ZITTING VAN 8.12.2015
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, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, A. Van den
Steen, L. Fuchs, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 16.11.2015.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 16.11.2015 goed.

Raadslid Herwig Princen verklaart dat hij graag een meer uitgebreide verslaggeving zou
zien. Inzake de financiële ondersteuning van Warm Hoegaarden was er gezegd dat de
toelage bestemd was voor transport. Inzake het agendapunt over IVERLEK had hij nog
een drietal opmerkingen meegedeeld: de datum van goedkeuring van de jaarrekening
was pas na twee jaar, aan wie wordt de macht gegeven om de besluitvorming om te
zetten in acties, waarom stellen IVEKA en INTERGAS de statutaire einddatum vast in
november 2019.
2.Aanpassing belastingsreglement sluikstorten
De RAAD
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§2.15°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd tot op heden;
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), zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op de bijlagen bij 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), zoals gewijzigd, in het bijzonder
bijlagen 2.1. en 5.1.4;
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’
van de Vlaamse Regering van 14 december 2007; dat de Vlaamse Regering op 14

december 2007 het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke
afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, heeft
vastgesteld; dat dit uitvoeringsplan het uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
2003-2007 vervangt;
Gelet op het besluit van 27 november 2012 houdende belasting op het weghalen van
sluikstorten;
Gelet op het Milieuhandhavingsdecreet van 21 december 2007, gewijzigd of aangevuld
bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(DABM) en het vervolgdecreet van 30 april 2009; dat deze regelgeving gekend is als Titel
XVI “Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen” van het DABM;
Overwegende dat de gemeente regelmatig met sluikstortingen geconfronteerd wordt;
Overwegende dat het opruimen van de sluikgestorte afvalstoffen moet worden verhaald
op de dader;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen.
Nav dit agendapunt verklaart aaadslid Herwig Princen dat hij niet akkoord gaat met het
feit er 20% administratiekosten opgelegd worden: nu wordt de gemeente financieel
beloond indien er traag wordt opgeruimd door de gemeentelijke arbeiders. Dit reglement
is niet rechtlijnig. De burgemeester-voorzitter verklaart dat er al heel veel tijd kruipt in
het achterhalen wie de sluikstorter is, vaak lopen de kosten hoog op.

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch ,
A. Van den Steen Stemmen tegen: H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L.
Fuchs Onthoudingen L. Buccauw
BESLUIT:
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een contantbelasting geheven op het
opruimen, wegvoeren en legaal laten verwerken van afvalstoffen die werden gesluikstort
en afvalstoffen dewelke overlast m.b.t. afval veroorzaken. Onder gesluikstorte
afvalstoffen wordt verstaan het achterlaten van afvalstoffen op niet-reglementaire
plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten;
Artikel 2:
De contantbelasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten
heeft. In voorkomend geval zijn degene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de
eigenaar van de afvalstoffen, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
contantbelasting;
Artikel 3:
Deze contantbelasting wordt berekend per geval en dekt de werkelijke gemaakte kosten
voor het opruimen, wegvoeren en legaal laten verwerken van afvalstoffen die werden
gesluikstort of die overlast m.b.t. afval veroorzaken, en wordt als volgt vastgesteld:

-uurloon arbeiders opruimen sluikstortingen: 30,00 euro/uur per arbeider, een begonnen
uur wordt gelijkgesteld met een volledig uur.
-inzetten van voertuigen met bestuurder (bestelwagen, tractor met toebehoren,
vrachtwagen,
graaf/laadcombinatie,...): 50,00 euro/uur, een begonnen uur wordt
gelijkgesteld met een volledig uur.
-stort-, verwerkings- en milieukosten: volgens de overeenkomst met de verwerker;
-andere kosten: volgens kostprijs aangerekend door de leverancier aan de gemeente;
-administratiekosten: 20% van de totale kostprijs;
De contantbelasting bedraagt altijd minimum 300 euro per opruiming.
Artikel 4
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. Door de opname in
een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting, met
inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie
maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 5:
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs
indienen tegen deze contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien
kalenderdagen na indiening ervan.
Artikel 6:
Het belastingreglement van 27 november 2012 houdende belasting op het weghalen van
sluikstorten, worden integraal opgeheven.
Artikel 7:
De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen en de financieel
beheerder met de uitvoering van dit besluit.

3.Goedkeuring inhoudelijk en financieel jaarverslag intergemeentelijke vereniging Beter
wonen aan de Gete.
DE RAAD,
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijk samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het provinciaal reglement voor projecten die het lokaal woonbeleid
ondersteunen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 08 april 2008 waarbij de interlokale vereniging
‘lokaal woonbeleid Landen-Linter-Hoegaarden’ - nu genaamd ‘Beter Wonen aan de Gete’
werd opgericht en waarbij de statuten, de overeenkomst en het huishoudelijk reglement
werden goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2013 waarbij de wijziging van de
statuten van de interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete werd goedgekeurd;

Overwegende dat het 6de werkingsjaar van interlokale vereniging ‘Beter Wonen aan de
Gete’ liep van 01 september 2014 tot en met 31 augustus 2015;
Overwegende dat een financieel jaarverslag moet worden opgesteld ter verantwoording
van de uitgaven; dat een inhoudelijk jaarverslag moet worden opgesteld ter
verantwoording van de activiteiten; dat beide jaarverslagen moeten voorgelegd worden
aan de subsidiërende hogere overheden;
Overwegende dat het voorliggend financieel jaarverslag en het inhoudelijk jaarverslag
werden goedgekeurd op het beheerscomité in zitting van 10 november 2015;
Overwegende dat in de overeenkomst en de statuten van de interlokale vereniging ‘Beter
Wonen aan de Gete’ is bepaald dat het financieel jaarverslag en het inhoudelijk
jaarverslag moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Gelet op het besluit van 23 november 2015 van het college van burgemeester en
schepenen, waarbij wordt voorgesteld om het financieel en inhoudelijk jaarverslag van
het 6de werkingsjaar van de interlokale vereniging ‘Beter Wonen aan de Gete’ voor
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 08 december 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging,
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
BESLUIT:
Artikel 1. Het financieel jaarverslag en het inhoudelijk jaarverslag van 12 november
2015 over het 6de werkingsjaar van de interlokale vereniging ‘Beter Wonen aan de Gete’
goed te keuren.
Art. 2. Een afschrift van onderhavige besluit te zenden naar:
 de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
 Wonen-Vlaanderen, Phoenixgebouw, Koning Albert-II laan 19 bus 40 te 1210
Brussel.

4. Gemeentelijk onderwijs: aanpassing schoolwerkplan – evaluatie en rapportering
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het bijgevoegde aangepaste schoolwerkplan (evaluatie en rapportering);
Gelet op het gunstig advies ter zake van de schoolraad dd 19.11.2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het aangepaste schoolwerkplan (evaluatie en rapportering) wordt goedgekeurd.

5. Gemeentepersoneel : aanpassing 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 advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
3.12.2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Raadslid Herwig Princen is van oordeel dat de financieel beheerder iemand van de
gemeente moet zijn, aangezien de gemeente een subsidiërende overheid is voor het
OCMW;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch ,
A. Van den Steen Stemmen tegen: H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L.
Fuchs, L. Buccauw Onthoudingen 0
BESLUIT:
Art 1 – De aanpassingen in de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke rechtspositieregeling worden goedgekeurd.

6.Gemeentepersoneel : actualisatie personeelsformatie
DE RAAD,
Gelet op de bijgevoegde aangepaste gemeentelijke personeelsformatie,met organogram;
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
03.12.2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch ,
A. Van den Steen Stemmen tegen: H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L.
Buccauw Onthoudingen L. Fuchs,
BESLUIT:

Art 1 – De bijgevoegde aangepaste gemeentelijke personeelsformatie wordt
goedgekeurd. Alle voorgaande raadsbesluiten ter zake worden hierbij ingetrokken.

7. Gemeentepersoneel : goedkeuring functieomschrijving gezamenlijke financieel
beheerder.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
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 de bijgevoegde functieomschrijving van de gezamenlijke financieel beheerder
gemeente-OCMW;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde functieomschrijving van de gezamenlijke financieel beheerder
wordt goedgekeurd.

8.Samenwerking gemeente-OCMW : actualisatie beheersovereenkomst
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit ter zake dd 17.12.2013 (laatste aanpassing);
Overwegende dat de samenvoeging van de poetsdienst van de gemeente en de
poetsdienst van het OCMW praktische en schaalvoordelen biedt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
De stemming gebeurt per artikel:
Stemming over artikel 1:

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch ,
A. Van den Steen Stemmen tegen: H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven,
Onthoudingen L. Fuchs, L. Buccauw

Stemming over artikel 2:
Eenparig goedgekeurd
BESLUIT met eenparigheid :
Art 1 – Het artikel 11 van de beheersovereenkomst gemeente/OCMW wordt aangepast
als volgt :

Artikel 11 - Financiële zaken
Er wordt een volledig geïntegreerde financiële dienst gemeente-OCMW opgericht .
Leningen en uitgifte van thesauriebewijzen kunnen gezamenlijk aanbesteed worden.
De dienst bestaat uit één personeelslid van de gemeente en één personeelslid van het
OCMW en de gezamenlijke (gemeente/OCMW) financieel beheerder. Vanaf 10.11.2015
zal de financieel beheerder van het OCMW tevens de taken gemeentelijk financieel
beheerder uitoefenen (in toepassing van artikel 76 §3 lid 2.
Art 2 – Het artikel 14 van de beheersovereenkomst gemeente/OCMW wordt aangepast
als volgt :

Artikel 14 - ICT
Gemeente en OCMW streven naar een gezamenlijk ICT-beleid. Er wordt gestreefd naar
gezamenlijke aankopen van ICT-materiaal. Gemeente en OCMW voeren een gezamenlijk
beleid inzake de verwerving en exploitatie van toepassings-, bureautica- en
systeemsoftware, hardware (pc’s, printers, servers,…), netwerkapparatuur, datalijnen en
alle hieraan gerelateerde onderhouds- en beheerscontracten. Het gezamenlijk ICTbeheer is een deeltaak van de dienst communicatie.

9. IGO : aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering dd 18.12.2015 en
goedkeuring 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;
BESLUIT:
Artikel 1: Beslist om Willy Lambrechts, gemeenteraadslid,voor te dragen als
afgevaardigde voor de algemene vergadering van 18 december 2015, 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: Akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging
Artikel 3: Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de algemene
vergadering van 18 december 2015:
- Goedkeuring van alle agendapunten

Bijkomende agendapunten, ingediend door SPAraadslid Luc Buccauw:
1.Welke nutsvoorzieningen zijn er gepland volgend jaar bij de hernieuwing van de
de straten in Hoksem. Verleden jaar werd de vraag gesteld om de
telecom-maatschappij Belgacom (Proximus) te kunnen krijgen in de St Jansstraat.
Is dit in het plan voorzien en zo ja , is dit voor alle straten .
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat Aquafin nog moet vergaderen met de andere
nutsmaatschappijen, er is dus nog geen duidelijkheid.
2. Voor de zoveelste keer werd er een paal aangereden aan de Carrefour te Hoegaarden.
Ditmaal werd de gemeentelijke verlichtingspaal kapot gereden. Zou men niet beter
deze verplaatsen of afschaffen
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat deze paal in de scheiding staat, de paal
zomaar afschaffen gaat niet we moeten rekening houden met het lichtbeeld.

Bijkomend agendapunt, ingediend door NVAraadslid Liselore Fuchs:
Ondertussen hebben Elicio en Storm hun nieuwe plannen gelanceerd. Op 5 oktober 2015
beweerde de Burgemeester op ROB-tv dat Elicio/Storm “de afspraken niet gerespecteerd
hebben”. Wij hadden graag geweten wat deze “afspraken” waren en wat de volgende
stappen van het schepencollege zullen zijn.
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat de Elicio en Storm, nadat iedereen
geraadpleegd werd, plots met veel hogere windmolens voor de dag kwam. Dat is niet
correct. Er is overigens nog steeds geen officiële aanvraag. Schepen Marleen Lefevre

verklaart dat vanuit de Vlaamse overheid gesuggereerd werd om meer te clusteren. Ook
defensie heeft nog geen definitief standpunt ingenomen
*** De zitting wordt gesloten om 20u50 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

