ZITTING VAN 13 september 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 20u04 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 19.07.2016.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 19.07.2016 goed.

2 Kennisgeving schrijven van 13 juli 2016 Agentschap Binnenlands Bestuur ivm klacht
agenda gemeenteraad dd 14 juni 2016
DE RAAD neemt kennis van bovenvermeld schrijven, waaruit blijkt dat de
gemeenteraadsleden wel degelijk tijdig op de hoogte gebracht werden en dat hun rechten
niet geschonden werden.
De raadsleden hebben dus tijd tot en met donderdag (middernacht) om bijkomende
punten in te dienen voor een zitting van de daaropvolgende dinsdag.

3.Gemeentefinanciën : goedkeuring borgstelling Struthio Camelus Hoegaarden
De gemeenteraad
Gelet op de principiële goedkeuringsbeslissing dd 8 maart 2016 investeringstoelage
kunstgras,waarborg lening en toekenning erfpachtrecht op voetbalveld ;
Aangezien STRUTHIO CAMELUS HOEGAARDEN V Z W, BTW BE0649871690, met
maatschappelijke zetel TIENSESTRAAT 43 te 3320 Hoegaarden,
hierna genoemd "de kredietnemer",
besloten heeft bij Belfius Bank België NV, RPR Brussel, BTW BE 0403.201.185, met
maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hierna genoemd "Belfius Bank”,
een krediet aan te gaan ten belope van 150.000 EUR (honderdvijftigduizend euro)
(datum kredietbrief: 28/06/2016).
Aangezien dit krediet met referentie RT21/06/VS/17114102/1van 150.000 EUR
(honderdvijftigduizend euro) dient gewaarborgd te worden door de gemeente.
De gemeenteraad:
Verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de
terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten
gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten ( verwijlinteresten
inbegrepen ), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.

Verklaart de nodige financiële ondersteuning te geven aan de kredietnemer, zodat deze
laatste steeds aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Belfius Bank en ander
derden kan voldoen tot de eindvervaldag van de toegestane kredieten.
Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun
vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in
het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een tijdsverloop
van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op
de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de
kredietnemer.
Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen
die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de
gemeente aangerekend worden.
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in
het voordeel van Belfius Bank.
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele
overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke
beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.
De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in
de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke
medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in
kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het
recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen
die Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht
gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen
Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of
modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt
uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de
wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de
gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de
schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen.
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie,
onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten,
reserveringscommissie en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt
de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling
van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden.
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis
aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te
betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn –
ingevolge artikel 6 juncto 9 §3 van het K.B. van 14 januari 2013 – de interesten voor
laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals voorzien in artikel 69 van datzelfde K.B.
De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermeld kredietcontract en
bijhorend Kredietreglement 2012 en er de bepalingen van te aanvaarden.
Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de
toepasselijke decreten en besluiten.

4. Finilek – goedkeuring borgstelling thesauriebewijzenprogramma

De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te
kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op artikel 8 punt 5 van de statuten dat bepaalt dat de verbintenissen per
deelnemer vastgesteld en verschuldigd zijn;
Gelet op artikel 8 punt 6 van de statuten dat bepaalt dat de deelnemers elk voor hun
deel de verbintenis aangaan om de financieringen te waarborgen die Finilek te hunnen
behoeve heeft aangegaan met het oog op het verwerven van aandelen
distributienetbeheer, van strategische participaties en van investeringen voorzien op de
buitengewone dienst van hun begroting;
Gelet op artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de
depositobewijzen, waarin bepaald is dat de zuivere financieringsintercommunales
gemachtigd zijn om thesauriebewijzen uit te geven;
Gelet op de mogelijkheid voor Finilek om in opdracht van de aangesloten gemeenten en
steden over te gaan tot de uitgifte van thesauriebewijzen mits het verlenen van een
waarborg door de gemeenten en steden voor de goede afloop van de verrichtingen;
Aangezien de dienstverlenende vereniging Finilek, RPR Mechelen, met
ondernemingsnummer 0257.942.992, met maatschappelijke zetel Stadhuis Mechelen,
Grote Markt 21 te 2800 Mechelen,
hierna genoemd “de Emittent”;
besloten heeft een Multi-Term thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor een
maximaal uit te geven bedrag van 100 miljoen € (verder “het
Thesauriebewijzenprogramma”), met als arranger Belfius Bank NV, RPR Brussel, BTW
BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, (verder
“de Arranger”); dat onder het Thesauriebewijzenprogramma kunnen worden uitgegeven:
(i) thesauriebewijzen type CP (‘commercial paper’) met looptijden van 7 dagen tot 1 jaar
en (ii) thesauriebewijzen type MTN (‘medium term notes’) met looptijden langer dan 1
jaar;
Gelet op de documentatie van het Thesauriebewijzenprogramma;
Aangezien de Emittent aan al zijn deelnemers vraagt zich borg te stellen in verhouding
tot ieders potentieel gebruik van de door de Emittent opgehaalde financiering, zoals
vastgelegd door de raad van bestuur van de Emittent op 23 mei 2016, dat deze
borgstelling gevraagd wordt teneinde de meest gunstige rentevoeten op de uitgegeven
thesauriebewijzen te kunnen behalen;

Aangezien de gemeente sedert 1997 voor een hoger bedrag borg staat voor het bestaande
Thesauriebewijzenprogamma dat uitdooft vanaf de start van het nieuwe
Thesauriebewijzen-progamma en de bestaande borg volledig komt te vervallen na
terugbetaling op de vervaldag van het thesauriebewijs met de langste resterende
looptijd;
Beslist:
Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen ten aanzien van de
houders van thesauriebewijzen uitgegeven onder het Thesauriebewijzenprogramma
(verder “de Houders”) voor de betaling van alle schuldvorderingen in hoofdsom,
interesten - inbegrepen de verwijlinteresten - en alle andere kosten en bijhorigheden,
welke de Houders zouden hebben ten opzichte van de Emittent uit hoofde van het
Thesauriebewijzenprogramma.
Deze borgstelling is beperkt tot een maximaal te waarborgen bedrag van 1.160.000,00 €
in hoofdsom, te verhogen met interesten, kosten en bijhorigheden, zijnde 1,160% van het
maximaal uit te geven bedrag.
Deze borgstelling wordt aangegaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend
gedeelte en heeft geen intuitu personae karakter naar de Begunstigde(n) toe.
De gemeente neemt kennis van het Information Memorandum van het
Thesauriebewijzenprogramma en aanvaardt dit zonder voorbehoud.
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele
overeenkomsten tussen zichzelf en de Emittent of enige Houder, noch op om het even
welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te
voeren.
De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in
de rechten van enige Houder en van elk verhaal tegen de Emittent, tegen elke
medeschuldenaar of medeborg, zolang iedere Houder niet volledig is terugbetaald in
hoofdsom, interesten, kosten en bijhorigheden.
De gemeente staat aan de Houders of de Arranger het recht toe om aan de Emittent alle
uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Houders en de Arranger geschikt
achten.
De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van
de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen de Houders of de Arranger ook
mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het
Thesauriebewijzenprogramma (met uitzondering van de verhoging van het maximaal uit
te geven bedrag onder het Thesauriebewijzenprogramma).
De Houders en de Arranger worden uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de
gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten
overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel
2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is
wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg
niet meer tot stand kan komen.

5.Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budgetwijziging 2016 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 21.06.2016: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 29 373,85 (ongewijzigd)
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Gorgonius
Hoegaarden.

6.Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden: goedkeuring actualisering
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 het geactualiseerd meerjarenplan na de budgetwijziging van 19 mei 2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 goed
van de kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden, zoals vastgesteld door de kerkraad in
zitting van 19.05.2016.

7. Kennisneming rekening OCMW – dienstjaar 2015
DE RAAD neemt kennis van de rekening van het OCMW, goedgekeurd door de OCMWraad op 20 juli 2016

8. Politiereglement op gemeentelijke administratieve sancties : aanpassing
gemeenteraadsbesluit dd 10.01 2006.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
(B.S. 01.07.2013) en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten

Gelet op het politiereglement op gemeentelijke administratieve sancties dd 10.01.2006;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De maximale administratieve geldboete opgenomen in het politiereglement op
gemeentelijke administratieve sancties wordt verhoogd van € 250 tot € 350.

9.Gemeentelijk patrimonium : verkoop perceel grond te Elst
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het verzoek tot aankoop van een perceel grond (kadastr.1ste afdeling sectie D nr
533/d/02) vanwege Eandis;
Gelet op het schattingsverslag en het opmetingsplan dd 15.04.2016 als bijlage;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Een perceeltje grond in Elst (kadastr.1ste afdeling sectie D nr 533/d/02) van 30
m² wordt verkocht aan Eandis Assets aan de schattingsprijs van 450 €.
Art 2 – De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd om de gemeente te
vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte van verkoop.

10.Verkaveling met nieuwe weg - zijstraat Moerasstraat: goedkeuring wegenistracé
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Er wordt voorgesteld het nieuwe wegtracé goed te keuren onder voorbehoud van
goedkeuring van de verkavelingsvergunning
Gelet op het dossier bijgevoegd als bijlage, verkavelingsaanvraag voor het bouwen van 5
woningen, waarbij een lastenboek toegevoegd is voor de infrastructuurwerken;
Overwegende dat het openbaar onderzoek liep van 9.08.2016 tot 8.09.2016;
Na bespreking;

BESLUIT:
Art 1 – Het bijgevoegde wegenistracé voor een nieuwe straat – zijstraat Moerasstraat
wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van de verkavelingsvergunning.

11. Ruilverkaveling Willebringen : gemeentelijk advies over de aanvraag volgens de
bijzondere procedure, tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor het
opwaarderen van bestaande verharde en niet-verharde landbouwwegen. (wegen deel 1C)
DE RAAD,
Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij met als adres Diestsepoort 6
bus 74, 3000 Leuven, bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 23 mei 2016,
tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, voor het opwaarderen van
bestaande verharde en niet-verharde landbouwwegen in de gemeenten Bierbeek,
Boutersem, Hoegaarden en Tienen;
Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 26 juni 2016 tot 29 juli 2016;
Gelet op het proces-verbaal van opening en sluiting van het onderzoek, opgemaakt op 16
augustus 2016 door het College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking getreden op 1/9/2009 en de
latere wijzigingen, meer bepaald:
Art. 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende
bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de
gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de
vergunningsaanvraag.
Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft
genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de
deputatie of de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt
een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een
termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.]
BESLIST:
Een gunstig advies uit te brengen over de aanvraag volgens de bijzondere procedure, tot
het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor het opwaarderen van
bestaande verharde en niet-verharde landbouwwegen, (wegen deel 1C), bij de gemeente
gekend onder het dossiernummer SV/2016/0045.

12.Ruilverkaveling Willebringen definitieve belofte van toelage aan het
ruilverkavelingscomité Willebringen voor dossier wegen – ontsluitingswegen deel 1
voorwaardelijke schijf
DE RAAD
Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht
van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1987 met bijzondere bepalingen
eigen aan het Vlaamse Gewest;

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet
Gelet op de aanvraag van het ruilverkavelingscomité Willebringen dd 13 juni 2016
strekkende tot het bekomen van een gemeentelijke subsidie voor bovenvermelde
dossiers, uit te voeren in het kader van voornoemde ruilverkaveling op het grondgebied
van de gemeente Hoegaarden - ontsluitingswegen deel 1 voorwaardelijke schijf

besteknummer VLB/2015 /R3000303/2;

Overwegende dat de kostprijs van voornoemde werken voor de gemeente Hoegaarden
80.508,22 euro bedraagt;
Gelet op de tussenkomst van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het algemeen nut dat deze werken hebben voor de plaatselijke bevolking;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen :
Besluit :
Art. 1 : De gemeente Hoegaarden zal tussenkomen voor 80.508,22 euro in de kosten van
de werken die uitgevoerd worden op haar grondgebied.
Art. 2 : Voornoemde subsidie zal worden uitgekeerd, overeenkomstig art. 14 van de wet
op de ruilverkaveling uit kracht van de wet, aan de Vlaamse Landmaatschappij voor
rekening van het ruilverkavelingscomité Willebringen.
Art. 3 : De gemeente verbindt er zich toe de subsidies uit te keren naarmate de werken
vorderen en binnen de drie maanden na het verzoek tot betaling vanwege de Vlaamse
Landmaatschappij.
Art. 4 : De uitbetaling van deze tussenkomst zal geschieden op voorlegging door de
Vlaamse Landmaatschappij van een gedetailleerde kostenstaat.
Art. 5 : Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid
worden overgemaakt alsook aan het secretariaat van het ruilverkavelingscomité
Willebringen.

13.Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de algemene
vergaderingen van Iverlek en Eandis Assets op 3 oktober 2016.
CONTEXT EN MOTIVERING
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken bij de
fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van
Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015
hebben beslist.

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van
Iverlek en Eandis Assets die op 3 oktober 2016 plaatshebben in de Ghelamco
Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.
Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en
omvangrijke investeringen aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch
gas, Slimme Meters, e.d…
Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te
trekken ver onder de verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te
zoeken naar een nieuwe private partner die bereid is om voor lange termijn te
participeren binnen Eandis Assets.
Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaatprivate partners en een selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse
betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet niet-bindend bod
uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de
raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder
verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000 euro een kapitaalparticipatie
van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte
van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus een
meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 71,3 %. Van deze meerwaarde
behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de
private partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt.
SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door
17.444.458 aandelen B1 en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt
met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets.
Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de
toelichtende nota, die onder meer volgende thema’s omvatten:
- afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk
aandeelhoudersschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere
governance rechten’;
- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
- modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;
- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’
ten bedrage van 211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van
618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als ‘commerciële premie’);
- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende
bestuurders voor de private partner en bescherming van de
minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’);
- beperking van de stemrechten van de private partner en de
financieringsverenigingen in de algemene vergadering (plafond 20% min één
stem);
- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor
‘bijzondere beleidsbeslissingen’);
- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening
houdend met de nieuwe deelnemerscategorieën;

-

afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de
‘commerciële premie’.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari
2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten
van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

DE GEMEENTERAAD BESLUIT
ARTIKEL 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 3 oktober 2016:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
ARTIKEL 2
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016:
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van
effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het
register van de deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José
Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande
agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsingsen fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van
Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december
2015;
ARTIKEL 3
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap
‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende

vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en deelnemersovereenkomst, en
aan de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015;
ARTIKEL 4
de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Eandis Assets
op 3 oktober 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen
1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 5
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Eandis Assets, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het mailadres
(pdf) intercommunales@eandis.be.

14.Goedkeuring gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor
elektrische energie en aardgas voor hun installaties en gebouwen en de openbare
verlichting.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli
2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en
tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt,
en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid (het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams
Energiebedrijf;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd,
inzonderheid artikel 38;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden
gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is
om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegend dat het Vlaams EnergieBedrijf krachtens artikel 4, 2° van het Decreet van
15 juli 2011 optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor
elektriciteit en aardgas en dat het Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als
aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006.
Overwegend dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of
opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren (art 15, Wet van 15 juni 2006).
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden;
Gelet op het OCMW-raadsbesluit d.d. 21.09.2016 (momenteel nog ontwerpbesluit) waarbij
het contract wordt goedgekeurd en de gemeente Hoegaarden wordt aangeduid om dit
contract in gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan
Eandis om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te
vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de
overgang naar het nieuwe contract;
BESLUIT

Artikel 1
Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW van Hoegaarden, 21.09.2016 om
voor rekening van het OCMW op te treden in dit dossier.

Artikel 2
Een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van
elektriciteit en aardgas voor de gemeente, alsook voor het OCMW.

Artikel 3
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1
bedoelde overeenkomst.

Artikel 4
De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090
Melle, om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te
vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de
overgang naar het nieuwe contract;

Artikel 5
De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW, is zelf verantwoordelijk voor de
tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen
afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het Vlaams EnergieBedrijf.

Artikel 6
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst, anders
dan bepaald in artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten
in verhouding tot haar aandeel in de overeenkomst.

15. Goedkeuring scholenproject samenwerkingsovereenkomst milieuzorg op school 20162019
De RAAD,
Gelet op de ondertekening van het Vlaams-Brabantse Klimaatengagement samen met de
57 gemeenten van de provincie van 4 oktober 2013;
Gelet op de ondertekening van de Burgemeestersconvenant van 25 juni 2014 door de
gemeente Hoegaarden;
Gelet op de goedkeuring van het gemeentelijke klimaatactieplan door de gemeenteraad
van 16 november 2015;
Gelet op de engagementen binnen de Burgemeestersconvenant namelijk de CO2-uitstoot
op het gemeentelijk grondgebied terug te dringen tegen 2020 met ten mínste 20%;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29
augustus 2016 houdende de kennisname van het samenwerkingscontract ‘Milieuzorg Op
School’ 2016-2019;
Overwegende dat het samenwerkingscontract ‘Milieuzorg Op School’ 2016-2019
afgesloten wordt tussen de gemeente Hoegaarden en de basisscholen (gemeentelijke en
vrije scholen) in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant;
Overwegende dat het noodzakelijk is de leerlingen te sensibiliseren rond verschillende
milieu-aspecten als afvalpreventie – energie – klimaat – mobiliteit – natuur – techniekvoeding – water – koesterburen.
BESLUIT

Artikel 1.: Het samenwerkingscontract ‘Milieuzorg Op School’ 2016-2019 tussen de
gemeente en de school in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, zoals
omschreven in de bijlage, goed te keuren.
Art. 2.: De burgemeester en gemeentesecretaris te machtigen het
samenwerkingscontract ‘Milieuzorg Op School’ 2016-2019 te ondertekenen.
Art. 3.: De nodige kredieten jaarlijks te voorzien in de begroting.
Art. 4.: Aan de scholen zal na positieve evaluatie van het samenwerkingscontract
‘Milieuzorg Op School’ 2016-2019 een financiële vergoeding uitgekeerd worden.

16. Toekenning exclusiviteit voor 5.2. uitgebreide (klimaat)ondersteuning milieu aan
Interleuven
De RAAD;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Aangezien er nieuwe ontwikkelingen zijn in dit dossier;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
B E S L U I T:
Artikel 1: Dit dossier wordt verdaagd naar een volgende zitting.

17.Intergemeentelijke samenwerking - intekening op de wederzijdse exclusieve
dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden
De RAAD
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 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 de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende
vereniging IGO op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013,
waardoor de vereniging haar statuten heeft aangepast om de leden de mogelijkheid tot
wederzijdse exclusieve dienstverlening te bieden inzake het uitvoeren van natuuracties
door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen zoals bepaald in een
samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de openbare besturen en
IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen.
Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als
diensten die enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben
verleend, terwijl deze deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend,
uitsluitend een beroep doen op de dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze
activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te voeren.

Gelet op de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving, inzonderheid in artikel 3,
§2 van de wet van 24 december 1993, waarin een uitzondering werd opgenomen met
betrekking tot de toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenwetgeving. Met name
bepaalt artikel 3, §2 van de wet van 24 december 1993: “Vallen niet onder de toepassing

van de bepalingen van deze wet: de diensten in de zin van artikel 5 die toegewezen
worden aan een aanbestedende overheid , bedoeld in artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en 10°,
op basis van een uitsluitend recht dat ze uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of
reglementaire bepalingen geniet en die verenigbaar zijn met het verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap”. Het principe van de wederzijdse
exclusiviteit bestaat er aldus in dat een gemeente ervoor opteert om voor de levering van
een dienst, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten, inzonderheid voor de
uitvoering van gemeentelijke natuuropdrachten, uitsluitend een beroep te doen op de
diensten van IGO en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes
jaar niet mag overschrijden. Het staat de gemeente hierbij echter volledig vrij om deze
dienst zelf verder uit te voeren. De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken
dienst een beroep te doen op IGO, dan wel om deze dienst zelf uit te oefenen, doch ziet
hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de
exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden.

Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de
door de personeelsleden van IGO geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van
de beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO in het kader
van de uitvoering voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden
aangerekend.
Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open
boekhouding.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1 – De gemeenteraad gaat in op de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve
dienstverlening inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuuren Landschapsploegen, conform de bepalingen van de hernieuwde statuten van IGO van
20/12/2013.
Artikel 2 – De gemeenteraad bekrachtigt de verlenging met 1 jaar van de
samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2015 in het kader van een Dienst van Algemeen
Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten
en IGO , als zijnde een overeenkomst in het kader van de wederzijdse exclusieve
dienstverlening. De verlengde samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd in het
stelsel van de wederzijdse exclusieve dienstverlening.
Artikel 3 – De verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake
natuurwerkzaamheden zoals bepaald in het samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015
tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO neemt een aanvang op
14/09/2016 en eindigt op 31/12/2016.

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering en
bekendmaking van dit besluit en zal een afschrift van deze beslissing tot het toekennen
van een exclusief recht tot dienstverlening bezorgen aan de intergemeentelijke
dienstverlenende vereniging IGO.

18. Gemeentepersoneel : aanpassing rechtspositieregeling
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

14.06.2016);

Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
23.08.2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De aanpassingen in de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke rechtspositieregeling worden goedgekeurd.

BESLOTEN ZITTING
19.Gemeentepersoneel : aanstelling vervanger waarnemend gemeente- en OCMWsecretaris
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 81;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het OCMW-decreet, inzonderheid artikel 80;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 16.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen (laatste wijziging

heden 13.09.2016);

Gelet op de integratie van gemeente en OCMW, waardoor er één secretaris en één
waarnemend secretaris is voor gemeente en OCMW;
Overwegende dat bij afwezigheid van de waarnemend gemeente- en OCMW-secretaris
de functie dient waar genomen te worden door een ander personeelslid;
Gelet op het feit dat de heer Patrick Bosmans als gewezen OCMW-secretaris in
aanmerking komt om deze functie waar te nemen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na bespreking;
BESLUIT:
Art1 - De gemeenteraad stelt de heer Patrick Bosmans, directeur van het WZC Villa
Hugardis, permanent aan als vervanger bij afwezigheid of verhindering van de
waarnemend gemeente- en OCMW-secretaris.

20.Gemeentepersoneel : aanstelling waarnemend financieel beheerder
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 81;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het OCMW-decreet, inzonderheid artikel 80;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 16.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen (laatste wijziging

heden 13.09.2016);

Gelet op de integratie van gemeente en OCMW, waardoor er één financieel beheerder en
één waarnemend financieel beheerder is voor gemeente en OCMW;
Overwegende dat bij afwezigheid van de financieel beheerder de functie dient waar
genomen te worden door een ander personeelslid;
Gelet op het feit dat mevrouw Hilde Grammet in aanmerking komt om deze functie waar
te nemen, aangezien ze de functie in het verleden reeds naar behoren heeft
waargenomen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art1 - De gemeenteraad stelt mevrouw Hilde Grammet, boekhouder financiële dienst ,
permanent aan als vervanger bij afwezigheid of verhindering van de financieel
beheerder van gemeente en OCMW.
*** De zitting wordt gesloten om 20u40 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

