ZITTING VAN 09.12.2014
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, L. Fuchs ,A. Van den Steen, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: C. Vangoidsenhoven
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

Bij aanvang van de zitting wordt er een minuut stilte in acht genomen naar
aanleiding van het overlijden van wijlen van Hare Majesteit Koningin Fabiola
van België (+ 5.12.2014).
1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 18.11.2014.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 18.11.2014 goed.

Raadslid Achiel van den Steen merkt op dat hij bij het agendapunt ivm de SintNiklaasstraat in de eerste plaats voorstelde dat de afgebakende parkeerplaatsen richting
Hoegaarden zouden weggenomen worden.
2.Goedkeuring actieplan organisatiebeheersing
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het bijgevoegde actieplan organisatiebeheersing;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het bijgevoegde actieplan organisatiebeheersing wordt goedgekeurd

3.Goedkeuring subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
1

Gelet op het bijgevoegde subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Raadslid Herwig Princen merkt op het een wel erg ingewikkeld en verwarrend geheel is;
Na verdere bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het bijgevoegde subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking wordt
goedgekeurd.

4.Goedkeuring reglement gemeentelijke vrijwilligers
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het aangewezen is om over een eenvormig reglement te beschikken
inzake het inschakelen van vrijwilligers;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het onderstaande reglement vrijwilligers wordt goedgekeurd:
Artikel 1: Dit reglement is van toepassing op alle vrijwilligers die worden ingezet door
het gemeentebestuur Hoegaarden.
Artikel 2: Vrijwilligerswerk omvat elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt
verricht, ten behoeve van de werking van het gemeentebestuur, een gemeentelijke VZW
of een gemeentelijke adviesraad in samenwerking met het gemeentebestuur en die niet
door dezelfde persoon voor het gemeentebestuur wordt verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.
Artikel 3: Vrijwilligers kunnen ingezet worden voor activiteiten, evenementen en taken
die van aanvullende aard zijn aan het reguliere werk binnen het gemeentebestuur, voor
taken die niet vervat zijn in het gemeentelijke organogram of om bijstand te verlenen in
functie van evenementen of activiteiten van tijdelijke aard.
Artikel 4: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie verleend om
vrijwilligers aan te stellen binnen de grenzen van dit besluit (inclusief de vaststelling
van de eventueel van toepassing zijnde forfaitaire onkostenvergoedingen).
Artikel 5: Vóór de activiteiten van een vrijwilliger aanvangen, ontvangt hij minstens
volgende informatie ontvangen:
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•
•
•
•
•

De doelstelling van het bestuur en het publiekrechtelijk statuut;
De basisverzekeringen die van toepassing zijn;
De eventuele aanvullende verzekeringscontracten die van toepassing zijn;
De eventuele onkostenvergoedingen;
De wederzijdse verwachtingen en specifieke organisatiegebonden afspraken
incluis de geheimhoudingsplicht Daarom sluit het college met elke vrijwilliger
een afsprakennota af , die door beide partijen wordt ondertekend. In deze
afsprakennota worden taken en tijdsbesteding gespecifieerd.

Artikel 6:
§1 Het gemeentebestuur voorziet in een polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid, met
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, in functie van de taken uitgevoerd
door vrijwilligers.
§ 2 De vrijwilligers worden verzekerd voor de lichamelijke schade die geleden is door
vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van, of op weg naar - en van het
vrijwilligerswerk.
§ 3 Het gemeentebestuur voorziet aanvullend een verzekering rechtsbijstand voor de
vrijwilligers.
Artikel 7.
§ 1 De vrijwilligers worden niet betaald voor hun prestaties.
§ 2 Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen aan de vrijwilligers een
forfaitaire onkostenvergoeding toe te kennen.
§ 3 De forfaitaire vrijwilligersvergoeding is wettelijk beperkt. Deze bedragen worden
jaarlijks geïndexeerd. Voor 2014 geldt een dagmaximum van 32,71 euro en een
jaarmaximum van 1.308,38 euro. Indien men voor deze regeling kiest, dienen de
vrijwilligers niet te bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt. De dienst waarbinnen de
vrijwilliger actief is houdt per jaar een nominatieve lijst bij, met per vrijwilliger een
overzicht van de datum van de prestatie, de omschrijving van de opdracht en het bedrag
van de vergoeding.
§ 4 Naast een forfaitaire kostenvergoeding kan het bestuur kiezen voor een beperkte
terugbetaling van vervoerskosten. De extra vergoeding van verplaatsingskosten, dekt
zowel het gebruik van openbaar vervoer, de eigen wagen of fiets, mag maximaal 2000x
de kilometervergoeding (voor de auto) bedragen. De maximale kilometervergoeding voor
de auto bedraagt € 0,3461/km vanaf 01/07/13. De dienst waarbinnen de vrijwilliger
actief is houdt een bewijsstuk voor de km-vergoeding: naam - dag - van/naar - reden
verplaatsing - aantal kms - onderaan totaal maken van de kilometers en
vermenigvuldigen met de afgesproken km-vergoeding = te betalen bedrag.
Artikel 8: Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad. In het
kader van de openbaarheid van bestuur wordt dit reglement gepubliceerd op de
gemeentelijke website.

5.Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
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Gelet op de bijgevoegde budgetwijziging;
Gelet op de toelichting van de schepen van financiën, Fred Francart;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Raadslid Herwig Princen betreurt het dat er een nieuwe versie werd uitgedeeld. Hij
heeft zich voorbereid op basis van de eerste, meegestuurde versie. De nieuwe BW heeft
hij niet kunnen bekijken. Los daarvan verklaart het raadslid dat de raadsleden door de
BBC een belangrijk controlemiddel kwijt zijn, dat de documenten volkomen onduidelijk
zijn;
Schepen van financiën, Fred Francart wil vooral focussen op belangrijke bedragen, hij
haalt aan dat er een herraming van de ontvangsten van de personenbelasting werd
ingebracht. Door de stijging van de ontvangsten inzake opcentiemen op onroerende
voorheffing, valt de schade in Hoegaarden nog mee (-50.000 €). De schepen wil ook aan
Schaubroeck vragen om een duidelijkere voorstellingswijze te ontwerpen;
Raadslid Herwig Princen verklaart dat het document waarschijnlijk voor 99% correct is,
maar duidt toch een tweetal fouten aan. Dit wordt doorgegeven aan de financiële dienst;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, H. Decoster, T. Groeseneken, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,
Onthoudingen : L. Buccauw, H. Princen, L. Dotremont, L. Fuchs en A. Van den Steen
– Stemmen tegen: 0
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde gemeentelijke budgetwijziging wordt goedgekeurd.

6.Gemeentepersoneel : aanpassingen rechtspositieregeling.
DE RAAD,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 16.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen (laatste wijziging

09.09..2014);

Gelet op het bijgevoegde schrijven van het Vlaams agentschap voor binnenlands bestuur
dd 06.08.2014 in verband met de raadsbeslissing van 10.06.2014 tot aanpassing en
actualisatie van de rechtspositieregeling;
Gelet op de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke rechtspositieregeling, waarin aan de
opmerkingen in bovenvermeld schrijven voldaan wordt;
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
24.11.2014
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
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Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – De onderstaande aanpassingen in de tekst van de gemeentelijke rechtspositieregeling worden goedgekeurd.

Art 88 lid 1 In de mate van het mogelijke, wordt het personeelslid geëvalueerd door
twee leidinggevenden, waaronder bij voorkeur de rechtstreekse leidinggevende.

Art 92 Paragraaf 2 Het personeelslid met twee opeenvolgende ongunstige

evaluatieresultaten kan door de aanstellende overheid ontslagen worden wegens
beroepsongeschiktheid of kan ambtshalve herplaatst worden volgens de bepaling in
artikel 130. Het ontslag wegens beroepsongeschiktheid is slechts mogelijk als na de
passende maatregelen in artikel 82, waaronder eventuele vorming op maat van het
personeelslid voor de verbetering van de wijze van functioneren, manifest blijkt uit een
tussentijdse evaluatie dat het personeelslid nog steeds niet voldoet. De tussentijdse
evaluatie wordt uitgevoerd na een termijn van één jaar volgend op de kennisgeving aan
het personeelslid van het ongunstige evaluatieresultaat. Ze verloopt volgens dezelfde
procedure als de periodieke evaluatie.

7. Bespreking afschakelingsplan.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat we nog steeds niet weten welke straten toch
nog zouden kunnen afgeschakeld worden (omdat ze nog in schijf 2 zitten). In de volgende
gemeenteinfo wordt uitleg opgenomen ivm de elektriciteitsschaarste. We verwachten
nadere onderrichtingen. Ondanks het feit dat het overgrote deel van onze gemeente niet
zal afgeschakeld worden, blijven we werken aan een actieplan ter zake.

Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid
Luc Buccauw, SPA-fractie:
Kruispunt Tiensestraat,Doelstraat.
Problemen blijven zich opstapelen aan het druk kruispunt aan de GBS.
Bussen opkomende van de Tiensestraat richting Doelstraat blijven het moeilijk vinden
om door te geraken.
Blokstenen werden in het midden geplaatst doch hinderen dan weeral bussen.
Auto's en ander vrachtvervoer durven al eens omkeren of achteruit rijden op dit
kruispunt....
Ook fietsers komende van de Tommestraat ondervinden hinder. Sommige
automobilisten weten zelfs niet dat er een fietsdoorgang van de Tommestraat is
wegens onduidelijkheid aan het kruispunt.
En omdat over veiligheid gaat voor iedereen zou het toch moeten mogelijk zijn hier een
betere oplossing voor te vinden.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat dit werd voorgelegd aan De Lijn. Er blijkt
enkel een probleem te zijn, wanneer er voertuigen verkeerd geparkeerd staan. Verkeerd
geparkeerde voertuigen zullen bijna altijd problemen veroorzaken voor het busverkeer.
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Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid
Herwig Princen, VLD-fractie:
Vraag tot versteviging van het talud Zavelkuilstraat aan de sportvelden.
Onder invloed van erosie spoelt het talud onderaan de sportvelden weg (rechts voor je
aan de parking van de sportvelden komt). Reeds verscheidene malen is getracht dmv
greppels en aanvoer van steenslag dit talud te verstevigen en het wegspoelen tegen te
gaan. Telkenmale tevergeefs. Boven aan het talud zijn sportvelden en het zou zeer
spijtig zijn mochten deze velden beginnen wegzakken onder invloed van de wegspoeling
van het talud. Daarom de vraag om dringend de waterafvoer onderaan het talud degelijk
op te lossen, bovendien het talud te verstevigen (betonnen L-profiel?, andere?) om
wegspoeling en verzakking tegen te gaan.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat er maatregelen getroffen werden en dat de
erosie al minder is. We moeten nu afwachten tot de talud meer begroeid is, dat zal veel
meer stevigheid geven.
Raadlid Herwig Princen verklaart : ‘ik verneem dat de zaak wordt opgevolgd, maar
wacht zeker niet te lang af. Het zou jammer zijn, indien de investeringen van twee
goedwerkende verenigingen zouden beschadigd worden, door het wegzakken van het
talud’.

Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid
Liselore Fuchs, NVA-fractie:
3.

De gemeente Hoegaarden beschikt nog niet over een Sterretjesweide. N-VA
Hoegaarden zou graag voorstellen om een sterretjesweide te plaatsen op een van
onze begraafplaatsen.
a. Toelichting
i. Wanneer een kind levenloos geboren wordt
betekent dit een groot verlies voor het hele gezin. Om dit verlies te
verzachten wordt voorgesteld om een sterretjesweide in te richten in de
gemeente, zodat ouders een persoonlijk herdenkplekje hebben.
ii. Er worden al heel wat initiatieven genomen
om dergelijke plekjes in te richten. De gemeente Hoegaarden blijft
volgens onze informatie achterwege en heeft geen sterretjesweide. De
N-VA vraagt daarom te denken aan de mensen voor wie zulk perceel
een enorme troost zou kunnen betekenen.
iii. Daarbij verzoekt de N-VA om bijkomend via
de gemeentelijke infokanalen en huisartsen een duidelijke
informatiecampagne op te starten aan de inwoners van onze gemeente.
Een campagne, die duidelijk maakt dat nu ook de mogelijkheid bestaat
om op een humane, respectvolle manier afscheid te nemen van elk
overleden kindje en deze ook zo te begraven of te cremeren.
b. Overwegende
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i. Gelet op het ontbreken van een
sterretjesweide dat ouders de kans geeft om hun verdriet te verwerken,
en ook een herdenkplaats geeft;
ii. Het psychologisch belang van ouders en
andere familieleden van een levenloos geboren kind.
iii. Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op
de begraafplaats en de lijkbezorging, en latere wijzigingen;
iv. Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de
Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria;
v. Gelet op het wijzigingsdecreet van 28 maart
2014 dat elk doodgeboren kindje, ongeacht de duur van de
zwangerschap, begraven of gecremeerd mag worden;
vi. Het ontbreken van informatie aan de
inwoners en huisartsen van onze gemeente betreffende de
sterretjesweide
c. Voorstel van beslissing
i. Artikel 1: Op minstens één van de
begraafplaatsen in onze gemeente Hoegaarden een perceel voor
doodgeboren kinderen in te richten, een zogenaamde sterretjesweide.
ii. Artikel 2: Een informatiecampagne te starten
naar al de inwoners van Hoegaarden en huisartsen, ziekenhuizen, om
hen in te lichten over deze ‘Sterretjesweide’.
iii. Artikel 3: Lokale verenigingen worden
betrokken bij de inrichting van de sterretjesweide
d. Indien hiervoor een aanpassing van het huishoudelijk reglement op
begraafplaatsen nodig is, beschikt de N-VA-fractie ook over een voorstel.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat we moeten rekening houden met het feit dat de
wetgeving pas gewijzigd is.
Schepen voor begraafplaatsen Jos Cauwberghs verklaart dat hij met het diensthoofd van
burgerzaken naar een studiedag ivm begraafplaatsinrichting geweest is. We zijn alles
aan het inventariseren, we zijn er mee bezig, ook met een sterretjesweide.
2.

In Data News verscheen op 14 november 2014 een artikel over de beveiliging van
persoonlijke gegevens in steden en gemeenten. Volgens de auteur zouden heel wat kleinere
gemeenten te weinig aandacht besteden aan computerbeveiliging waardoor ze erg
kwetsbaar zijn voor hackers. Op die manier liggen de persoonlijke gegevens van burgers voor
het grijpen.
a. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
gaat de steden en gemeenten sensibiliseren. Is dit al gebeurd?
b. Beschikt de gemeente Hoegaarden over een veiligheidsplan en een
veiligheidsadviseur?
i. Zo ja, kunnen wij over dat plan beschikken?
Mogen wij weten wie die veiligheidsadviseur is?
ii. Zo neen, zijn jullie hier mee bezig of zullen jullie
hier in de toekomst nog werk van maken?

Informaticaschepen Marleen Lefevre verklaart dat de gemeente door de integratie
gemeente/OCMW vooroploopt. Wij hebben wel een veiligheidsconsulent (overeenkomst
met Interleuven) en een veiligheidsplan. Er wordt regelmatig vergaderd met onze
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systeembeheerder. Gemeente en OCMW werken met dezelfde server.
1.

Hoegaarden hartvriendelijke gemeente? Het antwoord op vorige gemeenteraad en de
berichtgeving in de krant was wat onduidelijk.
a. Had de gemeente eerder al een uitnodiging gekregen van het Rode Kruis voor het
volgen van een cursus?
b. Zal de gemeente (minstens) drie van haar personeelsleden de cursus voor een AEDtoestel laten volgen zodat Hoegaarden door het Rode Kruis erkend wordt als
‘Hartvriendelijke gemeente’?
c. Wat zijn de richtlijnen naar de verenigingen toe als jullie wel of niet voor die
erkenning gaan?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat ‘het Rode Kruis een officiële vraag had moeten
stellen. Wij wensen wel een hartvriendelijke gemeente te worden. Veel verenigingen
hebben de opleiding al gehad, wie die opleiding geeft, interesseert me niet. Het
belangrijkste is dat de mensen geïnformeerd zijn’.
Raadslid Liselore Fuchs stelt vast dat de mensen in onze gemeente geen politiekneutrale opleiding kunnen volgen.
Schepen/OCMW-voorzitter Jos Cauwberghs stelt dat hij niet wist dat er politieke
medische opleidingen bestaan.

Raadslid Liselore Fuchs had ook nog schriftelijke vragen ingediend, deze wenst
ze nu niet te behandelen.

Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid
Gerti Druyts, CD&V-fractie:
Goedkeuring om een toelage te schenken van 500 euro aan het Rode Kruis Vlaanderen
naar aanleiding van de ebola-epidemie die West-Afrika treft.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het advies van de GROS dd 02.12.2014;
Naar analogie van de actie voor Syrië 1212 in het voorjaar en de Balkan-actie in de
zomermaanden;
Aangezien de gemeente in samenwerking met de GROS een voorbeeldfunctie heeft naar
de burger;
Op voorstel van raadslid Gerti Druyts;
Na bespreking;
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BESLUIT:
Art 1 – Er wordt een toelage toegekend van 500 euro aan het Rode Kruis Vlaanderen
naar aanleiding van de ebola-epidemie die West-Afrika treft.

*** De zitting wordt gesloten om 21u22 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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