ZITTING VAN 10 mei 2016
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,
K. Hendrickx, 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 12.04.2016.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 12.04.2016 goed.
************

Agendapunt 8 wordt met eenparigheid van stemmen toegevoegd aan de agenda van de
zitting.
************

2. Ecowerf : algemene vergadering 22 juni 2016 : aanduiding vertegenwoordiger en
vaststelling mandaat.
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 21 april 2016 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf
van
22 juni 2016, met bijhorende agenda en bijlagen.
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf
punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 16/12/2015

volgende

3. Jaarverslag 2015
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2015 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Voordracht bestuurders Raad van Bestuur Kortenaken en Rotselaar
6. Aanduiding bedrijfsrevisor: 07/2016-07/2019
7. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2016 – cfr. artikel 15.1 van
de statuten
8. Diversen
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op
de Algemene Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door
de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene
Vergadering.
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat
tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering van 22 juni 2016 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;
Gelet op de bespreking
BESLUIT
Artikel 1: De heer Buccauw Luc, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger
op de Algemene Vergadering van EcoWerf van 22 juni 2016.
Artikel 2:
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering
van 22 juni 2016 van EcoWerf als volgt vast te stellen: goedkeuring van alle
agendapunten van de Algemene Vergadering.
Artikel 3:
Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te maken
aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf en aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.

3. RIOBRA : jaarvergadering 24 juni 2016 : aanduiding vertegenwoordiger en
vaststelling mandaat.
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 28 april 2016 van Riobra voor de
jaarvergadering van 24 juni 2016 met volgende agenda:
1. Jaarrekening 2015
a. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor

b. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening en
toelichting) en bestemming van het resultaat
2. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
3. Statutaire benoemingen
4. Diversen/rondvraag
Gelet op de toelichting die bij de agenda wordt gegeven;
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur;
Aangezien schepen Filip Havet niet kan aanwezig kan zijn wordt hij vervangen door een
ander gemeenteraadslid;
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 jaarvergadering van Riobra van
24 juni 2016 goed te keuren. De volmachtdragers zijn Herwig Princen en Liselore Fuchs,
raadsleden. Raadslid Liselore Fuchs wordt dus specifiek voor de vergadering van 24 juni
2016 gemandateerd. Beide raadsleden worden gemandateerd om op laatstgenoemde
jaarvergadering van Riobra van 24 juni 2016 te handelen en te beslissen overeenkomstig
de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
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.

4. IGO: goedkeuring agenda algemene vergadering 17 juni 2016 en aanduiding
gemeentelijk afgevaardigde.
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 Leuven
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart
2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden
aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig
uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de
vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het
aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
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.

Gelet op artikel 41.3 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven,
dat bepaalt dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering in de
loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van
de raad van bestuur en het verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden
deze documenten ter beschikking gesteld aan de deelnemende gemeenten, die het
mandaat van hun afgevaardigden terzake bepalen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het resultaat van de stemming :
Kris Hendrickx bekomt 11 stemmen
Lucia Dotremont bekomt 6 stemmen
B E S L U I T:
Artikel 1 - Beslist om Kris Hendrickx, raadslid, voor te dragen als afgevaardigde voor de
algemene vergadering van 17 juni 2016, 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 17 juni 2016:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslag vergadering 18.12.2015
Goedkeuring jaarverslag 2015
Goedkeuring jaarrekening 2015
Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur IGO
Varia

5. Gemeentelijk patrimonium : site Jongensschoolstraat - erfpacht
Aangezien er nog een aantal juridische vragen ivm de erfpachtovereenkomst nader
onderzoek vergen, wordt dit punt met eenparigheid verdaagd.

6.Gemeentepersoneel : aanpassing personeelsformatie
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bijgevoegde aangepaste gemeentelijke personeelsformatie
Overwegende dat het de omzetting van de functie van stedenbouwkundige van een
statutaire naar een contractuele betrekking betreft en daarnaast nog een correctie bij de
technisch beambten (-1 wegens overheveling naar OCMW);
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
09.05.2016

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde aangepaste gemeentelijke personeelsformatie wordt
goedgekeurd.

7.Gemeentefinanciën : kennisneming negatieve aanrekening 2015.
De RAAD neemt kennis van bijgevoegde e-mails

8. Besluit tot inrichten parkeerplaats mindervaliden Stoopkensstraat
.
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
Gelet op de norm van drie parkeerplaatsen mindervaliden per vijftig parkeerplaatsen;
Overwegende dat de fysieke mobiliteit en zelfstandigheid van aanvrager fel verminderd
is en aanvrager in bezit is van mindervalidekaart
Overwegende dat er in de nabijheid van de woning van aanvrager parkeerplaatsen
voorzien zijn
Overwegende dat deze beslissing enkel betrekking heeft op gemeentewegen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;

Besluit
Art.1: In de Stoopkensstraat t.h.v. de woning met nummer 33 zal overgegaan worden tot
het aanbrengen van een parkeerplaats voor mindervaliden door het aanbrengen van het
verkeersbord figuur E9b met onderbord type VIId en het schilderen van het logo
mindervalide op het wegdek in blauwe achtergrond.
Art.2 : Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR RAADSLID LUC
BUCCAUW – SPA-fractie
Verleden jaar hebben wij geconstateerd dat in de maand mei en begin juni de dienst burgerzaken
overspoeld werd met aanvragen voor ID, paspoorten en andere reisdocumenten . Sommige
mensen waren genoodzaakt op andere dagen terug te komen omdat er lange wachtrijen waren en
alles niet op dinsdagavond kon verwerkt worden.
Zou het niet mogelijk zijn om het probleem van die maand aan te pakken en bijvoorbeeld 1 of 2
zaterdag morgenden de dienst te bemannen. Dit kan alleen maar de burgers ten goede komen
alsook minder stress voor het personeel.
Schepen Godelieve Hardiquest stelt dat het vorig jaar inderdaad een paar keer gebeurd
is dat er wat langere wachttijden waren. Maar intussen zijn er wel wat organisatorische
wijzigingen doorgevoerd:
Het digitaal loket wordt gepromoot, er is daar ook meer mogelijk dan een jaar
geleden.
Er wordt gestreefd naar drie mensen aan het loket
Vorig jaar waren er een aantal nieuwe programma’s, nu verloopt dit veel vlotter
Voor speciale gecompliceerde dossiers wordt er best op afspraak gewerkt
Wanneer kids ID’s dreigen te vervallen worden de mensen verwittigd, zo is er ook
meer spreiding, we verwittigen ook bij verval van de gewone identiteitskaart.
Eind juni zullen we opnieuw een evaluatie maken.
De burgemeester voorzitter vult aan dat iedereen wordt verder geholpen en dat de deur
niet zomaar gesloten wordt om 19u30. Er kan nog verder nagedacht worden over
organisatorische wijzigingen.
*** De zitting wordt gesloten om 20u21 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

