden naar het Agentschap
Binnenlands Bestuur, naar BLOSO- afdeling subsidiëring,naar het Agentschap SociaalCultureel werk voor Jeugd en volwassenen, Afdeling Jeugd en Afdeling Lokaal
Cultuurbeleid. Het reglement zal ook bekend gemaakt worden via de gemeentelijke
website.

14.Goedkeuring uniforme afsprakennota gemeentelijke jeugdraad , sportraad en
cultuurraad.
DE RAAD
Gelet op de artikelen 199 en 200 van het gemeentedecreet; waarin bepaald wordt dat de
gemeenteraad, onder voorbehoud van de op het gebied van inspraak geldende wettelijke
en decretale bepalingen, overgaat tot de organisatie van raden en overlegstructuren die
tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te
adviseren.
Overwegende dat het wenselijk is om een uniforme afsprakennota op te stellen omtrent
algemene voorwaarden van de werking van de erkende gemeentelijke adviesraden in
relatie tot het gemeentebestuur.
Gelet op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden betreffende
herbevestiging van de gemeentelijke jeugdraad, sportraad en adviesorgaan voor cultuur.
Gelet op het advies van de jeugdraad, d.d. 16/9/2014
Gelet op het advies van de sportraad, d.d. 18/9/2014
Gelet op het advies van de cultuurraad, d.d. 16/9/2014 en 6/10/2014
BESLUIT:
Artikel 1: De afsprakennota gemeentelijke adviesraden wordt goedgekeurd. Het
reglement wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt er integraal deel van uit.
Artikel 2: De afsprakennota treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring door
gemeenteraad. In het kader van toezicht en openbaarheid van bestuur wordt een
afschrift van de huidige beslissing binnen de 20 dagen verzonden naar het Agentschap
Binnenlands Bestuur, naar BLOSO- afdeling subsidiëring, naar het Agentschap SociaalCultureel werk voor Jeugd en volwassenen, Afdeling Jeugd en Afdeling Lokaal
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Cultuurbeleid. De afsprakennota zal ook bekend gemaakt worden via de gemeentelijke
website.

15.Goedkeuring stedenbouwkundige verordening betreffende parkeerplaatsen
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse
regering van 15 mei 2009 houdende de coördinatie van de decreetgeving rond de
ruimtelijke ordening, in werking vanaf 1 september 2009, inzonderheid artikel 2.3.1 en
2.3.2. §2;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 september 1965 betreffende de afritten van
beneden de begane grond gelegen garages, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeenteraad stedenbouwkundige verordeningen kan vaststellen
voor de materie omschreven in artikel 2.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, voor het gehele grondgebied van de gemeente of voor een deel waarvan hij de
grenzen bepaalt met naleving van de door de Vlaamse regering en de provincieraad
vastgestelde stedenbouwkundige verordeningen;
Overwegende dat stedenbouwkundige verordeningen betrekking kunnen hebben op de
bouwwerken en installaties, boven en onder de grond, op de publiciteitsinrichtingen, de
antennes, de leidingen, de afsluitingen, de opslagplaatsen, de onbebouwde terreinen, de
wijziging van het reliëf van de bodem, en de inrichting van ruimten ten behoeve van het
verkeer en het parkeren van voertuigen buiten de openbare weg;
Overwegende dat de verdichting in de centra toeneemt; dat hierdoor de druk op de
openbare parkings en het openbaar domein stijgt;
Overwegende dat het aangewezen is om bij het oprichten van meergezinswoningen en
groepswoningbouw, er minstens wordt voorzien in de eigen behoefte aan
parkeergelegenheid op het privé-domein;
Overwegende dat deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening uniformiteit
beoogt met betrekking tot het voorzien van parkeerplaatsen bij woongebouwen en dat de
voorschriften die in deze verordening worden opgelegd, de goede ruimtelijke ordening en
plaatselijk aanleg ondersteunen en de verhoging van de omgevings- en woonkwaliteit
beogen;
Overwegende dat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar advies gevraagd werd
over de verenigbaarheid met gewestelijke verordeningen ;
Gelet op het advies ter zake van de GECORO dd 30.09.2014;
Overwegende dat deze verordening geen betrekking heeft op verkeersaantrekkende
functies en de autobereikbaarheid van deze functies, maar wel op het parkeren bij
meergezinswoningen en groepswoningbouw door de eigenaars en eventuele bezoekers;
dat het om het stallen van de eigen wagen bij de woning gaat, op privé-terrein; dat de
parkeerbehoefte van de bewoners van de woonentiteiten en eventueel hun bezoekers op
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het eigen terrein dient te worden opgelost en niet afgewenteld te worden op het openbaar
domein;
Overwegende dat het stand-stillprincipe toegepast wordt bij het inrichten van het
openbaar domein waarbij een kwaliteitsvolle inrichting met aandacht voor de
omgevings- en verblijfskwaliteit voorop staat en het aantal parkeerplaatsen niet
toeneemt ten opzichte van de bestaande toestand; dat de gemeente wil vermijden dat het
openbaar domein overmatig wordt ingenomen door banale parkeerplaatsen met een
eenzijdig gebruik en ten koste van de veiligheid van fietsers en voetgangers; dat deze
verordening hiertoe bijdraagt;
Overwegende dat met de term “parkeerplaats” geen openbare parkeerplaats op het
openbaar domein bedoeld wordt maar een stalplaats (privé-gebruik) voor de eigen wagen
op privé-terrein bij het woongebouw in de vorm van een garage, carport of standplaats in
open lucht;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging
Besluit
Artikel 1 Het raadsbesluit dd 12.03.2013 tot goedkeuring van het gemeentelijk
parkeerreglement
wordt ingetrokken.
Artikel 1 bis Volgende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
parkeerplaatsen bij meergezinswoningen wordt vastgesteld:

betreffende

1 Doel
Deze verordening beoogt het parkeren buiten de openbare weg te regelen bij het bouwen
van meergezinswoningen, bij toename van het aantal woonentiteiten in een gebouw en
bij groepswoningbouw.
2. Definities
- eengezinswoning: elk gebouw bestaande uit één woonentiteit, waarbij de woonentiteit
samenvalt met het volledige gebouw
- groepswoningbouwprojecten: het tegelijk en gemeenschappelijk oprichten van
woningen.
- meergezinswoning: een gebouw dat bestaat uit meer dan één woonentiteit
- parkeerplaats: een gesloten garage, carport of standplaats in een gesloten ruimte of
open lucht, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust. De parkeerplaatsen moeten
aangelegd worden of voorzien zijn op het bouwperceel zelf waarop het hoofdgebouw zal
komen, ofwel op een perceel of in een gebouw dat gelegen is of zich bevindt binnen een
straal van 400 m gemeten te rekenen vanaf de grenzen van het bouwperceel. Indien het
om een ander perceel gaat, dient men de bestaande parkeerruimte in volle eigendom te
bezitten of verwerven. Parkeerplaatsen welke in overtreding aangelegd werden komen
niet in aanmerking om als bestaande parkeerplaats te worden beschouwd.
- woonentiteit: een deel van een gebouw dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting
van een gezin of alleenstaande
3. Toepassingsgebied
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Deze verordening is van toepassing op het ganse grondgebied van de gemeente.
Dit wil zeggen dat bij:
- het bouwen van nieuwe meergezinswoningen
- het uitvoeren van uitbreidings –en of verbouwingswerken aan
meergezinswoningen waarbij één of meerdere bijkomende woonentiteiten
gecreëerd worden (verordening geldt enkel voor de bijkomende woonentiteiten)
- het opdelen van bestaande woningen in meerdere woonentiteiten
- bestemmingswijzigingen naar wonen waarbij meerdere woonentiteiten gecreëerd
worden
- groepswoningbouwprojecten
er het nodige aantal parkeerplaatsen dient voorzien te worden zoals bepaald in deze
verordening.
Wanneer het parkeren individueel georganiseerd wordt bij elk woongebouw, wordt het
aantal parkeerplaatsen per gebouw berekend. Wanneer het parkeren collectief wordt
georganiseerd, dient het aantal parkeerplaatsen globaal berekend te worden op het
totale aantal woonentiteiten.
Bij collectief parkeren bij meer dan 4 woonentiteiten moet het parkeren ondergronds
georganiseerd worden (zie 5.4)
Indien de woning ligt binnen een goedgekeurde en niet vervallen verkaveling, en de
verkavelingsvoorschriften omvatten bepalingen i.v.m. parkeren, dan gelden deze
bepalingen.
Voor sociale huisvestingsmaatschappijen volstaat één parkeerplaats per woonentiteit,
tevens vervalt de verplichting voor sociale huisvestingsmaatschappijen om een
ondergrondse garage te bouwen.
(GR 02/2014)
Voor assistentiewoningen volstaan 0,7 parkeerplaatsen per woonentiteit.
Verbouwingswerken en bestemmingswijzigingen aan gebouwen, die beschermd zijn als
monument vallen buiten het toepassingsgebied van dit reglement.

4 Normen
Minimale afmetingen:
standplaats,: 5.00m lang en 2.50m breed
garage, carport, ondergrondse standplaats: 5.00m lang, 2.50m breed en 2.10 m hoog
Minimale breedte in –en uitrit naar parkeerplaatsen:
6.00m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in- en uitrit
90° bedraagt
5.00m
60°
4.00m
45°
3.50m
30°
3.00m
0° (parkeerplaatsen evenwijdig met de
rijrichting)
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Alle parkeerplaatsen die gerealiseerd worden om te voldoen aan deze verordening
moeten langs één gemeenschappelijke toegang op de openbare weg uitmonden.
Parkeerplaatsen die toebehoren aan één en dezelfde eigenaar en die bovendien bestemd
zijn voor één woning moeten niet rechtstreeks toegankelijk zijn langs de toegangweg. In
deze gevallen is het toegelaten dat één of meer wagens toebehorend aan dezelfde
eigenaar, moeten verplaatst worden om een parkeerplaats in te nemen of te verlaten.
5 Voorschriften
5.1 Verplichting
De verplichtingen voortkomend uit deze verordening maken blijvend deel uit van de
vergunning d.w.z. dat:
- De parkeerplaatsen moeten aanwezig blijven en mogen geen andere
bestemming krijgen of voor iets anders gebruikt worden;
- Ze moeten blijven bestaan zolang de inrichting blijft bestaan waarvoor ze
gelden.

16

Indien een parkeerplaats wijzigt van bestemming, dient een andere parkeerplaats
voorzien te worden.
5.2 Locatie
De parkeerplaatsen moeten altijd voorzien worden op het betreffende terrein (kunnen
meerdere aanpalende percelen zijn in eigendom).
De ligging van de parkeerplaatsen moet op het bouwplan, gevoegd bij de aanvraag van
de stedenbouwkundige vergunning, worden aangeduid.
5.3 Aantal parkeerplaatsen
Het aantal te voorziene parkeerplaatsen wordt als volgt bepaald:
Het aantal verplicht aan te leggen parkeerplaatsen is gelijk aan het aantal bijkomende
woonentiteiten x 1.5 (af te ronden naar boven tot volgend geheel getal).
Aantal bijkomende woonentiteiten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

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

5.4 Ondergronds parkeren
Het parkeren dient ondergronds voorzien te worden bij de volgende projecten met meer
dan 4 woonentiteiten:
- nieuwbouw meergezinswoningen
- groepswoningbouw wanneer ervoor geopteerd wordt het parkeren collectief te
organiseren.
De helling van de inrit naar de ondergrondse garage bedraagt voor de eerste 5.00m na de
rooilijn, maximum 4%. Het volgende deel van de helling dient veilig en comfortabel inen uitrijden mogelijk te maken.
Indien (deels) niet kan worden voldaan aan de verplichting om ondergronds te gaan (dit
blijkt uit een motiveringsnota, zie 5), dan kan het College van Burgemeester en
Schepenen een afwijking toestaan om de parkeerplaatsen geheel of gedeeltelijk
bovengronds te voorzien.
Wanneer zowel bovengrondse als ondergrondse parkeerplaatsen toegestaan worden,
dient er minimaal 1 parkeerplaats per woonentiteit ondergronds voorzien worden.
Deze afwijking kan enkel toegestaan worden indien dit niet gebeurt ten koste van alle
groenaanleg op het perceel en indien dit niet gebeurt ten koste van de privébuitenruimte bij de woonentiteiten op het gelijkvloers.
6 Procedure
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Bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dienen de parkeerplaatsen
duidelijk weergegeven te worden op de bijgevoegde plannen.
Er dient tevens een nota bijgevoegd te worden met een overzicht van het aantal
woonentiteiten, het aantal te voorziene parkeerplaatsen overeenkomstig deze
verordening alsook het aantal parkeerplaatsen dat voorzien is in de aanvraag.
Wanneer het vereiste aantal parkeerplaatsen niet kan worden aangelegd op het terrein,
dient de motivatie hiervan ook opgenomen te worden in de nota.
Wanneer niet of slechts deels kan worden voldaan aan de verplichting om ondergronds
te parkeren dient de motivatie hiervan eveneens deel uit te maken van de nota.
Deze motivatie kan onder meer betrekking hebben op de stabiliteit, verkeerskundige
aspecten, ….
Wanneer niet kan voldaan worden aan het verplicht aantal parkeerplaatsen
overeenkomstig dit reglement, zal het belastingsreglement op ontbrekende
parkeerplaatsen van toepassing zijn.
Artikel 2

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

16.Bespreking afschakelingsplan
De burgemeester-voorzitter verklaart dat ‘er volgende vrijdag een overleg met de
gouverneur en de noodplanambtenaren gepland is. Hier zullen we nadere informatie
krijgen. Een belangrijke wijziging die gepland is, is dat we normaal vanaf half november
niet meer vanuit Jodoigne, maar vanuit Tienen (Aarschotsesteenweg) bevoorraad
worden. Vermits Tienen niet afgeschakeld wordt, zou dat dan betekenen dat wij evenmin
afgesloten worden. Desondanks zullen we toch onze voorzorgen nemen, het kan altijd
gebeuren dat de switch niet doorgaat of uitgesteld wordt. Het is ook een feit dat we nu in
schijf twee zitten en dat we bijgevolg kunnen leren van de gemeenten die eerder een
afschakeling zullen ondergaan’.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN INGEDIEND DOOR
DHR LUC BUCCAUW, RAADSLID SPA.
1. Hoegaarden blijkt goed gelegen te zijn voor inbraken in huizen,panden en auto's.
De laatste tijd zijn er meer en meer pogingen tot inbraak.
Graag hadden we geweten hoeveel inbraken er dit jaar in heel Hoegaarden zijn
aangegeven.
Waar doen de meeste inbraken zich voor?
Wat wordt hierover vermeld in de politieraad?
Worden er extra maatregelen getroffen door de bevoegde instanties .
Graag een woordje uitleg.
De burgemeester-voorzitter verklaart er in 2013 47 inbraken waren (inclusief
inbraakpogingen). In 2014 waren er 16. De zonechef is bereid om de cijfers en het beleid
ter zake te komen toelichten op de gemeenteraad (eventueel december).
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2. Hoegaarden is aangenaam op het nieuws geweest in het programma ' Iedereen
beroemd "
Een gezellige babbel in het oude bushokje in de Doelstraat met verschillende
Hoegaardiers is
een dagelijkse kost.
Het bushokje wordt regelmatig onderhouden door enkele mensen. maar zij vroegen ook
om aandacht te
schenken aan het verval ervan. Vooral het dak en de goot is aan vervanging toe en een
likje verf zou ook wonderen
doen vertelden ze ons. Dus vragen we of de gemeente aan deze wensen kan voldoen .
De burgemeester-voorzitter verklaart dat ‘ het bushokje op onze grond staat, maar het is
niet onze eigendom. We hebben altijd verf gegeven aan de persoon die onderhoud, dit
blijft in de toekomst ook het geval’.

BESLOTEN ZITTING
1.GECORO : wijziging samenstelling - nieuwe afgevaardigden uit jeugdraad
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de raadsbesluiten dd 16.04.2013 en 14.05.2013 tot goedkeuring van de
samenstelling van de GECORO;
Overwegende dat er vanuit de jeugdraad nieuwe afgevaardigden worden voorgedragen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 2 – Volgende personen worden aangeduid als afgevaardigden uit de jeugdraad:
Effectieve: Marinka Kerryn
Vervanger: Bert Van Kelecom
*** De zitting wordt gesloten om 20u45 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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