ZITTING VAN 19 juli 2016
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
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, Raadsleden.
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: M. Lefevre, schepen, L. Fuchs, raadslid en Jos Cauwberghs, OCMWvoorzitter – met raadgevende stem

AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 19u07 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 14.06.2016.
Raadslid Achiel Van den Steen merkt op dat zijn opmerkingen niet vermeld werden in
het verslag, dat het bedrag van de canon niet vermeld wordt in de erfpachtvoorwaarden
en dat er niets opgenomen is in verband met de verkoop van een perceeltje grond aan
Eandis.
De gemeentesecretaris antwoordt dat de opmerkingen van het raadslid opgenomen zijn
in de erfpachtvoorwaarden en dat dit document als bijlage deel uitmaakt van de
raadsbeslissing. Het bedrag van de canon wordt niet vermeld omdat het voorlopig slechts
om een minimumbedrag gaat (de schattingsprijs), de eigenlijke canon is nu nog niet
bekend. Het dossier in verband met de verkoop van een perceeltje grond aan Eandis,
werd niet opgenomen in de agenda en verschuift naar september.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 14.06.2016 goed (de raadsleden Achiel
Van den Steen en Caroline Vangoidsenhoven onthouden zich bij de stemming).

2. Gemeentelijk patrimonium : site Jongensschoolstraat - erfpacht – goedkeuring
wijzigingen
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 14.06.2016 gemeentelijk patrimonium : site
Jongensschoolstraat - erfpacht;
Gelet op het feit dat voetbalclub SC Out-Hoegaarden de site aan de Jongensschoolstraat
naar alle waarschijnlijkheid in september en mogelijk ook nog in oktober zal nodig
hebben, ten gevolge van het uitzonderlijk ongunstige (natte) weer;
De werken aan het kunstgrasveld en de vernieuwing van de grasmat van het B-veld
verliepen aanzienlijke vertraging op;

Hierdoor kan aan de kandidaat-erfpachter meer tijd geboden worden om hun project
voor te bereiden en in te dienen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Raadslid Achiel Van den Steen vraagt naar aanleiding van een artikel in de krant hoe
het staat met de kandidaatstellingen;
De burgemeester-voorzitter verklaart dat er nog geen enkele kandidatuur werd
ingediend;
Na bespreking;

Stemmen voor : JP Taverniers, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest,

T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens, K Hendrickx, H.
Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw – onthouding : A. Van den
Steen, - Stemmen tegen : geen
BESLUIT:
Art 1 – De erfpachtovereenkomst ivm de site Jongensschoolstraat te Outgaarden zal
ingaan op 1 november 2016, tenzij voetbalclub SC Out-Hoegaarden de site aan de
Jongensschoolstraat vroeger kan verlaten.
Art 2 - De kandidaturen worden uiterlijk op 15 augustus 2016 ingediend.
*** De zitting wordt gesloten om 19u16 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

