ZITTING VAN 18.11.2014
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,
L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, L. Fuchs ,A. Van den Steen,
Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: H. Princen, gemeenteraadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 14.10.2014.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 14.10.2014 goed: mits opname van
volgende opmerkingen: Eveline Janssens behaalde 11 stemmen en Luc Buccauw 4 bij de
stemming over punt 5; bij punt 6 was er eigenlijk geen geheime stemming , bij punt 15 heeft
raadslid A. Van den Steen zich onthouden.

2. Buitengewone algemene vergadering van Riobra van 21 november 2014 : goedkeuring
agenda en vaststelling mandaat volmachtdragers
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 10 oktober 2014 van Riobra voor de
buitengewone algemene vergadering van 21 november 2014 met volgende agenda:
1. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2014
2. Bespreking strategie en activiteiten 2015 + begroting boekjaar 2015
3. Diversen/rondvraag
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 :

De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Riobra van 21 november 2014 goed te keuren en de
aangestelde volmachtdragers te mandateren om op laatstgenoemde
buitengewone algemene vergadering van Riobra van 21 november 2014 te
handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
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gemeenteraad. Dhr Herwig Princen, raadslid, zal aanwezig zijn als
gemeentelijk volmachtdrager.
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.

3. Algemene vergadering van IGO van 19 december 2014 : aanduiding afgevaardigde en
vaststelling mandaat.
De raad,
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de
oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven.
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt
dat de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers,
die rechtstreeks worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire
bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen. Deze benoemingsprocedure, met
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Anita Vorstenbosch behaalt 11 stemmen
Lucia Dotremont behaalt 5 stemmen
BESLUIT:
Artikel 1: Beslist om, Anita Vorstenbosch, gemeenteraadslid,voor te dragen als
afgevaardigde voor de algemene vergadering van 19 december 2014, rekening houdende
met artikel 59, 2de lid van het decreet van 6 juli 2001 (onverenigbaarheid tussen het
mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van
de andere organen) en artikel 22 statuten IGO (onverenigbaarheid tussen mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur).
Artikel 2: Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de algemene
vergadering van 19 december 2014:
- Goedkeuring alle agendapunten.

4.FINILEK : buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014 : goedkeuring
agenda
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De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te
kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijkse samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 7 oktober 2014 tot de buitengewone
algemene vergadering van Finilek op 12 december 2014;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 12 december
2014 volgende agenda heeft:
1

2
3
4

Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op 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
ECS: verkoop van de participatie
Wind4Flanders: opvolger van EGPF (WWE)
Statutaire benoemingen

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
BESLIST:
Enig artikel: Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van 12 december 2014 van de dienstverlenende vereniging
Finilek.

5.FINILEK : buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014 aanduiding
volmachtdragers
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
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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 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 volmachtdragers van de gemeente die 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.

6. Gemeentefinanciën : aanpassing contantbelasting op PMD-zakken
DE RAAD
Gelet op de gemeentewet en het gemeentedecreet,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen,
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen,
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen,
Gelet op het contantbelastingsreglement van de gemeente zoals goedgekeurd bij
raadsbesluit van 12.11.2013 waarbij het tarief voor de pmd-zak werd vastgelegd op
0.25€,
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2003 tot medeoprichting
van en deelname aan het Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf, opgericht op 15
december 2003,
Overwegende dat EcoWerf als aanbestedende overheid zorgt voor de levering van pmdzakken aan de gemeenten uit haar werkingsgebied,
Gelet op de beslissing van de Raad van bestuur van EcoWerf van 17 september 2014 om
met ingang van 1 januari 2015 het tarief van de zakken te verlagen tot 0,15€.
Overwegende dat Fost Plus het saldo van de reële kostprijs aan EcoWerf vergoedt via
zogenaamde opvolgingskosten,
Dat de prijsverlaging de burger ten goede komt zonder dat dit inkomstenverlies betekent
voor de gemeente,
Overwegende dat het contract tussen EcoWerf en Fost Plus een zelfde prijs verplicht
stelt in alle gemeenten,
Besluit:
De gemeenteraad
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Artikel 1 : Met ingang van 1 januari 2015 bedraagt het tarief voor een zak bestemd voor
het inzamelen van pmd 0,15€,
Artikel 2: Het contantbelastingsreglement wordt in die zin aangepast,
Artikel 3: Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld
door het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 248 e.v.

7. Gemeentefinanciën : overname van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij
Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging Iverlek
DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN
BESLISSEN
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor de activiteit distributienetbeheer
elektriciteit en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 8 september 2014
uitgewerkte dossier met documentatiestukken dat op 22 september 2014 aan de
gemeente/stad overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principeovereenkomst bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van
Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van
de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek,
Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS)
anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders
slechts overgedragen kunnen worden aan de deelnemers en mits akkoord van de
raad van bestuur;
Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het
distributienetbeheer verschillende stappen omvat, waarvan enerzijds een
gedeelte reeds beslist werd door de raad van bestuur van de
distributienetbeheerders (in casu Iverlek) en anderzijds een ander gedeelte te
beslissen is door de deelnemende gemeenten zelf;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iverlek in zitting van 8 september
2014 akte genomen heeft van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per
activiteit en dat zij het aandeel van elke individuele deelnemende gemeente (op
basis van zijn aandelen A, F en E” in bezit op 31 december 2013) in de
overnameprijs bepaald heeft alsook haar goedkeuring heeft gehecht aan het aan
de deelnemende gemeenten te formuleren aanbod tot overname van de aandelen
Electrabel nv (aandelen A2) in Iverlek;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iverlek beslist heeft om deze
aandelenovername te financieren door een kapitaalvermindering door
terugstorting op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan door de incorporatie van de
bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het
aanbod tot overname, aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de
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kapitaalvermindering onder de opschortende voorwaarde van de effectieve
overname van de aandelen A2 van Electrabel nv;
Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend
wordt voor de betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en
aldus geen cashbeweging inhoudt voor de deelnemende gemeenten;
Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie
voorzien wordt op 29 december 2014 met ingenottreding voor de deelnemende
gemeenten met betrekking tot de overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014;
Gelet op het feit dat de deelnemende gemeenten aan Eandis cvba opdracht dienen
te geven om de uit de kapitaalvermindering binnen Iverlek aan hen toekomende
bedragen ter betaling van de overnameprijs van de aandelen A2 van de
deelnemende maatschappij Electrabel nv over te maken aan Electrabel nv en
Eandis deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar
exploitatieopdracht binnen Iverlek, waaronder het beheer van de financiële
middelen;
Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit
van Electrabel nv tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die
zullen behandeld worden op de algemene vergadering van Iverlek die op 12
december 2014 in buitengewone zitting plaatsheeft in Technopolis,
Technologielaan, 2800 Mechelen, en waarvoor aan de gemeente/stad per
aangetekend schrijven van 9 september 2014 een afzonderlijk dossier
overgemaakt werd;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur
van Iverlek per brief d.d. 22 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname
van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de
opdrachthoudende vereniging Iverlek die toekomen aan de gemeente, dit ten
bedrage van
- 698.088,63 euro voor de activiteit elektriciteit (19.895 aandelen Ae2) en van
- 413.051,11 euro voor de activiteit gas (11.382 aandelen Ag2),
gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door
terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de
incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013, dit
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen
A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014;
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Artikel 2
opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014
de in artikel 1 vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv;
Artikel 3
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.

8. Leefmilieu – Materialenbeleid - Intergemeentelijke samenwerking – Kringloopcentra beheersoverdracht
De RAAD
Gelet op het Gemeentedecreet,
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen,
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA),
Overwegende dat gemeenten in het
producthergebruik moeten stimuleren.

kader

van

duurzaam

materiaalbeheer,

Herbruikbare goederen zijn alle door de normale werking van een particuliere
huishouding ontstane afvalstoffen die geschikt gemaakt kunnen worden voor
hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed en
dergelijke.
Producthergebruik is het opnieuw aanwenden van een product en/of onderdeel in het
afvalstadium voor hetzelfde doel als waarvoor het oorspronkelijk bestemd was.
De gemeente stimuleert hergebruik door minstens een overeenkomst te sluiten met een
door de OVAM erkend kringloopcentrum. Die overeenkomst omvat minstens bepalingen
over de sensibilisatie, de onderlinge doorverwijsfunctie, de inzamelwijzen, het restafval
en de vergoeding voor herbruikbare goederen.
Een erkend kringloopcentrum is een door de OVAM erkende rechtspersoon die over een
inzamelingsdienst, sortering en verkoopsruimte beschikt en die in een binnen zijn
erkenning afgebakend verzorgingsgebied potentieel herbruikbare goederen inzamelt,
opslaat, sorteert, herstelt en verkoopt met producthergebruik als doel;
Overwegende dat de gemeenten de mogelijkheid hebben beheersoverdracht te doen ten
aanzien van deze verplichting ten voordele van een opdrachthoudende vereniging,
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Dat het Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf, als opdrachthoudende vereniging het
afval/materiaalbeleid uitvoert van haar deelnemende gemeenten 1, inclusief het
stimuleren van producthergebruik.
Gelet op de beslissing d.d. 18 juni 2014 van de Raad van bestuur van EcoWerf om het
sluiten van vermelde overeenkomst met een erkend kringloopcentrum te onderhandelen
en centraliseren voor al haar gemeentevennoten,
Gelet op de wens van de gemeente om lokale/regionale tewerkstelling te stimuleren, en
in het bijzonder van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt,
Aangezien kringloopcentra een job, een opleiding en een toekomstperspectief bieden aan
mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone
arbeidsmarkt,
Overwegende dat de gemeente de mogelijkheid heeft de inzameling van textiel op hun
grondgebied (zowel huis-aan-huis als via straatcontainers) exclusief toe te vertrouwen
aan een erkend kringloopcentrum;
Onder het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen wordt begrepen: de
inzameling op afroep bij de inwoner aan huis, de inzameling vanop het containerpark, de
inzameling in de inzamelcentra of in de winkelpunten van het kringloopcentrum.
Onder het inzamelen en verwerken van textiel wordt begrepen: de inzameling van textiel
via straatcontainers of aan huis (via zak).
BESLUIT:
Artikel 1 : De gemeenteraad beslist in het kader van haar opdracht inzake duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en van haar deelname aan de
opdrachthoudende vereniging EcoWerf, de beheersoverdracht aan EcoWerf uit te breiden
tot:
- Activiteit 35a: Het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen
- Activiteit 35b: het inzamelen en verwerken van textiel
Artikel 2: Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld
door het gemeentedecreet, inzonder artikels 248 e.v.

9. Sport – Addendum bij nieuwe huurtarieven sporthal
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;
1

Statuten van EcoWerf, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004 onder nummer 04007002
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Overwegende dat in dit besluit enkel tarieven werden bepaald voor de grote zaal en de
kleine zaal van de sporthal, maar niet voor het geval dat men enkel kleedkamers en
douches huurt;
ARTIKEL 1 : Vanaf 01.01.2014 wordt volgend bijkomend tarief voor de verhuring van de
gemeentelijke sporthal vastgesteld :
Uitsluitend gebruik kleedkamers/douches

12,5 euro per uur

10.Toelage jeugdhuis ’t Paenhuys vzw
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Jeugdhuis ’t Paenhuys heeft voor de aanvang van de renovatiewerken van ’t Paenhuys
50.000,00 euro subsidies gekregen in het kader van een provinciale subsidie ,
voor de inrichting van het jeugdhuis.
Daar de renovatie van het gebouw nog niet beëindigd was in augustus 2012 en deze
subsidie voor een bepaalde datum besteed moest zijn, heeft het jeugdhuis een factuur
van de verbouwing van het gebouw ten bedrage van 50.000,00 euro rechtstreeks aan
Inrebo bvba betaald.
Van dit bedrag is reeds 16.099,05 euro via de gemeente betaald aan TDS Office Design
voor de aankoop van meubilair voor het jeugdhuis;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Er wordt een toelage van 33.900 € uitgekeerd aan jeugdhuis ’t Paenhuys bestemd
voor de verdere inrichting van het jeugdhuis.
Art 2 - Het jeugdhuis ’t Paenhuys zal met dit bedrag onder meer een muziekinstallatie
en een podium aankopen.

11.Gemeentepersoneel : verplaatsingvergoedingen poetsdienst
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Momenteel krijgen de poetsvrouwen van het OCMW een verplaatsingsvergoeding
afhankelijk van waar ze moeten gaan poetsen (OCMW-raadsbesluit dd 28.03.1996). Er
werden forfaitaire afstanden bepaald, vertrekkende vanuit de administratieve zetel van
het OCMW. Deze regeling bestaat nog niet voor de poetsmedewerkers op de loonlijst van
de gemeente. Het is logisch om dit gelijk te trekken, gelet op de samenvoeging van de
poetsdienst;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De verplaatsingsvergoedingsregeling voor de poetsdienst van het OCMW wordt
vanaf 01.01.2015 ook toegepast voor de personeelsleden van de samengevoegde
poetsdienst op de loonlijst van de gemeente.
Art 2 – De aan te rekenen forfaitaire afstanden zijn in km als volgt vastgesteld (vanuit
de administratieve zetel van de gemeente – Gemeenteplein 1 ):
Hoegaarden

2

Nerm

3

Hauthem

4

Rommersom

5

Outgaarden

6

Hoksem

9

Meldert

9

Babelom

12

12 .Aanduiding vertegenwoordigers fracties in drie adviesraden (jeugd, sport en cultuur)
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
In de gemeenteraadszitting van 14 oktober jl. werden heel wat huishoudelijke
reglementen van adviesraden gewijzigd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat elke
politieke fractie één niet-stemgerechtigd lid aanduidt dat de algemene vergadering van
de betrokken adviesraden kan bijwonen als waarnemer.
Elke politieke fractie kan één vertegenwoordiger aanduiden voor
- het adviesorgaan voor cultuur;
- de jeugdraad;
- en de sportraad.
Gelet op de ingediende voordrachten;
Na bespreking;
BESLUIT:
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Art 1 – De volgende aanduidingen van afgevaardigden in de cultuur- sport- en jeugdraad
worden goedgekeurd:
Namens Open VLD:
- het adviesorgaan voor cultuur: Patricia Van Der Voorde
- de jeugdraad: Valeriya Perevoznyk
- de sportraad: Daniel Abts
Namens NVA:
- het adviesorgaan voor cultuur: Marie-Thérèse Vandegoor
- de jeugdraad: /
- de sportraad: André Schoensetters
Namens SP.A:
- het adviesorgaan voor cultuur: /
- de jeugdraad: Theo Hermans
- de sportraad: Theo Hermans
Namens de CD&V betreft het telkens de bevoegde schepen.

13 .Bespreking afschakelingsplan.
De burgemeester voorzitter Jean-Pierre Taverniers verklaart dat de omschakeling van
Jodoigne naar Tienen gebeurd is, bijgevolg zal Hoegaarden niet afgeschakeld worden.
Hier en daar zouden evenwel kleine onderdelen van de gemeente toch nog onder schijf 2
vallen. Eandis moet hieromtrent nog een nieuwe stratenlijst bekendmaken.
Raadslid Luc Buccauw stelt voor dat de gemeente toch besparingstips blijft geven.
Raadslid Liselore Fuchs vraagt of de gemeente zelf maatregelen neemt, zoals
bijvoorbeeld het niet laten branden van de kerstverlichting
De burgemeester voorzitter Jean-Pierre Taverniers verklaart dat de gemeente blijft
communiceren en zelf spaarzaam blijft, zoals bijvoorbeeld inzake openbare verlichting.
De kerstverlichting zal branden, maar dit verbruikt niet veel.

Bijkomend agendapunt ingediend door Luc Buccauw, raadslid
SP.A:
Vraag aan de burgemeester om toe te treden tot de vereniging van "Mayors for peace"
(Burgemeesters voor vrede) waarvan in België reeds 400 burgemeesters zijn aangesloten.
Burgemeesters voor de Vrede
11 november is de dag bij uitstek waarop we ons bezinnen over ons meest kostbaar
maatschappelijk erfgoed.
Ik bedoel onze gehechtheid aan vrede en vrijheid . Deze maatschappelijke waarden
werden ons in het verleden niet op een zilveren schoteltje aangeboden. Om de waarden
van vrede en vrijheid in onze samenleving te verankeren hebben generaties voor ons
gestreden en hebben er zeer dikwijls hun leven voor veil gehad. Het is de opdracht van
onze generatie om te waken over deze kostbare erfenis en te zorgen dat deze
verworvenheden nooit ter discussie gesteld worden .
Het behoud van de vrede is geen absolute evidentie. Het vergt van ons allen een
onverdroten inzet over alle grenzen van democratische politieke partijen heen.
En U, mijnheer de burgemeester, U draagt hierin een bijzondere verantwoordelijkheid.
U bent immers wettelijk verplicht om voor de veiligheid van de burgers van Hoegaarden
te zorgen.
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Over gans de wereld en in alle continenten hebben meer dan 7 000 burgemeesters hun
verantwoordelijkheid hierover opgenomen en zich aangesloten bij de beweging :”
burgemeesters voor de vrede” of beter bekend onder de Engelse benaming “ Mayors for
Peace”. Deze beweging werd in 1982 opgericht door burgemeester Taratusni Akiba , de
burgervader van Hiroshima. En geloof mij, als deze burgemeester spreekt over de
gevaren van atoomwapens, dan weet hij beslist waarover hij het heeft !
Deze beweging heeft als voornaamste opdracht zijn burgers maximaal te beschermen
tegen de gevaren van kernwapens en hen op te voeden in een geest van respect en
engagement voor de vrede.
De ongevallen met kerncentrales hebben bewezen dat de veiligheid van burgers ten
opzichte van atoomstraling geen evidentie is, maar een voortdurende waakzaamheid
van ons verlangt. De recente heropflakkering van de koude oorlog is zeker geen bijdrage
tot de veiligheid van de Europese burgers. Integendeel, het moet onze waakzaamheid
verscherpen voor het behoud van de vrede.
De beweging “burgemeesters voor de vrede” is ook in België geen onbekende. Ongeveer
400 burgemeesters hebben zich bij deze beweging aangesloten, daarbij zijn er ook
tientallen gemeenten uit Vlaams-Brabant. De U allen bekende Patrick Van Krunkelsven
neemt het ondervoorzitterschap waar van deze beweging . De stad Ieper neemt het
voorzitterschap waar en coördineert deze ganse beweging. Ieper is immers de stad waar
tijdens Wereldoorlog I op grootschalige wijze gifgas werd gebruikt, mede daarom bezit
Ieper de morele autoriteit om zich als een ambassadeurstad voor de vrede te profileren.
Hoegaarden mag niet langer toeschouwer van deze beweging blijven. Daarom, mijnheer
de burgemeester, stel ik voor om aan de adviesraad voor vredes- en
ontwikkelingsproblematiek, het GROS, een omstandig verslag over deze beweging en
een daarbij behorend stappenplan om de vredesgedachte in onze gemeente te helpen
verspreiden.
De burgemeester voorzitter Jean-Pierre Taverniers verklaart dat dit niet alleen een zaak
van de burgemeester is maar van de gehele bevolking. De CD&V-fractie ondersteunt dit
volledig.

Bijkomende agendapunten ingediend door Achiel Van den
Steen, raadslid NVA
1) problematiek van de nieuwe parkeerplaatsen/regeling in de Sint Niklaasstraat te
Outgaarden
Raadslid Achiel Van den Steen vraagt hoe deze regeling tot stand gekomen is
De burgemeester voorzitter Jean-Pierre Taverniers verklaart dat door het afbakenen
van de parkeerplaatsen aan de beide weghelften, het verkeer geremd wordt . Er was een
vraag van een mindervalide , er waren mensen die niet goed uit en in hun garage
geraakten. De conclusie van de lokale politie en de verkeersdienst was dat de plaatsen
best afgebakend werden. Structurele oplossingen zijn te verkiezen boven het plaatsen
van politieagent op iedere hoek van de straat.
Raadslid Achiel Van den Steen vraagt zich af waarom de burgemeester de overtreders in
het verleden niet gepakt heeft.
De burgemeester voorzitter Jean-Pierre Taverniers verklaart dat hij geregelde
verdachtmakingen door het raadslid beu is.
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Raadslid Achiel Van den Steen pleit er voor om een spiegel te plaatsen op de hoek van de
Korenstraat en Sint-Niklaasstraat.
2) vraag naar een "hondenweide" in Hoegaarden
Raadslid Achiel Van den Steen verduidelijkt dat hij eigenlijk een hondenspeelweide
bedoelt.
Schepen Marleen Lefevre verklaart dat ‘ Hoegaarden een landelijke gemeente is, je bent
zo in het veld. Dit is voor ons zeker geen prioriteit. ‘

Bijkomende agendapunten ingediend door Liselore Fuchs,
raadslid NVA
1) Cursus AED-toestel
Hoewel het gemeentebestuur van Hoegaarden graag uitpakt met haar AED-toestellen en
'Hartvriendelijke gemeente' kunnen verenigingen blijkbaar niet rekenen op steun van de
gemeente wanneer zij een cursus aanvragen bij het Rode Kruis. Steunt de gemeente
enkel het geven van cursussen indien deze door de CD&V zelf gegeven worden? Wat met
verenigingen die een onpartijdige cursus willen, of is dat niet mogelijk in Hoegaarden?
De burgemeester voorzitter Jean-Pierre Taverniers verklaart dat verschillende
personeelsleden een EHBO-opleiding gevolgd hebben. Daarnaast hebben we
verschillende defibrillatoren. Het Rode Kruis heeft ons geen officiële vraag gesteld om
hartvriendelijke gemeente te worden, zij moeten ons meedelen of we al dan niet voldoen.
Raadslid H. Decoster verklaart dat de ‘hartvriendelijke gemeente’ marketing is van het
Rode Kruis op basis van investeringen die anderen gedaan hebben. Het Rode Kruis is
niet alleen, zo bestaat er ook het Vlaamse Kruis.
2) Gemeentewebsite
De lokale CD&V-website bevat meer informatie over Hoegaarden dan de website van de
gemeente. De gemeentewebsite wordt ook niet voldoende geüpdatet.
Wat is de stand van zaken van de nieuwe gemeentewebsite en hoort daar ook een betere
opvolging bij?
Schepen Marleen Lefevre: Eerst is er een grondige analyse gebeurd, met daarna
raadpleging van een aantal firma’s. We kregen een zeer interessante prijs aangeboden
van onze huidige leverancier. Momenteel is de nieuwe site nog niet klaar. De inhoud en
foto’s moeten nog verder uitgewerkt worden. De nieuwe streefdatum is nu palmzondag.
De communicatiedienst zorgt voor de updating. Er staan soms oudere verslagen op de
site (als laatste verslag), omdat we enkel goedgekeurde verslagen plaatsen.
3) Problematiek rond nachtwinkel
Er is ondertussen een jaar verstreken sinds mijn collega Herwig Princen een vraag
gesteld heeft over de nachtwinkel. Ondertussen is er nog steeds geen verandering aan de
situatie. Overlast is nog steeds aanwezig en er zijn reeds enkele misbruiken
gesignaleerd. De N-VA vraagt om meer controle en stelt zich de vraag of een nachtwinkel
wel thuishoort in een rustig dorpscentrum.
Raadslid Liselore Fuchs klaagt over afval op de vensterbanken, draaiende motoren, luide
muziek. Een dronken jongere is afgevoerd met de ambulance. De hinder strekt zich uit
tot de Doelstraat. Raadslid Liselore Fuchs verklaart dat zij zelf trouwens ook al bedreigd
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is, toen ze met de wagen wou wegrijden. Raadslid Liselore Fuchs heeft een viertal
vragen:
Waarom een nachtwinkel in het centrum?
Waarom is er geen vergunningsregeling?
Kan een winkelier niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat er buiten gebeurt?
Is er geen communicatie met de uitbater?
In verband met deze laatste vraag, meldt de gemeentesecretaris dat, als er over een
concrete persoon gepraat wordt (mn de uitbater van de nachtwinkel), er in besloten
vergadering moet vergaderd worden.
De burgemeester voorzitter Jean-Pierre Taverniers verklaart dat men uiteraard een
winkel opent waar er passage is en niet ergens in straatje achteraan in Babelom. Er zijn
geen objectieve elementen om op te treden. Bij de politie zijn geen klachten
geregistreerd. De omwonenden zouden bij lawaai of sluikstorten de politie moeten bellen.
Pas dan kan men gericht toezicht organiseren, op basis van concrete elementen. Er is
bewijsmateriaal nodig. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook aan broodautomaten met veel
nachtelijk bezoek. Een uitbater kan niet verantwoordelijk zijn voor wat er in de
omgeving gebeurt, als jongeren flessen gaan leegdrinken aan de sporthal, wat kan de
uitbater daar dan aan doen?
Raadslid Liselore Fuchs: ‘de buren of ikzelf hebben geen tijd om op de flikken te
wachten of om een verklaring af te leggen in het kantoor. De volgende ochtend moeten
de mensen gaan werken, vandaar dat ze de moeite niet doen om telkens de flikken te
verwittigen. De burgemeester heeft de power om op te treden, de mensen moeten niet
zomaar doorverwezen worden naar de flikken. De buren kunnen u geen kloten schelen,
excuseer voor de bewoording. Voor u kunnen de buren de boom in. Ik wil de uitbater niet
weg, het is voor mij ook soms makkelijk, dat er een nachtwinkel is’. Raadslid Liselore
Fuchs vond op de website van Unizo een modelreglement en een charter
voor nachtwinkels. ‘De nachtwinkel is al open terwijl de Carrefour aan de overzijde nog
open is, dit zou kunnen aangepast worden. Je zou kunnen eisen dat hij geen alcohol
verkoopt na middernacht. Communicatie met de uitbater is erg belangrijk'. Liselore
Fuchs blijft er bij dat de burgemeester zijn verantwoordelijkheid moet nemen.’ Ik zal de
boodschap overbrengen bij de buren’.stelt ze tot slot.'

*** De zitting wordt gesloten om 21u35. ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,
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Jean-Pierre TAVERNIERS
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