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ZITTING VAN 13.10.2015
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken , ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens,
A. Vorstenbosch,H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, A. Van den
Steen, L. Fuchs, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: H. Decoster, raadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 08.09.2015.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 08.09.2015 goed.

2.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;
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 bedankt het college voor de volledige informatie, de
autofinancieringsmarge is verbeterd.
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde gemeentelijke budgetwijziging wordt goedgekeurd.
*********

Naar aanleiding van deze budgetwijziging vraagt raadslid Herwig Princen waarom de
uitvoeringstermijnen in de Kalverstraat zo worden overschreden. Is er geen
boeteclausule voorzien?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat de werken ivm de fietspaden aan de
Waversesteenweg na aanbesteding 200.000 € goedkoper bleken, dan oorspronkelijk
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geraamd. Dit bedrag werd dan getransfereerd naar de Klaverstraat: hier wordt dus meer
uitgevoerd dan in oorsprong voorzien, vandaar logischerwijze de langere
uitvoeringstermijn.
*********

3. Ruilverkaveling Willebringen : gemeentelijk advies ivm de plannen van de nieuwe en
af te schaffen wegen, afwateringen en kunstwerken.
DE RAAD,
Gelet op de plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij
behorende kunstwerken, opgemaakt door het Ruilverkavelingscomité Willebringen,
overeenkomstig de voorschriften van artikel 70 van de wet van 22 juli 1970, op de
ruilverkaveling van landeigendommen uit de kracht van de wet van 11 augustus 1978,
houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse gewest;
Gelet op het proces-verbaal van 14 augustus 2015 waarbij akte wordt genomen van de
neerlegging van de stukken ten zetel van het gemeentebestuur.
Gelet op het proces-verbaal van opening en sluiting van het onderzoek, opgemaakt op 28
augustus 2015 door het College van Burgemeester en Schepenen.
Gelet op het attest van het College van Burgemeester en Schepenen van 2 september
2015 waaruit blijkt dat de door het gemeen recht voorgeschreven formaliteiten inzake
onderzoek “de commodo et incommodo” werden vervuld;
Gelet op de mondelinge (en schriftelijke) bezwaren die tijdens het onderzoek door zekere
belanghebbenden werden geuit;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, T. Groeseneken, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch L. Buccauw, H.
Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, A. Van den Steen Stemmen tegen: 0
Onthoudingen L. Fuchs, raadslid
BESLIST:
Een gunstig advies uit te brengen op de goedkeuring van de plannen van de nieuwe en af
te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken.

4.Organisatie SOCiAL – Vervroegde ontbinding van de vereniging Titel VIII, Hoofdstuk
I OCMW-decreet SOCiAL – Goedkeuring OCMW-raadsbesluit
De Gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van Vereniging Titel VIII,
Hoofdstuk I OCMW-decreet, SOCiAL op datum van 25 september 2015 tot voorbereiding
van de procedure tot ontbinding van de Vereniging.
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Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 september 2015
betreffende de ontbinding van de Vereniging Titel VIII Hoofdstuk I OCMW-decreet,
SOCiAL;
Gelet op het feit, dat overeenkomstig artikel 224 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van centra voor maatschappelijk welzijn deze beslissing ter
goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Gelet op de statuten van SOCiAL van 30 oktober 2009.
Betreffende het maatschappelijk doel:

De vereniging heeft tot doel :
• om de deelnemende OCMW’s te ondersteunen bij studie- en planningsactiviteiten,
• Om op te treden als overlegorgaan tussen de OCMW’s en
• om gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren
Betreffende de vroegtijdige ontbinding:

De algemene vergadering beslist over de vroegtijdige ontbinding van de vereniging.
Ingeval van ontbinding, wordt een vereffenaar aangesteld, voorgedragen door de
algemene vergadering, die een voorstel van vereffening aan de algemene vergadering
bezorgt.

Gelet op volgende overwegingen:
• De mededeling van alle partnerbesturen tot stopzetting van de samenwerking
met SOCiAL voor afname van gezinszorg, vanaf 31 december 2015.
• Derhalve een feitelijke stopzetting van de regionale Dienst voor Gezinszorg en
Aanvullende thuiszorg na 1 januari 2016.
• Het grote aantal stopzettingen van afname van dienstverlening via SOCiAL
waardoor een beperkte afname van dienstverlening na 1 januari 2016
(Juridische dienstverlening, groepswerking, arbeidstrajectbegeleiding,
organisatie- en communicatiebeheer)
• De aanvraag van het merendeel van de partnerbesturen tot uittreding uit de
OCMW-vereniging SOCiAL waardoor een sterke vermindering van het aantal
deelnemende besturen na 1 januari 2016
• De effectieve stopzettingen door de besturen van afname van dienstverlening in
de loop van 2016 (tot 30/06/2016).
• Derhalve een feitelijke stopzetting van de OCMW-vereniging SOCiAL na 1 juli
2016.
Overwegende dat men binnen de vereniging geen structurele opportuniteiten meer ziet
om de vereniging te behouden en dat het niet raadzaam wordt geacht om de
samenwerking in de huidige vorm en structuur te behouden.
Gelet op het voorafgaandelijke gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen dd 5.10.2015;

Besluit :
Art 1. De Gemeenteraad keurt, overeenkomstig artikel 224 van het decreet van 19
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 september 2015
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betreffende de ontbinding van de Vereniging Titel VIII Hoofdstuk I OCMW-decreet,
genaamd SOCiAL, goed.
Art. 2. De Gemeenteraad keurt de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van 23 september 2015 goed betreffende de verbintenis om, na aanzuivering van alle
ontvangsten en lasten alsook de kosten van liquidatie, het passief van de vereniging te
verdelen onder alle aangesloten leden van de vereniging op volgende manier:
a. kosten van vervroegde ontbinding: evenredige verdeling onder alle
deelnemende besturen
b. overheadkosten: op basis van inwonersaantal
c. kosten verbonden aan operationele dienstverlening: a rato van afname

5. Aanpassing reglement gemeentelijke begraafplaatsen
De gemeenteraad
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
bijhorende wijzigingen
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14.05.2004 tot organisatie, inrichting
en beheer van begraafplaatsen en crematoria
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20.10.2005 tot bepaling van de
voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24.02.2006 tot vaststelling van de
wijzen van lijkbezorging, asbestemming en rituelen van de levensbeschouwing voor
uitvaart opgenomen in laatste wilsbeschikking
Gelet op diverse omzendbrieven, zoals BB 2008/05 en BB 2006/03
Gelet op het Burgerlijk wetboek art. 77 tot en met 87
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12.03.2013 tot goedkeuring van het reglement
op de gemeentelijke begraafplaatsen (politieverordening).
Overwegende dat wijzigende maatschappelijke behoeften en verplicht beheer zonder
pesticides leiden tot een noodzakelijke herinrichting van begraafplaatsen
Overwegende dat in het verleden, door omstandigheden, de procedure van ontruiming
van niet-geconcedeerde begravingen en hernieuwing van concessies niet werd toegepast;
Overwegende dat het niet geregeld toepassen van voormelde procedures het nietdiscriminatieprincipe tegenover de betalende concessie schaadt;
Overwegende dat het, om toekomstige ruimtelijke, esthetische, e.a. problemen te
vermijden, noodzakelijk is om, met betrekking tot de ontruiming van de nietgeconcedeerde begravingen en bijzettingen, een consequent beleid te koppelen;
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Overwegende dat de wettelijke bepalingen worden nageleefd, in het bijzonder de
voorgeschreven termijn van bekendmaking van 1 jaar.
Overwegende het gevoelsmatige karakter van de aanpassingen,
Besluit:
Artikel 1 De politieverordening op de begraafplaatsen, zoals goedgekeurd op 12.03.2013
wordt vervangen door de als bijlage gevoegde aangepaste politieverordening.
Artikel 2
Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.
Artikel 3
Onderhavig besluit wordt voor het
toegezonden.

passende gevolg aan de hoger overheid

6. Aanpassing reglement voor concessies van graven, columbaria, grondnissen.,
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet,
Gelet op het raadsbesluit van heden, tot goedkeuring van het gemeentelijk
reglement op gemeentelijke begraafplaatsen,
Gelet op de vaststelling van de tarieven voor concessies van graven, columbaria,
grondnissen, grafkelders, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van
17.12.2013.
Overwegende dat de gemeenteraad nog een aantal aanvullende tarieven met
goedkeuren.
BESLUIT
Artikel1
In de titel van het reglement van 17.12.2013 aangaande de tarieven voor concessies van
graven, columbaria, grondnissen, grafkelders wordt “grafkelders” geschrapt. Ook artikel
2 van bovenvernoemde reglement wordt geschrapt.
Artikel 2
Volgende tarieven worden vanaf 1/1/2016 toegevoegd aan het reglement concessies van
graven, columbaria, grondnissen, grafkelders.
•
•

Kosten voor een Lessenaarsteen bij grondnis in een vernieuwde perceel 300 EUR.
Kosten voor een naamplaatje op de herdenkingszuil strooiweide 30 EUR.

Artikel 3
Een gecoördineerde versie van dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke
website.
Artikel 4
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Onderhavig besluit wordt voor het passende gevolg aan de hoger overheid toegezonden

7. Aanpassing belastingsreglement ontgravingen
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet,
Gelet op het raadsbesluit van heden, tot goedkeuring van het gemeentelijk
reglement op gemeentelijke begraafplaatsen,
Gelet op de goedkeuring belastingsreglement ontgravingen door de gemeenteraad
van 17.12.2013.
Overwegende dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een ontgraving van een
gecremeerd en een niet-gecremeerd lijk.
BESLUIT
Artikel1
In het belastingsreglement van 17.12.2013 betreffende ontgravingen wordt artikel 3
vervangen door:
De belasting wordt vastgesteld op
- 750 EUR voor elke ontgraving of verplaatsing van niet-gecremeerde stoffelijke
overschotten,
- 75 EUR voor elke ontgraving of verplaatsing van gecremeerde stoffelijke
overschotten,
Vrijstelling van belasting wordt toegestaan voor kinderen beneden de 18 jaar op de
datum van het overlijden.
Artikel 2
Een gecoördineerde versie van dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke
website.
Artikel 3
Onderhavig besluit wordt voor het passende gevolg aan de hoger overheid toegezonden.

8. Aanpassing belastingsreglement begraving niet-inwoner
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet,
Gelet op het raadsbesluit van heden, tot goedkeuring van het gemeentelijk
reglement op gemeentelijke begraafplaatsen,
Gelet op de goedkeuring belastingsreglement begraving niet-inwoner door de
gemeenteraad van 17.12.2013.
Overwegende dat bovenstaand reglement eindigt op 31/12/2015.
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Overwegende de noodzaak om nieuwe tarieven toe te passen ingevolge de stijgende
kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt met ingang van 1 januari 2016 voor een termijn die eindigt op 31 december
2019 een belasting gevestigd op :
* de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen van personen die
niet in Hoegaarden gedomicilieerd zijn. Er wordt een uitzondering voorzien voor
niet-inwoners die gedurende de laatste 25 jaar minstens 10 jaar ingeschreven
waren in de bevolkingsregisters van Hoegaarden: zij worden gelijkgesteld met
inwoners.
* de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen van personen die niet in
Hoegaarden gedomicilieerd zijn. Er wordt een uitzondering voorzien voor nietinwoners die gedurende de laatste 25 jaar minstens 10 jaar ingeschreven waren in
de bevolkingsregisters van Hoegaarden: zij worden gelijkgesteld met inwoners.
* de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen van personen die niet in
Hoegaarden gedomicilieerd zijn. Er wordt een uitzondering voorzien voor nietinwoners die gedurende de laatste 25 jaar minstens 10 jaar ingeschreven waren
in de bevolkingsregisters van Hoegaarden: zij worden gelijkgesteld met inwoners.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de
bijzetting in een columbarium aanvraagt.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 250 EUR per begraving, 200 EUR in geval van
bijzetting in een columbarium, 100 EUR in geval van uitstrooiing.
Artikel 4
De belasting moet bij de aanvraag van de begraving, de uitstrooiing of de
bijzetting in een columbarium contant betaald worden. Bij gebreke van een
contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.
Artikel 5.
Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.
Artikel 6
Onderhavig besluit wordt voor het
toegezonden.

passende gevolg aan de hoger overheid

9.Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken –schrapping punt n
De gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
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Gelet op het raadsbesluit dd 17.12.2013 ivm de belasting op de afgifte van
administratieve stukken;
Overwegende dat opzoekingen door de aanvragers zelf, in de meeste lokale besturen
gratis zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Besluit: Volgend punt wordt geschrapt in het bovenvermeld belastingsreglement dd
17.12.2013, opzoekingen door de aanvrager zelf zijn dus vanaf heden gratis:

n) Opzoekingen naar de afstamming : mits toelating van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg kan de belanghebbende deze dienst van de gemeente bekomen mits
betaling van 9 € per uur opzoeking.
10. Aanvullend politiereglement – verbod te keren - schoolomgeving Klein Overlaar.
De gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009;
Overwegende dat de dienst AWV van het Vlaamse Gewest hiermee akkoord gaat;
Overwegende dat deze beslissing enkel betrekking heeft op gewestwegen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
BESLUIT
Artikel 1.
In Klein Overlaar zal een VERBOD te KEREN worden ingevoerd.
Artikel 2.
In Klein Overlaar zullen twee verkeersborden C33 worden geplaatst; en wel als volgt
• één tegenover huis nr. 2 (voor de rijrichting Tienen),
• één ter hoogte van huis nr. 40 (voor de rijrichting Hoegaarden-centrum).
Artikel 3.
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Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR
DHR HERWIG PRINCEN RAADSLID VLD
Via de vergadering van de sportraad is aan de gemeente gevraagd om een AED toestel te
plaatsen ter hoogte van de tennis- en hockeyvelden. Gezien de sportactiviteiten daar
uitgeoefend, en gezien de afstand tot het meest nabije AED toestel, is deze vraag meer
dan terecht. Deze vraag zou door de schepen van sport voorgelegd worden aan het
College BS ter advies. Gezien onze gemeente het logo hartvriendelijk draagt: welk is het
advies van het college?
Schepen Filip Havet verklaart dat de hockeyclub zelf een AED-toestel mag plaatsen. Wij
adviseren om er één te leasen. De gemeente kan instaan voor het onderhoud.

BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR
DHR ACHIEL VAN DEN STEEN, RAADSLID NVA:
Chirolokalen Hoegaarden:
Nu het duidelijk wordt welke richting men wil uit gaan met het PC en de Chirolokalen,
zou ik willen vragen welke financiële en andere middelen het gemeentebestuur zal
voorzien ter ondersteuning van “Chirohoegaardenbouwt”, rekening houdend met het feit
dat men zich nu moeilijk nog kan verschuilen achter : het is geen eigendom van de
gemeente.
Graag de visie van het gemeentebestuur op korte en lange termijn.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat de vzw’s nog een definitieve verdeling moeten
uitwerken, er is ook nog geen gedetailleerde begroting opgemaakt.
Schepen Marleen Lefevre verklaart dat de gemeente zelf geen leaderdossier heeft
ingediend. Wij hebben daarentegen de Chiro ondersteund bij het opstellen van hun
subsidieaanvraag. Er wordt maximaal één groter dossier per gemeente aanvaard, we
hebben dus aan de Chiro de kans geboden om de subsidie daadwerkelijk te kunnen
innen.

BESLOTEN ZITTING
BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR
MEVR LISELORE FUCHS, RAADSLID NVA:
Vertraging voor fietspaden Waversesteenweg
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Op 2 september lezen we dat de werken aan de Waversesteenweg vertraging kennen. Er
staat te lezen dat ‘één iemand erin geslaagd is om dit project naar de prullenmand te
verwijzen. We zijn dus terug bij af en zullen ons huiswerk moeten overdoen.’ De N-VAfractie gaat ervan uit dat als één persoon met zijn bezwaren het hele project kan
uitstellen, de bezwaren wel erg terecht waren.
1) Hoe kan het dat de vorige studie niet waterdicht genoeg was?
2) Moet er nu opnieuw een studie gebeuren?
3) Hoeveel zal deze vertraging de gemeente extra kosten?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat het rooilijnplan nog dateerde van in 1959.
Het ingediende bezwaar handelde over meerdere aspecten, zoals ook de snelheid. Ons
ontwerp was al door verschillende commissies goedgekeurd. Er wordt een nieuw
rooilijnplan opgesteld, met een nieuw openbaar onderzoek. Het dossier zal ons niet meer
kosten.
*** De zitting wordt gesloten om 21u08 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

