ZITTING VAN 10 januari 2017
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, H. Decoster en Tom Groeseneken, Schepenen
F. Francart, G. Hardiquest, W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens,
K. Hendrickx, H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, A. Van den Steen, L. Fuchs,
Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: C. Vangoidsenhoven, raadslid
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 13.12.2016.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 13.12.2016 goed.

2. Toelichting Infragis door een afgevaardigde van Riobra
Nav het besluit van de raad van 13.12.2016 ‘18. Besluit tot toetreding tot InfraGIS geeft
dhr Vangronsveld een toelichting

3. Kennisneming collegebesluit ivm taakverdeling college burgemeester en schepenen
DE RAAD neemt kennis van het COLLEGEBESLUIT dd 02.01.2017 ter zake:

HET COLLEGE,
Overwegende dat Hans Decoster en Tom Groeseneken van 01.01.2017 de schepenen
Fred Francart en Godelieve Hardiquest vervangen;
Overwegende dat een nieuwe taakverdeling binnen het college bijgevolg noodzakelijk is;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende toepasselijke artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:

De taakverdeling voor de leden van het college van burgemeester en schepenen vanaf
01.01.2017 is als volgt:
Burgemeester:
algemeen beleid
veiligheid (politie en brandweer)
openbare werken
groenbeleid en reinigingsdienst

landbouw
erediensten
Marleen Lefevre:
toerisme
leefmilieu
ruimtelijke ordening en stedenbouw
erfgoed
bibliotheek
communicatie
Filip Havet:
sport
jeugd
mobiliteit
ontwikkelingssamenwerking
markten en foren
Hans Decoster:
financiën
onderwijs
patrimonium
KMO en middenstand
dierenwelzijn
volksgezondheid
Tom Groeseneken:
burgerlijke stand en bevolking
informatica
senioren
gelijke kansen
feestelijkheden
cultuur
Jos Cauwberghs:
OCMW-voorzitter
kinderopvang
PWA
huisvesting
sociale zaken
integratiebeleid
tewerkstelling
begraafplaatsen

4 Kennisgeving OCMW budget 2017 en aanpassing meerjarenplan
DE RAAD neemt kennis van het OCMW-budget 2017 en aanpassing meerjarenplan
2014-2019.

5. Ruilverkaveling Willebringen definitieve belofte van toelage aan het
ruilverkavelingscomité Willebringen voor dossier “Wegen en wachtbekkens deel 1B”
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 21 november 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 – Wegen en wachtbekkens deel 1B voorwaardelijke schijf

besteknummer VLB/2016 /R3000303/4.

Overwegende dat de kostprijs op basis van de aanbesteding van voornoemde werken
voor de gemeente Hoegaarden 157.890,96 euro bedraagt, of uitgesplitst voor aanleg van
- Wegen (rest ALBON)
70.384,98 euro
- Wachtbekken Melder(t (erosiefonds)
51.003,33 euro
- Wachtbekken Hoksem (erosiefonds)
64.876,34 euro
- Archeologoe (proefsleuven Meldert 2013)
1.626,32 euro
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 157.890,96 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.

Variapunten
1) Problematiek van het strooien bij winterweer : verschillende Hoegaardiers hebben zowel
mondeling als op de sociale media hun ongenoegen ter zake geuit, kan men ons eens goed
uitleggen wat de redenen zijn hiervan en hoe men gaat remediëren (raadslid Achiel Van den
Steen)?
De burgemeester-voorzitter legt uit dat hijzelf de strooidienst verwittigt, het strooien gebeurt door
de landbouwers via Agro-Aanneming . Door een communicatiefout binnen Agro-aanneming liep het
onlangs een keer fout en werd er later gestrooid, normaal is heel de gemeente gedaan om 6 u ’s
morgens. Agro-Aanneming heeft intussen het verwittigingssysteem bijgestuurd
2) Hetzelfde probleem stelt zich over het onderhoud en de staat van de voetpaden in het algemeen
en zeker van de meeste voetpaden in Outgaarden : wat denkt het bestuur hieraan te
verhelpen/verbeteren (raadslid Achiel Van den Steen) ?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat de voetpaden vanaf het rondpunt tot aan de Brugstraat
zullen proper gemaakt worden, zodra het weer het toelaat. De Goetsenhovenstraat wordt vernieuwd
in het kader van het dossier heraanleg fietspaden.
Daarnaast legt de burgemeester-voorzitter uit dat de Stoopkensstraat gedurende een drietal weken
zal afgesloten worden (niet voor fietsers en voetgangers). Op vraag van de politie wordt er via een
proefopstelling in de ‘Kleine Doelstraat’ éénrichtingsverkeer (richting Gasthuisstraat) ingericht.

BESLOTEN ZITTING
6. Aanstelling stedenbouwkundig ambtenaar

*** De zitting wordt gesloten om 21u11 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

