ZITTING VAN 12 september 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, ,
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.
Verontschuldigd: E. Janssens en F. Francart, raadsleden
Afwezig : K. Hendrickx, raadslid
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 13.06.2017.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 13.06.2017 goed.

2.Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budgetwijziging 2017 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 17.07.2017: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 51.726,42 (verhoging met € 16.937)
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Gorgonius
Hoegaarden.

3.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 28.06.2017;
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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 28.06.2017.

4.Kerkfabriek Sint-Gorgonius : budget 2018 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 17.07.2017: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 32.830,00
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Gorgonius
Hoegaarden.

5.Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert: budget 2018 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 17.07.2017: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 13.799,45
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert.

6.Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem: budget 2018 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 17.07.2017: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 3.842,05
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Jan Hoksem.

7. Goedkeuring gemeentelijk kerkenbeleidsplan
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Het wijzigende kerklandschap met een dalend aantal kerkgangers, vrijwilligers en
pastoraal verantwoordelijken zorgt ervoor dat kerk-zijn in onze maatschappij niet meer
vanzelfsprekend is. Hierbij wordt de maatschappelijke gedragenheid in vraag gesteld.
Dit weerspiegelt zich ook in de vraag van de overheid om na te denken over het gebruik
van de gebouwen van de eredienst in de toekomst.
De vraag die we ons moeten stellen is de volgende:
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Hebben we alle gebouwen nog wel nodig? Kunnen we de gebouwen alleen nog behouden
voor eredienst?
In zijn nota "Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk" van 24 juni 2011 uit minister
Bourgeois de wens dat op het lokale niveau in samenspraak tussen kerkelijke en
gemeentelijke overheden een toekomstvisie wordt ontwikkeld over de kerken die op het
grondgebied van de gemeente gelegen zijn.
In 2014 werd in het onroerenderfgoedbesluit (16 mei 2014) vermeld dat een
erfgoedpremie van 80% kan toegekend worden aan beschermde monumenten die
bestemd zijn voor een erkende eredienst. Als voorwaarde werd opgenomen dat de
gemeente moest beschikken over een goedgekeurd en actueel kerkenbeleidsplan,
beginnende vanaf 2015. In 2017 werd het beschikken over een goedgekeurd
kerkenbeleidsplan ook verplicht gemaakt voor de dossiers die ingediend werden voor
2015. Tevens werd een definitie van ‘een monument bestemd voor de erkende eredienst’
opgenomen in de wetgeving. Op 22/02/2017 werd de laatste inspiratienota i.v.m.
kerkenbeleidsplannen gepubliceerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed waarin de
minimumnormen waaraan kerkenbeleidsplan moet voldoen, beschreven staan.
In de pastorale zone Hoegaarden, die vier parochies omvat, werd door het Centraal
Kerkbestuur, en met medewerking van het gemeentebestuur, een werkgroep opgericht
voor het opstellen van het gemeentelijk kerkenbeleidsplan.
Om dit beleidsplan te finaliseren worden de parochiekerken getoetst aan de volgende
criteria:
• De identificatie met onder meer:
o de eigendomssituatie
o het beschermingsstatuut
• De cultuurhistorische waarde
• De architecturale mogelijkheden met onder meer:
o de grootte
o de mogelijkheid tot opdeling
o de toegankelijkheid
• De bouwfysische toestand
• De situering van het gebouw in zijn omgeving met onder meer:
o de ligging
o de aanwezigheid van een kerkhof rondom
o de bereikbaarheid en parkeerplaatsen
• Het actuele gebruik van het gebouw met onder meer:
o het actuele gebruik
o de mogelijke interesse van andere actoren
Op basis van deze voorgaande elementen wordt besloten welke kerken gevaloriseerd
worden en welke kerken in de toekomst eventueel voor neven- of herbestemming in
aanmerking komen. De verschillende instanties en lokale actoren worden betrokken in
het proces. Dit wordt beschreven in de:
• De toekomstige visie op het gebouw
Gelet op het gemeentelijk kerkenbeleidsplan bijgevoegd in bijlage;
BESLUIT
Het gemeentelijk kerkenbeleidsplan bijgevoegd in bijlage wordt goedgekeurd.
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8. Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging 1bis
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
Gelet op de bijgevoegde budgetwijziging 2017 nr 1bis;
Raadslid Herwig Princen merkt op dat de nettokost van de schulden niet stijgt, terwijl
er meer geleend wordt;
Gelet op de toelichting van de schepen van financiën, Hans Decoster, waarbij hij onder
meer stelt dat we momenteel aan 0% lenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde gemeentelijke budgetwijziging 2017 nr 1 bis wordt goedgekeurd.

9.GBS bekrachtiging aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het basisen secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2017-2018
De GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 117 en artikel 234;
Juridische grondslag
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de
codificatie betreffende het secundair onderwijs, artikel 314/6;
Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen
Gelet op het advies van de schoolraad van 08.06.2017;
Considerans
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Overwegende dat een schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs en/of
gewoon secundair onderwijs moet aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk
om de effecten van het “M-decreet” verder te begeleiden,
Overwegende dat in dit regionaal ondersteuningsnetwerk scholen voor gewoon en
buitengewoon onderwijs hun expertise samen brengen om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen,
Overwegende dat met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het
basis- en secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering
ontvangt onder de vorm van begeleidende eenheden, lestijden, lesuren en uren
paramedici op basis van de aangesloten scholen gewoon onderwijs,
Overwegende dat scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs uiterlijk op 30 juni
2017 aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten moesten meedelen en bij welk
ondersteuningsnetwerk ze aansluiten voor het schooljaar 2017-2018,
Overwegende dat deze beslissing verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de
decreetgever moest worden genomen voor de leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en hun leraars,
Overwegende dat het schoolbestuur dat niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk,
geen ondersteuning ontvangt,
Overwegende dat het college van Burgemeester en Schepenen om die redenen op
12.06.2017 bij hoogdringendheid beslist heeft om toe te treden tot Centrum Leuven,

Stemming
BESLUIT:
Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van Burgemeester
en Schepenen dd 12.06.2017 om aan te sluiten bij het ondersteuningsnetwerk.

Artikel 2

Het schoolbestuur Hoegaarden sluit met haar scholen gewoon basisonderwijs
aan bij ondersteuningsnetwerk Centrum Leuven.

10. Gemeentelijk onderwijs: aanpassing schoolreglement.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het aangepaste schoolreglement, bijgevoegd als bijlage, omwille van decretale
aanpassingen (wijzigingen in het groen aangeduid);
Gelet op het advies ter zake van de schoolraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het aangepaste schoolreglement, bijgevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd.

11.Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling RUP Jongensschoolstraat

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat
de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering met bijhorende adviezen;
Gelet op de voorlopige vaststelling van dit RUP Jongensschoolstraat
door de gemeenteraad in zitting van 21.02.2017;
Gelet op het voorgeschreven openbaar onderzoek dat gehouden werd van 13.03.2017 tot
en met 11.05.2017;
Gelet op de bundeling van de opmerkingen/bezwaren door de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening en het daaraan gekoppelde advies dd 21.06.2017;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Stemmen voor : J-P. Taverniers, F. Havet, M. Lefevre, H. Decoster, G. Hardiquest,
T. Groeseneken , W. Lambrechts, G. Druyts, H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Buccauw - Onthoudingen : A. Van den Steen L. Fuchs.
Stemmen tegen : 0
BESLUIT
Artikel 1
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Jongensschoolstraat bestaande uit de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota
wordt definitief vastgesteld.

12.Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling RUP Zavelkuilstraat
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DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat
de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering met bijhorende adviezen;
Gelet op de voorlopige vaststelling van dit RUP Zavelkuilstraat
door de gemeenteraad in zitting van 21.02.2017;
Gelet op het voorgeschreven openbaar onderzoek dat gehouden werd van 13.03.2017 tot
en met 11.05.2017;
Gelet op de bundeling van de opmerkingen/bezwaren door de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening en het daaraan gekoppelde advies dd 21.06.2017;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT
Artikel 1
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Zavelkuilstraat bestaande uit de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota wordt
definitief vastgesteld.

13. Gemeentelijk patrimonium : erfpacht site Jongensschoolstraat

DE RAAD:
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet
Gelet op de raadsbesluiten dd 14.06.2016 Gemeentelijk patrimonium : site
Jongensschoolstraat - erfpacht en 19.07.2016 Gemeentelijk patrimonium : site
Jongensschoolstraat - erfpacht – goedkeuring wijzigingen;
Overwegende dat alle kandidaat-erfpachters hun kandidatuur ingetrokken hebben;
Gelet op het raadsbesluit van heden : Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling
RUP Jongensschoolstraat, waardoor de kandidaat-erfpachters meer rechtszekerheid
hebben ivm de mogelijke te realiseren projecten;
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Gelet op de bijgevoegde ontwerp-erfpachtovereenkomst ivm de site Jongensschoolstraat
te Outgaarden;
Gelet op het bijgevoegde schattingsverslag opgesteld door beëdigd landmeter-expert
Jean-Luc Smolders dd 26.04.2016;
Raadslid Liselore Fuchs vindt het niet goed dat de voorwaarde om de zaal ter
beschikking te houden van verenigingen uit Outgaarden geschrapt werd, daarnaast
verklaart ze dat de 60-40-puntenverdeling (respect. financiële-inhoud) niet OK is;
De burgemeester-voorzitter stelt dat er in Outgaarden twee plaatsen zijn waar
verenigingen terecht kunnen;
Raadslid Herwig Princen vraagt volledige transparantie en dat ieder voorstel op de raad
zou besproken worden, eventueel in besloten zitting;

Stemmen voor : J-P. Taverniers, F. Havet, M. Lefevre, H. Decoster, G. Hardiquest,
T. Groeseneken , W. Lambrechts, G. Druyts, L. Buccauw - Onthoudingen : H. Princen,
L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven - Stemmen tegen : A. Van den Steen L. Fuchs
BESLUIT
Art 1 – De ontwerperfpachtovereenkomst ivm de site Jongensschoolstraat te Outgaarden
wordt goedgekeurd.
Art 2 – Er wordt een oproep geplaatst op de gemeentelijke website/facebookpagina en in
een krant om kandidaat erfpachters uit te nodigen om hun kandidatuur in te
dienen.
Art 3 – De kandidaturen worden uiterlijk op 31 oktober 2017 ingediend. Het college van
burgemeester en schepen zal de kandidaturen beoordelen op basis van de
door de kandidaat-erfpachter voorgestelde jaarlijkse canon (maximaal 60 punten)
en het inhoudelijke projectvoorstel (maximaal 40 punten). Voor wat betreft het
het beoordelen van het inhoudelijke aspect wordt ook de inpasbaarheid in de
omgeving in aanmerking genomen. De kandidaten krijgen de gelegenheid hun
project mondeling toe te lichten.
Art 4 – De burgemeester en de gemeentesecretaris worden aangesteld om de gemeente
te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.
Art 5 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
dit besluit.

14. Gemeentelijk patrimonium : erfpacht Hockey In Hoegaarden

DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet
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Gelet op de raadsbesluiten dd 17.06.2008 ivm de aanleg kunstgrasveld Hockey in
Hoegaarden – goedkeuring erfpacht en borgstelling en de raadsbeslissing dd 14.10.2008
aanpassing bepalingen erfpacht;
Overwegende dat bovenvermelde raadsbeslissingen niet konden uitgevoerd worden
omdat er geen conforme bodemattesten waren en dat dit momenteel wel het geval is;
Gelet op het raadsbesluit van heden : Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling
RUP Zavelkuilstraat;
Gelet op de bijgevoegde ontwerperfpachtovereenkomst ivm de toekenning van het
erfpachtrecht aan Hockey In Hoegaarden;
BESLUIT
Art 1 – De ontwerperfpachtovereenkomst ivm ivm de toekenning van het erfpachtrecht
aan Hockey In Hoegaarden wordt goedgekeurd.
Art 2 – De burgemeester en de gemeentesecretaris worden aangesteld om de gemeente
te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.
Art 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
dit besluit.

15. Gemeentelijk patrimonium : verhuring appartement bibliotheek

DE RAAD:
Gelet op de desbetreffende artikelen het gemeentedecreet;
Overwegende dat het appartement boven de bibliotheek niet meer als noodwoning dient
gebruikt te worden;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om deze woning particulier te verhuren;
Overwegende dat er nog enkele herstellingen dienen uitgevoerd te worden door de
technische dienst en dat er daarna een oproep tot kandidaat-huurders kan geplaatst
worden;
Overwegende dat in de ontwerpovereenkomst op vraag van de bibliothecaris volgende
bepaling dienst opgenomen te worden: ‘Indien vastgesteld wordt dat dit (= niet parkeren
tijdens openingsuren bib) niet nageleefd wordt, vervalt het recht voor de huurder om de
autostaanplaats te gebruiken’.
BESLUIT
Art 1 – De ontwerphuurovereenkomst, bijgevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd.
Art 2 – De minimale huurprijs bedraagt : € 600/maand.
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Art 3 – De oproep tot kandidaat-huurders gebeurt onmiddellijk na uitvoering van enkele
herstellingswerken.

16. Aanleg riolering in Kauterhof en Hauthem (Aquafin-project 22.386) zaak van de
wegen
DE RAAD
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 - Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 §3 7° en 43 §2 10°
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25
De beslissing wordt genomen op grond van:
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25.
Volgende niet-digitale bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden:
- Wegenisplannen
- Dossierstukken van de vergunningsaanvraag
Deze stukken zijn raadpleegbaar in het gemeentesecretariaat;
In uitvoering van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het
Gemeentedecreet neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de
vergunningsaanvraag.
Het voorstel van wegenis kan voorwaardelijk gunstig beoordeeld worden
Gelet op het collegebesluit dd 28.08.2017 Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning
– Bijzondere procedure – Openbaar onderzoek – dossier SV/2017/0023 van Aquafin nv,
voor project 22.386 - sanering Sint-Katarina-Houtem, gelegen Hauthem en Kauterhof;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:
BESLISSING
Artikel 1:
keurt de zaak van de wegen, zoals ontworpen op het plan en de bijhorende
wegenisplannen, voor gronden gelegen Kauterhof en Hauthem voorwaardelijk goed.

17. Aanleg infrastructuurwerken Brouwerij Loriersstraat : zaak van de wegen
DE RAAD
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 - Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 §3 7° en 43 §2 10°
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25
De beslissing wordt genomen op grond van:
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25.
Volgende niet-digitale bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden:
- Wegenisplannen
- Dossierstukken van de vergunningsaanvraag
Deze stukken zijn raadpleegbaar in het gemeentesecretariaat;
In uitvoering van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het
Gemeentedecreet neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de
vergunningsaanvraag.
Het voorstel van wegenis kan voorwaardelijk gunstig beoordeeld worden.
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Gelet op het collegebesluit dd 04.09.2017 aanvraag om stedenbouwkundige vergunning –
Reguliere procedure – Openbaar onderzoek – dossier SV/2017/0050 van Immo
Hoegaarden nv, voor infrastructuurwerken RUP Brouwerij Loriers
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:
BESLISSING
Artikel 1:
keurt de zaak van de wegen, zoals ontworpen op het plan en de bijhorende
wegenisplannen, voor gronden gelegen aan de Brouwerij Loriersstraat voorwaardelijk
goed.

18. Ruilverkaveling Willebringen definitieve belofte van toelage aan het
ruilverkavelingscomité Willebringen voor dossier “Werken Molenstraat”
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 3 augustus 2017
strekkende tot het bekomen van een gemeentelijke bijdrage voor bovenvermeld dossier,
uit te voeren in het kader van voornoemde ruilverkaveling op het grondgebied van de
gemeente Hoegaarden – Werken Molenstraat – B.B. nr. RO_2017_R30003_012;
Overwegende dat de kostprijs op basis van de aanbesteding van voornoemde werken
122.228,63 euro bedraagt, waarbij het aandeel voor de gemeente Hoegaarden 44.198,16
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 44.198,16 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.
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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.

19. Ruilverkaveling Willebringen definitieve belofte van toelage aan het
ruilverkavelingscomité Willebringen voor dossier “Beplanting wachtbekkens”
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 29 juni 2017
strekkende tot het bekomen van een gemeentelijke subsidie voor bovenvermeld dossier,
uit te voeren in het kader van voornoemde ruilverkaveling op het grondgebied van de
gemeente Hoegaarden – Beplanting wachtbekkens voorwaardelijke schijf

besteknummer VLA/20167/RVK30003_013/01.

Overwegende dat de kostprijs op basis van de aanbesteding van voornoemde werken
voor de gemeente Hoegaarden 563,22 euro bedraagt;
Gelet op de tussenkomst van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen :
Besluit :
Art. 1 : De gemeente Hoegaarden zal tussenkomen voor 563,22 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 uitbetaling van deze tussenkomst zal geschieden op voorlegging door de
Vlaamse Landmaatschappij van een gedetailleerde kostenstaat.
Art. 4 : Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid
worden overgemaakt alsook aan het secretariaat van het ruilverkavelingscomité
Willebringen.
Als bijlage het aanbestedingsdossier, opgesteld door de VLM.

20. Ruilverkaveling Willebringen Plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen,
afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken. Advies ingevolge het onderzoek "de
commodo et incommodo".
12

De RAAD
Toelichting: De ruilverkaveling Willebringen herschikt landbouwpercelen, weerhoudt
zones voor natuurontwikkeling en recreatie en ontsluit deze zones met bestaande, al dan
niet aangepaste, of zelfs nieuwe wegen. Oude wegtrajecten, waterlopen (vaak
afwateringsgrachten langs wegen) en de bijhorende kunstwerken (bufferschotten,
bruggetjes, buizen, …) worden afgeschaft.
De gemeente organiseerde in de loop van de maand mei van dit jaar een openbaar
onderzoek met betrekking tot deze materie en de gemeenteraad dient er een advies over
te formuleren.Gelet op de plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en
de daarbij behorende kunstwerken, opgemaakt door het Ruilverkavelingscomité
Willebringen, overeenkomstig de voorschriften van artikel 70 van de wet van 22 juli 1970
op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, zoals aangevuld door
de wet van 11 augustus 1978, houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse
gewest;
Gelet op het proces-verbaal dd. 08 mei 2017 waarbij akte wordt genomen van de
neerlegging van de stukken ten zetel van het gemeentebestuur;
Gelet op het proces-verbaal van opening en sluiting van het onderzoek, opgemaakt
respectievelijk op 08 mei 2017 en 23 mei 2017 door het College van Burgemeester en
Schepenen;
Gelet op het attest van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 30 mei 2017
waaruit blijkt dat de door het gemeen recht voorgeschreven formaliteiten inzake
onderzoek "de commodo et incommodo" werden vervuld;
Aangezien geen mondelinge of schriftelijke bezwaren tijdens het onderzoek werden geuit;
BESLUIT:
Artikel 1 – Een gunstig advies uit te brengen op de goedkeuring van de plannen van de
nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken.
Artikel 2 – Een uittreksel van deze beraadslaging, alsmede de voormelde plannen en de
verschillende stukken waaruit blijkt dat de formaliteiten van het onderzoek "de commodo
et
incommodo"
werden
vervuld,
zullen
worden
overgemaakt
aan
het
Ruilverkavelingscomité Willebringen: secretariaat Ruilverkaveling Willebringen,
Diestsepoort 6, bus 74, te 3000 Leuven tot zodanige doeleinden als het naar rechten
behoort.

21. Intergemeentelijke samenwerking – intekening op de wederzijdse exclusieve
dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden
De RAAD
Toelichting: naast de goedkeuring van de verlenging van de deelname aan de
‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’ (INL) in 2018 en 2019, een
overeenkomst tussen het provinciebestuur, IGO en de gemeente, moet er met IGO
bijkomend nog een exclusiviteitsovereenkomst afgesloten worden. Op deze wijze is de
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gemeente geen btw verschuldigd aan IGO.
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op de deelname van het gemeentebestuur van
dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO Leuven

Hoegaarden

aan

de

Gelet op de oprichting van de dienstverlenende intergemeentelijke 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 dienstverlenende intergemeentelijke
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
18, van de wet van 15 juni 2006, waarin een uitzondering werd opgenomen met
betrekking tot de toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenwetgeving. Met name
bepaalt artikel 18, §1 van de wet van 15 juni 2006: “Vallen niet onder de toepassing van

de bepalingen van deze wet: de diensten die worden gegund door een aanbestedende
overheid aan een andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van
aanbestedende overheden op basis van een alleenrecht dat ze genieten krachtens
bekendgemaakte wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen die
verenigbaar zijn met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.” 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 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 september
2016 waarin de verlenging met 1 jaar van de exclusiviteit van de
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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, werd bekrachtigd tot 31/12/2017.
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 2 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
1/1/2018 en eindigt op 31/12/2019.
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 dienstverlenende
intergemeentelijke vereniging IGO.

22. Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur-en
nutswerken langs gemeentewegen.
DE RAAD,
Aanleiding en context
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het
gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken
onderling vergen continu afstemming en overleg.
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken
langs gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor
werken in het openbaar domein. Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het
terrein de vraag naar actualisatie van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (oa
kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald. Er is ook
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nood aan betere afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept
nam toe. Er ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de
code kunnen ondersteunen.
Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.
Juridische grond en relevante regelgeving
De Nieuwe Gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135.
Het Gemeentedecreet: onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58,
artikel 64, artikel 192.
Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen van 2001.
Argumentatie
Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en
van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van
werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het
openbaar domein na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere
communicatie; aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een
performante opvolging voor meldingen en klachten.
In de code staan afspraken over de handhaving ervan.
Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de
overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede
dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven.
Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van
nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van
Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo.
De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.
Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken
beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen
afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.
De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de
Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van
3 februari 2016 en 02 maart 2016.
Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen
toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze
gemeente.
Financiële gevolgen en gevolgen voor het personeelsbestand
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De ondertekening van de code op zich heeft geen financiële gevolgen en geen gevolgen
voor het personeelsbestand.
BESLUIT :
Art. 1 : De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen goed. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Art. 2 : De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018.
Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die
werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente.
Art. 3 : De vorige code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen wordt
opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing wordt.
Art. 4 : Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie
van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van
de politierechtbank, aan de toezichthoudende overheid en de VVSG vzw.
Als bijlage de Code voor infrastructuur – en nutswerken langs gemeentewegen: OW d16043 v20161018def.

23. Goedkeuring gemeentelijk marktreglement
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli
2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald
de artikelen 8 tot en met 10,
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44,
gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017.
Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie
van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt
geregeld bij gemeentelijk reglement,
Overwegende dat volgens artikel 9§ 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie
van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare
markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Overwegende dat dit nieuwe reglement na 1 jaar wordt geëvalueerd.
Na beraadslaging,
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Stemmen voor : J-P. Taverniers, F. Havet, M. Lefevre, H. Decoster, G. Hardiquest,
T. Groeseneken , W. Lambrechts, G. Druyts, H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Buccauw A. Van den Steen - Onthoudingen : L. Fuchs.
Stemmen tegen : 0
BESLUIT
ENIG ARTIKEL: Onderstaand gemeentelijk marktreglement wordt integraal
goedgekeurd:

Afdeling 1
Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Artikel 1 Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2)
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
Plaats: Gemeenteplein Hoegaarden
Dag: zaterdag
Uur: van 8:30u tot 13:00u
Specialisatie: geen
De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de
bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het College zal
voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen.
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet van 25 juni 1993 art. 8 §2,
art. 10 §1 en KB 24 september 2006 art. 25)
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :
de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit
uitoefenen houders van een “machtiging als werkgever”
rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden
toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks
bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken
van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig
artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006 .
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot één per artikel.
Artikel 3 Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB 24 september 2006 art. 24 §1)
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen)
hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen , wordt voorrang gegeven
aan de standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.
Artikel 4 Toewijzingsregels losse plaatsen (KB 24 september 2006 art 27)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van
aankomst op de markt maar moet steeds vooraf worden aangekondigd.
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De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats
aanwezig zijn.
Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB 24 september
2006 art. 28 en 30)
Wanneer een standplaats vrijkomt die per abonnement toegewezen wordt, zal deze
vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het
gemeentelijk infobord en/of via de website (www.hoegaarden.be ).
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander
tijdstip.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid
van het KB van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving
van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
5.2. Register van de kandidaturen (KB 24 september 2006 art. 31)
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een
register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid
van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door
hun auteur.
5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB 24 september 2006 art 29 en 31)
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de
toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:
- rekening houdend met de eventuele specialisatie :
- aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken
- en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats
en specialisatie,
-en tenslotte volgens datum.
Wanneer twee of meer aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend
worden, wordt als volgt voorrang gegeven :
a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de
aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de
anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.
5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB 24 september 2006 art.
33)
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager :
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
-of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
-of bij elektronische post met ontvangstbewijs.
5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB 24 september
2006 art. 34)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per
abonnement vermeld staat:

19

-de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de
standplaats werd toegekend;
-in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
-het ondernemingsnummer;
-de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
-in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
-de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
-indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
-de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is;
-desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
Artikel 6: Identificatievereiste bij het uitoefenen van ambulante activiteiten op openbare
markt ( KB 24 september 2006 art 21)
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, moet zich
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het
kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent.
Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen
werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het
dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in
wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 7: Duur van het abonnement (KB 24 september 2006 art. 32)
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 (twaalf) maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald
door de aanvrager (cf. artikel 8 en 9 van dit marktreglement) en behoudens intrekking
bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10
van dit marktreglement
Artikel 8: Opschorting van het abonnement (KB 24 september 2006 art. 32)
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene
periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond (voorbeeld vernieling van de
uitrusting).
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De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de
ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van
de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats
terug.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voorkomen.
Artikel 9: Afstand van het abonnement (KB 24 september 2006 art. 32)
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement
bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30
dagen
bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van
tenminste 30 dagen
indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van
ziekte of ongeval op grond van een medisch attest. In dit geval is geen vooropzeg nodig.
op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit
uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement
waarvan hij de houder was.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden
betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
overhandiging tegen ontvangstbewijs
Artikel 10: Schorsing en opzegging van het abonnement ( KB 24 september 2006 art 32
laatste lid)
Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
- bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding
- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of
tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden
bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement
- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op het abonnement
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend per aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs.
Artikel 11: Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet van 25 juni 1993 art. 8 § 2)
Wanneer de wekelijkse markt of een deel van de standplaatsen definitief worden
opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per
abonnement van één jaar.
Artikel 12: Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB 24 september 2006 art. 37)
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op
producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van
het jaar verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde
activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
Artikel 13: Inname van de standplaatsen (KB 24 september 2006 art. 26)
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De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen
houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon
aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk
gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker,
houder van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats
werd toegewezen of onderverhuurd;
e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of
in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c)
f) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader
van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen
een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie.
Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in
wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie
of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
Artikel 14: Overdracht van de standplaats (KB 24 september 2006 art. 35)
14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1° wanneer de houder van de stand-plaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk
persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten
stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als
bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
2° indien de overnemer(s) houder(s) is / zijn van een machtiging tot het uitoefenen van
ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzet(ten)
op elke overgedragen standplaats.
14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
• echtgenoten bij feitelijke scheiding,
• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
• echtgenoten bij echtscheiding
• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de
vermelde toestand in 14.2.
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 2° en 3°
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De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend
vernieuwd.
Artikel 15: Onderverhuur standwerkers (KB 24 september 2006 art. 36)
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen
hun tijdelijk gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers
namelijk:
-rechtstreeks aan een andere standwerker;
-via een vereniging om, die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat.
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan
wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd.
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de
abonnementsprijs voor de duur van de onderverhuring.
Artikel 16 Bevoegdheid marktleider (KB 24 september 2006 art. 44)
De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de
personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.
Artikel 17 In werking treden reglement (Wet van 25 juni 1993 art 10§2)
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de
minister van Middenstand en treedt in werking op 01 januari 2012.

Afdeling 2
Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein
buiten de openbare markten
Afdeling 2.1. Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag
plaatsvinden zijn vooraf bepaald
Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 42 §1)
Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na een
voorafgaande machtiging van de gemeente:
Plaats
Dag
Uur
Specialisatie
Opmerking

Arthur Putzeysstraat
zaterdag
van 8 tot 13u
geen
enkel bij (andere)ingebruikname van het Gemeenteplein

Plaats
Dag
Uur
Specialisatie

Parking Gemeentelijke Sporthal
weekdagen
van 8 tot 17u
geen

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot één per artikel.
De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de
gemeente.
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Artikel 2 Voorafgaande machtiging (KB art. 38)
1. Aanvraag machtiging
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde
plaatsen in artikel 1 om ambulante activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de
voorwaarden vermeld in artikel …. en is onderworpen aan een voorafgaande machtiging.
Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit
aangevraagd te worden bij de gemeente (contactgegevens vermelden)

De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij ambulante
activiteiten wenst uit te oefenen.

2. Beslissing machtiging
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin
vermeld
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
- de plaats
- de datum en duur van de verkoop
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
-redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen
De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve
beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 41)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1
artikel 2) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1
artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 4 Toewijzingsregels losse standplaatsen (art. 42 §2)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van
aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden,
gebeurt de toewijzing via loting.
Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra)
Artikel 6 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21)
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich
te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de
kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent.
Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen
werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het
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dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in
wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Afdeling 2.2 Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag
plaatsvinden zijn niet vooraf bepaald
Artikel 1. Toepassingsgebied (KB art. 43)
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het
openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen
moet dit voorafgaand aanvragen bij de gemeente.
Artikel 2 Voorafgaande machtiging
1. Aanvraag machtiging (KB art. 43)
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1 moet voldaan zijn aan de
voorwaarden vermeld in artikel 3 en moet men beschikken over een machtiging. Deze
machtiging moet voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit
aangevraagd worden bij de gemeente (contactgegevens vermelden)
2. Beslissing machtiging
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin
vermeld
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
- de plaats
- de datum en duur van de verkoop
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
-redenen van openbare orde
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
- activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen
De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve
beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1
artikel 2) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1
artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 4 Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van
aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden,
gebeurt de toewijzing via loting.
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Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra). Voorwaarden
inzake melding van vacature (cf. Afdeling 1 artikel 5.1 van dit reglement) geldt niet.
Artikel 6 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21)
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich
te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de
kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent.
Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen
werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de
activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het
dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in
wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de
gemeente waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een
identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Afdeling 2.3 Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze
Artikel 1. Toepassingsgebied (KB art. 43)
Eenieder die op de openbare weg ambulante activiteiten wenst uit te oefenen, moet dit
voorafgaand aanvragen bij de gemeente.
Artikel 2. Artikel 2. Voorafgaande machtiging
2.1 Aanvraag machtiging
Om een ambulante activiteit op de openbare weg uit te oefenen, zoals hierboven vermeld,
moet voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld in artikel 2 van het marktreglement en
moet men beschikken over een machtiging. Deze machtiging moet voorafgaand aan het
uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd worden bij de gemeente (dienst
economie).
2.2 Beslissing van de machtiging
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin
vermeld:
- de identiteit van de aanvrager
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
- de toegestane route
- de datum en duur van de verkoop
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meer van
onderstaande redenen:
- redenen van openbare orde en veiligheid
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
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-

wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in
orde zijn
de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden

Afdeling 3
Verkopen van producten en diensten met niet-commercieel karakter
Artikel 1 Specifieke voorwaarden voor verkopen met niet-commercieel karakter
De producten of diensten met een niet-commercieel karakter verkopen, te koop
aanbieden of uitstallen is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet indien deze
activiteiten aan al de volgende voorwaarden voldoen.
1) Ze vinden plaats met één van de volgende doelen:
- menslievend doel;
- sociaal doel;
- cultureel doel;
- educatief doel;
- sportief doel;
- verdediging en promotie van de natuur;
- verdediging en promotie van de dierenwereld;
- verdediging en promotie van een ambacht;
- verdediging en promotie van streekproducten;
- steun bij een humanitaire catastrofe;
- steun bij een ramp of belangrijke schade
2) Ze blijven occasioneel, dit wil zeggen maximum 2 keer per jaar per
aanvrager/vereniging
3) De burgemeester heeft vooraf toestemming verleend
Artikel 2 Identificatievereisten
Tijdens de verkoop, te-koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van de
producten of diensten voor een niet-commercieel doel zoals vermeld in artikel 1, is elke
verkoper herkenbaar via een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te
identificeren.
Artikel 3 Verantwoording
Op verzoek van de overheid die de toestemming heeft verleend, overhandigt de
verantwoordelijke, binnen de 30 dagen het bewijs van de bestemming van de fondsen om
het aangegeven doel te realiseren.
Artikel 4 Aanvraag voorafgaande machtiging
De aanvraag van een toestemming zoals vermeld in artikel 1, is afhankelijk van de
situatie, gericht aan de burgemeester (gemeentelijk) of aan de minister (ook buiten de
eigen gemeente). Deze aanvraag moet schriftelijk en minstens twee maanden vooraf
ingediend worden.
De aanvraag omvat:
- de verantwoordelijke van de actie;
- het doel van de actie;
- de plaats van verkoop;
- de periode of datum
Artikel 5 Aanvraag door jeugdverenigingen
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Jeugdverenigingen die erkend zijn en gesubsidieerd worden door een openbaar bestuur
(gemeente, provincie, Vlaanderen) worden vrijgesteld van alle administratieve
verplichtingen voor ambulante handel.

24. Cultuur – bijzondere subsidie – Heemkundige Kring
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het reglement van de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid;
Gelet op de bijgevoegde subsidieaanvraag van de Hoegaardse Heemkundige Kring naar
aanleiding van hun 50 jaar bestaan;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Er wordt een projectsubsidie ten bedrage van € 500,00 toegekend aan de
“Hoegaardse Heemkundige Kring”, naar aanleiding van hun 50 jaar bestaan.
Art. 2 – Deze subsidie zal na voorlegging van de correcte bewijsstukken overgemaakt
worden aan de vereniging. Kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële
dienst voor kennisgeving.

25. ERSV Vlaams-Brabant – aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat Fred Francart bij het begin van de legislatuur aangeduid werd als
gemeentelijk vertegenwoordiger bij ERSV Vlaams-Brabant;
Gelet op het feit dat Hans Decoster Fred Francart verving als schepen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Schepen Hans Decoster wordt aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger bij
ERSV Vlaams-Brabant.
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BIJKOMENDE PUNTEN INGEDIEND DOOR RAADSLID HERWIG
PRINCEN VLD-FRACTIE:
1. Ophaling roze zakken (zachte plastic) door Ecowerf
Meer en meer gemeenten, vennoten van Ecowerf, over gaan tot het laten ophalen van de
roze zakken. Wat zijn de plannen van Hoegaarden hierover? Open VLD pleit ervoor om
ook in Hoegaarden de ophaling van de roze zakken door Ecowerf zo snel mogelijk in te
voeren.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat dit agendapunt volgende zitting, degelijk
voorbereid, geagendeerd wordt.
2. Kennisgeving - De afgevaardigde van Open VLD in de jeugdraad, nu Valeriya
Perevoznyk, zal worden vervangen door Boris Cresens.
DE RAAD neemt hiervan kennis.

*** De zitting wordt gesloten om 21u18 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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