ZITTING VAN 8.09.2015
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Buccauw, A. Van den Steen, L. Fuchs, Raadsleden.
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: E. Janssens, A. Vorstenbosch, raadsleden en Jos Cauwberghs,
OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u01 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 9.06.2015.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 9.06.2015 goed.

2.Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budgetwijziging 2015 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 09.07.2015: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 32.460,59 (ongewijzigd)
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek Sint-Gorgonius
Hoegaarden.

3.Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden: goedkeuring wijziging meerjarenplannen
2014-2019
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 door de
kerkraad van de kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden op 11.06.2015;
Gelet op het gunstig advies van 09.07.2015 over dit gewijzigd meerjarenplan 20142019 vanwege het Aartsbisdom Mechelen-Brussel;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 goed van
de kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting
van 11.06.2015 .

4.Kerkfabriek Sint-Jan : goedkeuring wijziging meerjarenplannen 2014-2019
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 door de
kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan Hoksem op 16.06.2015;
Gelet op het gunstig advies van 09.07.2015 over dit gewijzigd meerjarenplan 20142019 vanwege het Aartsbisdom Mechelen-Brussel;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 goed van
de kerkfabriek Sint-Jan Hoksem, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van
16.06.2015 .

5.Kerkfabriek Sint-Gorgonius : budget 2016 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 09.07.2015: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 29.373,85
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Gorgonius
Hoegaarden.

6.Kerkfabriek Sint-Ermelindis: budget 2016 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 09.07.2015: gunstig.

Gemeentelijke toelage : € 16.311,81
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert.

7.Kerkfabriek Sint-Niklaas: budget 2016 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 09.07.2015: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 8.187,59
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden.

8.Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem: budget 2016 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 09.07.2015: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 16.338,69
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Jan Hoksem.

9. Gemeentefinanciën : bekrachtiging collegebesluit dd 22.06.2015 – kapitaalverhoging
Publi-T
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het bijgevoegde collegebesluit dd 22.06.2015 tot onderschrijving van de
kapitaalverhoging Publi-T
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het collegebesluit dd 22.06.2015 tot onderschrijving van de kapitaalverhoging
Publi-T wordt bekrachtigd.
Art 2 – Dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeentelijke financiële dienst en aan
Finilek.

10.Gemeentelijk patrimonium: besluit tot verkoop perceeltje grond Jules Lowetlaan.
DE RAAD,

Gelet op de aanvraag vanwege mevr Nelly Roux Altenaken 24 3320 Hoegaarden tot
aankoop van een klein perceeltje gemeentelijke eigendom in de Jules Lowetlaan;
Gelet op het bijgevoegde opmetingsplan dd 28.04.2014 opgesteld door landmeter-expert
Frank Rimanque;
Overwegende dat de gemeente geen enkele nuttige bestemming heeft voor dit perceeltje;
Overwegende dat dit perceel door de landmeter-expert Frank Rimanque geschat wordt
op € 16.500 ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Er wordt besloten een perceel gelegen in Jules Lowetlaan naast nr 202/b/2, met
een oppervlakte van 113 m² te verkopen aan mevr Nelly Roux Altenaken 24 3320
Hoegaarden voor een bedrag van € 16.500 + kosten.
Art 2 - Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gemeentelijke financiële
dienst en aan de koper .
Art 1 – Worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen bij het verlijden van
bovenvermelde verkoopakte:
Jean-Pierre Taverniers, burgemeester
Bart Hendrix, gemeentesecretaris.

11.Goedkeuring “ADDENDUM van 9.09.2015 aan de samenwerkings-overeenkomst
tussen IGO en de gemeente betreffende het project Vlaamse energielening”
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op het ADDENDUM van aan de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de
gemeente betreffende het project Vlaamse energielening”;
Na bespreking;
BESLUIT:
Artikel 1 Het onderstaande addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO
en de gemeente betreffende het project Vlaamse energielening wordt goedgekeurd:

Tussen IGO, vertegenwoordigd door de heer H. VANDENBERG, voorzitter, en de heer
G. CLAES, ondervoorzitter, p/a De Vunt 17, 3220 Holsbeek (administratieve en
maatschappelijke zetel), ondernemingsnummer BTW BE 0862 962 775 RPR Leuven,
En
De gemeente Hoegaarden, vertegenwoordigd door Jean-Pierre Taverniers, burgemeester
en Bart Hendrix, secretaris, Gemeenteplein 1 3320 Hoegaarden, handelend krachtens de
beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van 8.09.2015,
En
Het OCMW, vertegenwoordigd door Jos Cauwberghs, de OCMW-voorzitter, en Bart
Hendrix, OCMW-secretaris, handelend krachtens de beslissing van de OCMW-raad,
genomen in de zitting van 22.07.2015
IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1. De samenwerkingsovereenkomst tussen IGO, de gemeente Hoegaarden en het
OCMW betreffende het project van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
(FRGE), thans Vlaamse energielening, wordt vanaf 19 juni 2015 verlengd tot 31
december 2015.
Artikel 2. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt vervolgens jaarlijks stilzwijgend
verlengd tenzij één van de partijen de samenwerkingsovereenkomst opzegt uiterlijk 3
maanden voor de einddatum van de overeenkomst.
Artikel 3. Bij het vervallen van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en het
FRGE vervalt de opdracht en dus het voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst
tussen IGO en de gemeente Hoegaarden
12. Gemeentelijk onderwijs : Haspengouwse scholengemeenschap : goedkeuring
uitstapregeling gemeentescholen stad Landen
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere

wijzigingen;

Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet basisonderwijs dd 25.02.1997 en

latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 6.07.2001 en latere wijzigingen, betreffende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de overdracht van het Gemeentelijk Basisonderwijs van Landen naar het
Gemeenschapsonderwijs;
Overwegende dat de Haspengouwse Scholengemeenschap onder de vorm van een
interlokale vereniging werd opgericht;
Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige
overeenkomst van de Haspengouwse Scholengemeenschap voor de periode van
01.09.2014 tot 31.08.2020;
Gelet op de gemaakte afspraken in het beheerscomité van 15.06.2015 van de
Haspengouwse Scholengemeenschap door de schepenen van de Hoegaarden, Linter en
Zoutleeuw en de afgevaardigde van de raad van bestuur van Scholengroep 11 van het
Gemeenschapsonderwijs dhr Urbain Lavigne;

Gelet op het gunstig advies van de schoolraad dd 12.05.2015;
BESLUIT:
Art 1 - Volgende uitstapregeling vanaf 01.09.2015 van de gemeentescholen van de stad
Landen uit Haspengouwse scholengemeenschap wordt goedgekeurd:
Afspraak Beheerscomité Haspengouwse scholengemeenschap – GO! Scholengroep 11
Ingevolge de overdracht van het Gemeentelijk Basisonderwijs van Landen naar het
Gemeenschapsonderwijs wordt aan de overige partners in het Beheerscomité, zijnde de
gemeenten Linter, Hoegaarden en Zoutleeuw, de uitstap uit de Haspengouwse
scholengemeenschap van de gemeentescholen van Landen cfr. het decreet basisonderwijs
Art. 125quinquies § 4 2° (indien de school overgenomen wordt door een schoolbestuur

van een andere groep als vermeld in artikel 3, 21°, op voorwaarde dat alle
schoolbesturen die behoren tot de scholengemeenschap, ermee instemmen dat de school
uit de scholengemeenschap stapt) gevraagd op voorwaarde dat de zorgpunten (het

contingent dat à rato het leerlingencijfer van de gemeenteschool van Landen deze school
toekomt), mee overgedragen worden naar de scholengemeenschap (dit is dus
Scholengroep 11 van het Gemeenschapsonderwijs) waartoe de betreffende school zal
gaan behoren cfr Decreet Basisonderwijs Art. 125decies 6° (de overdracht naar een

andere scholengemeenschap van punten voor het voeren van een zorgbeleid verkregen op
basis van artikel 125duodecies1, § 1, op voorwaarde dat een school op basis van artikel
125quinquies [[[,§4 2°, ,]]]³ de scholengemeenschap verlaat en toetreedt tot de
scholengemeenschap naar waar de punten voor het voeren van een zorgbeleid worden
overgedragen.]]8).
Aangezien deze vraag conform regelgeving Decreet Basisonderwijs is, verklaren de
desbetreffende schepen van Linter, Hoegaarden en Zoutleeuw zich akkoord met deze
uitstapregeling.
Alle partners laten deze afspraak integraal bekrachtigen door de respectievelijke
gemeenteraden (Linter, Hoegaarden en Zoutleeuw) en de Raad van Bestuur van SGR 11.
Indien de respectievelijke gemeenteraden deze afspraak (uittreden uit de
scholengemeenschap met overheveling van zorgpunten) niet bekrachtigen blijft BS
Landen in de huidige scholengemeenschap en zal GO! Scholengroep 11 als schoolbestuur
partner worden in de bestaande interlokale vereniging en verklaart zich akkoord met de
bestaande samenwerkingsovereenkomst die ongewijzigd blijft.
Aldus opgemaakt in viervoud waarvan iedere partij een origineel exemplaar heeft
ontvangen,
Art 2 – De zetel van de Haspengouwse scholengemeenschap wordt aangepast van
Landen naar Zoutleeuw Vinnestraat 45 3440 Zoutleeuw.

BESLOTEN ZITTING
1. Gemeentefinanciën : Toelage aan gezin
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat op 29.05.2015 het huis van het gezin Sterckx - Looze volledig
afgebrand is;

Overwegende dat de kinderen van het gezin, leerlingen van onze gemeenteschool zijn;
Overwegende dat er via de school, ten bate van het gezin een solidariteitsactie werd
georganiseerd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Er wordt een gemeentelijk toelage toegekend 500 € aan het gezin Sterckx - Looze

Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid Luc Buccauw,
raadslid SPA
Ecowerf is al een tijdje een project aan het uitbouwen om de containerparken in onze
regio te centraliseren.
D.w.z. dat er in de regio 5 tot 6 containerparken zullen sluiten volgens dit project.
Vraag is hoe men beslist welk park sluit en of Hoegaarden daar toe behoort. En welke
impact dit bij een eventuele
sluiting van ons containerpark voor de Hoegaardier zal hebben .
Graag een woordje uitleg
Schepen Marleen Lefevre antwoordt dat de directie van Ecowerf alle schepencolleges zal
bezoeken en er een toelichting zal komen geven met alle details van het ontwerpplan. Er
is binnen de raad van bestuur afgesproken om pas na deze bezoeken te communiceren.
Wij gaan ons houden aan deze afspraak. Uw vraag is waardevol, maar ze komt dus te
vroeg.

Bijkomende agendapunten ingediend door raadslid Achiel Van den
Steen, raadslid NVA
1) Verkeersveiligheid :
Wat zijn de concrete maatregelen die het gemeentebestuur heeft genomen bij het begin
van het nieuwe schooljaar om de veiligheid rond de schoolgemeenschappen (GBS,
Mariadal, College, kleuterscholen)?
In het Infoblad staat letterlijk : het gemeentebestuur BLIJFT inzetten op veilige ...
De burgemeester-voorzitter verklaart dat wanneer er nieuwe wegenis wordt aangelegd,
zoals in Meldert binnen afzienbare tijd, er speciale veiligheidsmaatregelen getroffen
worden in schoolomgevingen. Verder zal het beleid om mensen te beboeten, die niet
reglementair parkeren zeker niet wijzigen.
2) Inbraakpreventie :
De laatste tijd zijn er nogal wat meldingen over inbraak in de gemeente.
Welke concrete maatregelen werden hiertegen genomen ?

De burgemeester-voorzitter verklaart dat er dit jaar, inderdaad nu al 22 inbraken waren
(vorig jaar 24 over het gehele jaar). Het toezicht wordt verscherpt, er is meer
uitwisseling van gegevens tussen zones. Er wordt ook vastgesteld dat sommige inwoners
toch nog te nonchalant zijn. Als bestuur zullen we er voortdurend moeten op blijven
hameren, in onze communicatie om voorzichtiger te zijn.
3) Buren :
In Info Hoegaarden wordt vaak gesproken over de relatie tussen de buren, het project
buren voor mekaar en burenbemiddeling.
Vele conflicten (groot woord) ontstaan wegens het al of niet in overtreding zijn wat
betreft planten en struiken en bloemen aan de scheidingslijn tussen twee percelen.
Hiermee doe ik een oproep om de wettelijke bepalingen ter zake op regelmatige basis in
het infoblad te vermelden, samen met de te volgen procedures bij contestatie en de
consequenties verbonden aan de niet naleving. Dit zou nog meer burenleed vermijden
dan praten met mekaar m.i.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat we niet al te zeer moeten focussen op de regels.
Als het voor buren geen probleem is dat een plant of haag wat hoger staat, dan moet
daar ook geen probleem van gemaakt worden. Sommige mensen moeten opnieuw
voldoende leren praten en communiceren met mekaar. Met wat verdraagzaamheid kan
veel opgelost worden.
4) Vluchtelingen : kunnen niet anders dan over dit actueel probleem een vraag stellen :
Aantal studio’s?
Er zijn 4 studio’s voorzien voor 10 mensen in Hoegaarden
Wat is de gemiddelde bezettingsgraad ?
Vanaf juli volledig bezet.
Welke inspanningen worden door deze mensen gedaan om zich te integreren ? (vb.
aanleren van Nederlands ?)
- de gezinnen worden onmiddellijk doorverwezen naar het huis van het Nederlands voor
Nederlandse lessen
- kinderen worden onmiddellijk ingeschreven in de school
- kinderen worden doorverwezen naar de lokale jeugdbewegingen
- gezinnen krijgen 20 euro per maand om uit te geven aan socio-culturele activiteiten
- verplichte inburgeringscursus
Hoe helpt het OCMW hen om “eventueel” terug te keren
Alle gezinnen worden ingelicht dat een terugkeer steeds mogelijk is met ondersteuning
van organisaties die samenwerken met IOM Internationale Organisatie voor Migratie.
Heeft de gemeente in de huidige situatie meer mensen op te vangen of blijft dit stabiel
en wordt er van bovenuit vragen gesteld ?
In de maand juli en augustus werden er drie gezinnen toegewezen waardoor het LOI
onmiddellijk volledig bezet was.
Toelichting subsidies vanuit Fedasil:
Subsidie per bezette volwassene: 37,77 euro per dag
Subsidie per bezette plaats kind: 20,78 euro per dag
Subsidie per niet bezette plaats volwassene: 15,11 euro per dag
Subsidie per niet bezette plaats kind: 8,31 euro per dag
Momenteel krijgen wij veel mails van mensen die zich willen inzetten voor de
vluchtelingen. Het OCMW weerhield twee vrijwilligers. Daarnaast krijgen wij de vraag

of men kleding en dergelijke mag brengen naar het gemeentehuis. Wij informeren de
mensen dat wij samenwerken met de kringloopwinkel en de BOM (Bezorgd Om Mensen)
te Tienen. Als men tweedehands goederen naar die organisaties brengt, komt het zeker
ook ten goede aan de vluchtelingen.
5) GROS : zal kinderen fair trade leren koken op 17 oktober hier ter plaatse .
- is dit op kosten van de Hoegaardiers ?
- wat is er de kostprijs van ?
Schepen Filip Havet verklaart dat er een totale kostprijs is van 1.728 €, waarvan 1.328
gesubsidieerd. Raadslid Achiel Van den Steen antwoordt dat hij las (in gemeentelijke
communicatie) dat de subsidie niet toegekend werd. Dit zal worden nagetrokken.
Schepen Marleen Lefevre voegt hieraan toe dat het raadslid de niet toegekende subsidie
voor dit beleidsdomein, in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten, bedoelt.
6)KOTK : op 15 oktober is er de dag tegen de kanker.
- een geel lintje opsteken of dragen die dag is natuurlijk een vorm van betrokkenheid en
kost niets
- mijn voorstel is dat ieder gemeenteraadslid / schepenen/ burgemeester : zijn
betrokkenheid zou tonen om af te zien van de zitpenning van oktober en dat rechtstreeks
aan KOTK laat storten (graag stemming als het kan).
De burgemeester-voorzitter verklaart dat de gele lintjes besteld werden, vervolgens leest
hij volgend antwoord van de Vlaamse overheid voor ivm de vraag voor het doorstorten
van de presentiegelden:
De raad kan geen beslissing nemen over de afstand van het presentiegeld ten voordele van een
bepaald humanitair doel. Enkel het betrokken raadslid zelf kan dat.
Op grond van artikel 17, §1, van het Gemeentedecreet en artikel 27, §1, van het OCMW-decreet
ontvangt het raadslid voor zijn aanwezigheid op de raad een presentiegeld ten laste van het
bestuur. Die bepaling is imperatief gesteld en houdt zelfs een verplichting in voor het bestuur om
het presentiegeld te betalen. Het presentiegeld vergoedt het deelnemen aan vergaderingen en uit
de vergoedende aard volgt dat die gelden als persoonlijk dienen te worden beschouwd. Dat belet
niet dat het raadslid autonoom kan beschikken over de ontvangen gelden en eventueel
doorstorten naar een goed doel.

Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid Herwig Princen,
raadslid VLD
Gebrekkig onderhoud gemeentelijke infrastructuur. Wij stellen vast dat de gemeente
tekortschiet in haar verantwoordelijkheid betreffende het onderhoud van haar
infrastructuur. Een paar voorbeelden: onderhoud holle wegen en grachten (zie
persartikel), afvoer wateroverlast aan tennis en hockeyterreinen (was andermaal
overstroomd - zie ook onze vorige interpellatie), kruispunt Goetsenhovenstraat /
Blokstraat (verzakking - al jaren), kruispunt Sint-Niklaasstraat naar kapel OLV v
Bijstand (verzakking - al jaren), voetpaden en fietsrekken rond sporthal (schots en
scheef - al jaren), voet-/ fietspaden langs Kerselaarstraat/Begijnenblokstraat. Enz.
Wij vragen om dringend aan de technische diensten van de gemeente die middelen te

geven om al deze problemen op een adekwate manier aan te pakken. Geen oplapwerk
maar degelijk met bijhorende uitvoeringstermijnen graag.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat ‘we geen pesticiden meer mogen gebruiken,
voor een landelijke gemeente is dit extra moeilijk. Binnen onze technische dienst zijn er
verschillende oudere medewerkers, die iets vaker arbeidsongeschikt zijn. Op het vorige
college hebben we nog een nieuwe aanwerving gedaan van een technisch assistent. We
blijven ook investeren in materialen voor deze dienst. Bij de aanleg van nieuwe
infrastructuur wordt veel rekening gehouden met de onderhoudsvriendelijkheid.
De kerkhoven zijn prioritair, maar hier kruipt enorm veel werk in’.

*** De zitting wordt gesloten om 20u59 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

