ZITTING VAN 22 januari 2019
Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, Schepenen
H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, E. Janssens, L. Fuchs, J. Verbaeten, L. Minnot,
M. Matthijs, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, K. Hendrickx, E. Ylen, Raadsleden.
Bart Hendrix, algemeen directeur
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u05 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 02.01.2019.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 02.01.2019 goed.

2. Gemeentefinanciën : goedkeuring budget 2019
DE RAAD
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het Ministerieel
Besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten,
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot
de opmaak van de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleidsen beheerscyclus;
Gelet op het bijgevoegde gemeentelijk budget 2019 ;
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën;

Gelet op de uitslag van de stemming:
Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, E.
Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot, M. Matthijs, K. Hendrickx
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans,
L. Fuchs, E. Ylen
BESLUIT
art. 1 Het gemeentelijk budget 2019 wordt goedgekeurd.
art. 2 Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken.

3. Gemeenteraadsbeslissing ter aanstelling van een vertegenwoordiger en diens
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Ecowerf
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DE RAAD
Gelet op het decreet voor het lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene
vergadering van 21 november 2018;
Gelet op de uitnodiging 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Aangezien voor de algemene vergaderingen van EcoWerf voor de periode van de nieuwe
legislatuur een gemeenteraadslid als vertegenwoordiger van de gemeente moet
aangeduid worden, alsook een plaatsvervanger;

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV : Lynn Minnot behaalt 10 stemmen – Luc Buccauw behaalt 7 stemmen
AV plaatsvervanger : Marleen Lefevre behaalt 10 stemmen - Luc Buccauw behaalt 7
stemmen
De gemeenteraad besluit:
Artikel 1: Mevrouw Minnot Lynn Kerselaarstraat 31 3320 Hoegaarden
Lynn.minnot@hotmail.com wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Artikel 2: Mevrouw Marleen Lefevre Bleystraat 21 3320 Hoegaarden
marleenlefevre@hotmail.com wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen van EcoWerf.
Artikel 3: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van
dit besluit te zenden naar:
- de gemeentelijke afgevaardigde
- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus.

4. Gemeenteraadsbeslissing ter vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
van de gemeente voor de algemene vergadering van Ecowerf van 20 maart 2019
DE RAAD
Gelet op het decreet voor het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van
21 november 2017;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden tot aanstelling van Minnot Lynn en
Lefevre Marleen als vaste vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen van EcoWerf;
Overwegende dat de agenda voor de bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2019
volgende punten bevat:
1. Aanstelling bureau van de bijzondere algemene vergadering
2. Goedkeuring verslag van de buitengewone en bijzondere algemene vergadering
van 21 november 2018
3. Benoeming van de bestuurders van EcoWerf voor een periode van zes jaar
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4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van zes
jaar
De gemeenteraad besluit:
Artikel 1: Mevrouw Minnot Lynn wordt gemandateerd om de agendapunten van de
bijzondere algemene vergadering van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf OostBrabant van 20 maart 2019
- goed te keuren
Artikel 2: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van
dit besluit te zenden naar:
- de gemeentelijke afgevaardigde
- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus.

5. Gemeenteraadsbeslissing ter aanduiding van een bestuurder voor de raad van
bestuur van Ecowerf
DE RAAD
Gelet op het decreet voor het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene
vergadering van 21 november 2018;
Aangezien er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot
de algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Aangezien er een bestuurder voor de gemeente dient afgevaardigd te worden voor een
periode van zes jaar;

Gelet op de uitslag van de stemming:
R v B : Evelien Janssens behaalt 10 stemmen – Luc Buccauw behaalt 7 stemmen
De gemeenteraad besluit:
Artikel 1: Mevrouw Janssens Evelien Nerm 57 3320 Hoegaarden
ev_janssens@hotmail.com aan te stellen als bestuurder van EcoWerf, Intergemeentelijk
milieubedrijf Oost-Brabant;
Artikel 2: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van
dit besluit te zenden naar:
- de gemeentelijke afgevaardigde
- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus.

6. Gemeenteraadsbeslissing ter aanduiding van een bestuurder met raadgevende stem
voor de raad van bestuur van Ecowerf
DE RAAD
Gelet op het decreet voor het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
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Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van
21 november 2018;
Aangezien er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot
de algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Aangezien de statuten van EcoWerf voorzien in de aanstelling van twee bestuursleden
met raadgevende stem;
Dat de gemeenten die geen rechtstreekse vertegenwoordiger hebben in de raad van
bestuur er één kunnen aanduiden;
Dat deze gekozen wordt uit de leden van de oppositie;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Aangezien de gemeente wenst over te gaan tot de afvaardiging van een bestuurder met
raadgevende stem voor een periode van zes jaar;

Gelet op de uitslag van de stemming:
R v B raadgevende stem: Luc Buccauw behaalt 17/17 stemmen
De gemeenteraad besluit:
Artikel 1: De heer Buccauw Luc Altenaken76 3320 Hoegaarden luc.buccauw@spa_hoegaarden.be aan te stellen als bestuurder met raadgevende stem
van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Artikel 2: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van
dit besluit te zenden naar:
- de gemeentelijke afgevaardigde
- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus.

7. Gemeenteraadsbeslissing tot goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering
IGO div van 29 maart 2019, tot bepaling van de afgevaardigde en diens mandaat voor de
algemene vergadering van 29 maart 2019 én tot aanduiding van de vertegenwoordigers
van de gemeente in de bestuursorganen van IGO div.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de
oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Gelet op artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur
dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere
organen;
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt
dat de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers.
Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun
leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke,
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te
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beslissen. Een deelnemer kan haar vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur
aanduiden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke
algemene vergadering door de bevoegde raad van de deelnemer gebeuren.
Gelet op artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin
wordt bepaald dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de
algemene vergadering benoemd en door haar afzetbaar. De raad van bestuur telt 15 leden
met volgende verdeling van de mandaten:
 Eén bestuurder voor Aarschot.
 Eén bestuurder voor Tienen.
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Rotselaar/Begijnendijk.
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tremelo/Keerbergen
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Haacht/Boortmeerbeek
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Herent/Kortenberg
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tervuren/Huldenberg
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bierbeek/Boutersem
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Lubbeek/Holsbeek
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Hoegaarden/Landen
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Zoutleeuw/Linter
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Geetbets/Kortenaken/Glabbeek
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bekkevoort/Tielt-Winge
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Diest/Scherpenheuvel-Zichem
Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. Maximaal twee
derden van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht. Indien het totaal
van de door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan deze
voorwaarde, worden de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van
voordracht van de gemeenteraad. Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer
dan één gemeente, geldt de datum van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij
zelf deel uitmaken. De kandidaten die het maximum van twee derden van hetzelfde
geslacht overschrijden, en die als laatsten zijn voorgedragen door hun gemeenteraad,
worden niet aanvaard. De gemeenten die behoren tot de groep waaruit deze kandidaat is
voorgedragen, worden verzocht een kandidaat van het andere geslacht voor te dragen.
Gelet op artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin
wordt bepaald dat iedere deelnemende gemeente het recht heeft, tot lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op de lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat
tot de samenstelling van de raad van bestuur na algehele vernieuwing van de
gemeenteraden.
Gelet op artikel 442, §1, 1° van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal
bestuur en gelet op artikel 31 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO,
kan een algemeen comité opgericht worden dat de verbinding tussen de raad van bestuur
en de algemene vergadering vormt. Elke deelnemer heeft 1 lid in het algemeen comité.
Voor elke gemeente is de schepen verantwoordelijk voor welzijn/lokaal sociaal beleid, de
schepen verantwoordelijk voor omgeving óf een door hen aangeduide vertegenwoordiger,
verkozene of ambtenaar, lid. Voor de OCMW’s en andere leden van de vereniging wordt
het lid van het algemeen comité bij geheime stemming benoemd door de algemene
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vergadering op voordracht van de deelnemers. De voorzitter en de ondervoorzitters van de
raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het algemeen comité.
Gelet op artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin
wordt bepaald dat het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene
vergadering die overgaat tot vernieuwing van de raad van bestuur binnen de eerste 3
maanden van het jaar volgend op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van
de intergemeentelijke vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1. Welkom
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21.12.2018
3. Goedkeuring code van goed bestuur
4. Goedkeuring deontologische code
5. Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering
van IGO
 Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten
(15 bestuurders)
 Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de
gemeenten (maximum 5 bestuurders)
 Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)
6. Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering
van IGO
7. Varia
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV : Kris Hendrickx behaalt 10 stemmen – Lucia Dotremont behaalt 7 stemmen
AV plaatsvervanger : Evelien Janssens behaalt 10 stemmen - Lucia Dotremont behaalt 7
stemmen
R v B : Joris Verbaeten behaalt 14 stemmen (3 onthoudingen)
R v B raadgevende stem: Lucia Dotremont behaalt 17/17 stemmen
Algemeen comité : Filip Havet behaalt 10 stemmen, Lucia Dotremont behaalt 7 stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Beslist om de heer Kris Hendrickx, raadslid, voor te dragen als afgevaardigde voor de
buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. De heer Kris Hendrickx krijgt
het mandaat de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering goed te
keuren. De heer Kris Hendrickx zal de gemeente vertegenwoordigen voor de hele
legislatuur. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke
algemene vergadering door de gemeenteraad gebeuren. De plaatsvervanger van de heer
Kris Hendrickx voor de hele legislatuur is mevrouw Evelien Janssens, raadslid,.
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Artikel 3
Aan de afgevaardigde van de gemeente wordt een bijzonder mandaat toegekend om de
voorgestelde beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging IGO van 29 maart 2018 te stemmen.
Artikel 4
De heer Joris Verbaeten, raadslid, wordt voorgedragen als vertegenwoordiger van de
cluster van gemeenten Landen Hoegaarden in de raad van bestuur van de
intergemeentelijke vereniging IGO voor de jaren 2022 tot en met 31.03.2025. Anderzijds
gaat de raad ermee akkoord dat Marc Richelle, raadslid Landen, voor de periode 2019
(vanaf de buitengewone algemene vergadering van 29 maart) - 2021, de cluster van
gemeenten Hoegaarden/Landen vertegenwoordigt in de raad van bestuur van de
intergemeentelijke vereniging IGO.
Artikel 5
Mevrouw Lucia Dotremont, raadslid, (17 stemmen op 17) wordt, tot de algemene
vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voorgedragen als
bestuurder met raadgevende stem (oppositieraadslid) van de gemeente in de raad van
bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO.
Artikel 6
De heer Filip Havet, schepen voor sociale zaken, wordt, tot de algemene vergadering
volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voorgedragen als lid van het algemeen
comité van de intergemeentelijke vereniging IGO.

8.Vertegenwoordiger voor Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant
VZW
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 29 april 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en
de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de
sociaaleconomische raden van de regio en de regionale sociaaleconomische
overlegcomités
Overwegende de ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ gelanceerd op 23 december
2015 en de goedkeuring van project 6346 op 28 juni 2016
Overwegende dat het Burgemeestersoverleg samenwerkt met ERSV Vlaams-Brabant
VZW, Provincieplein 1, 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van dit project
Overwegende dat dit gebeurde via een nieuwe werkgroep bij het Burgemeestersoverleg,
genaamd ‘Taskforce Spitsregio Leuven’, welke vorm geeft aan het actieve partnerschap,
bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners,
provincie Vlaams-Brabant en eventueel toegevoegde deskundigen
Overwegende dat het opzet van dit ESF-project is: geïntegreerd en actiegericht
samenwerken aan de uitbouw van een kwaliteitsvol en versterkt sociaaleconomisch
streekbeleid in regio Leuven, waarvan de grote lijnen zijn: een duurzame economische
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ontwikkeling (kenniseconomie, de ruimtelijk economische agenda en
vestigingsvoorwaarden), een goedwerkende arbeidsmarkt (VDAB, opvang van
vluchtelingen, sociale economie, zorgsector) en mobiliteit als conditio sine qua non
Overwegende dat ERSV-medewerkers (Regioteam) dit streekoverleg en de uitvoering
van het actieplan faciliteren
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het lopende ESF-project ‘Versterkt
Streekbeleid’
Overwegende dat er begin 2019 een nieuwe ESF-oproep wordt gelanceerd met als opzet
dit versterkt streekbeleid verder uit te bouwen
Overwegende dat de aangeduide vertegenwoordiger bijzondere interesse betoont voor
streekoverleg en ook zal worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het
nieuwe ESF-project ‘versterkt streekbeleid’
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

Gelet op de uitslag van de stemming:
Hans Decoster behaalt 10 stemmen en Christel Scheepmans behaalt 7 stemmen
BESLUIT
Enig artikel
De heer Hans Decoster schepen voor te dragen om te zetelen in Algemene Vergadering
van ERSV Vlaams-Brabant VZW

9.Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van
27.03.2019
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is.
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni
1972 en laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene
vergadering van Interleuven.
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers
van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt
herhaald voor elke algemene vergadering.
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Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering van 27.03.2019 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient
te worden vastgelegd;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Interleuven zal worden
vastgesteld door de Raad van Bestuur op 23.01.2019
Gelet op de bespreking;

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV : Kris Hendrickx behaalt 14 stemmen (3 onthoudingen)
AV plaatsvervanger: Joris Verbaeten behaalt 14 stemmen (3 onthoudingen)
De gemeenteraad besluit:
Artikel 1:
De heer Kris Hendrickx aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering
van Interleuven van 27.03.2019.
De heer Joris Verbaeten aan te duiden als plaatsvervangend-vertegenwoordiger op de
algemene vergadering van Interleuven van 27.03.2019

10.Aanduiding van vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke
dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij
beslissing van 19 december 2018 van de bijzonder algemene vergadering van Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;
Overwegende dat deze gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk (GD-PBW) wordt beheerd door Interleuven;
Gelet op het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot
de oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk waarbij de gemeente Hoegaarden is aangesloten;
Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van
de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Overwegende dat in het Beheerscomité GD-PBW personen zetelen belast met het
dagelijks beheer van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en
vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg (FOD – WASO);
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Overwegende dat er vanuit de gemeente een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GDPBW moet aangeduid worden;
Gelet op de bespreking;

Gelet op de uitslag van de stemming:
Mies Matthijs behaalt 10 stemmen en Philip Collaers behaalt 7 stemmen
De gemeenteraad besluit:
Artikel 1:
Mevrouw Mies Matthijs aan te duiden om de gemeente Hoegaarden te vertegenwoordigen
in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op
het werk (GD-PBW) van Interleuven voor de volledige legislatuur.
Artikel 2:
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW en
aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

11.Voordracht kandidaat–bestuurder en kandidaat-bestuurder met raadgevende stem
voor de dienstverlenende vereniging “Interleuven“
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is.
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni
1972 en laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene
vergadering van Interleuven.
Overwegende dat ingevolge artikel 435 decreet lokaal bestuur de samenstelling en
voordrachtregeling van de raad van bestuur in de dienstverlenende vereniging statutair
wordt geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig
artikel 434 decreet lokaal bestuur.
Dat luidens voornoemd artikel 434 de leden van de raad van bestuur, bij geheime
stemming, worden benoemd door de algemene vergadering.
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien.
Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers.
Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van
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een gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde
doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd.
In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie
van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste
lid, 8°, niet van toepassing.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke
bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van
onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en
ervaring. Hij doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van
onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan
kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens
een curriculum vitae wordt voorgelegd. De raad van bestuur vergelijkt de verdiensten
van de kandidaten.
De algemene vergadering stelt een onafhankelijk bestuurder aan op voordracht van de
raad van bestuur, op grond van:
- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband;
- specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin
het samenwerkingsverband actief is;
- onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband.
In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde
worden ontslagen door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.
Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan
drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.
De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast.
De code van goed bestuur wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.
Overwegende dat luidens artikel 18 van de statuten van Interleuven de 15 mandaten van
de leden van de raad van bestuur worden verdeeld volgens de clusters in deze bepaling
opgenomen.
Dat artikel 18 van de statuten in deze luidt als volgt:

18.1.1.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, op voordracht van de
gemeentelijke deelnemers benoemd door de algemene vergadering en door haar
afzetbaar.
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt vijftien.
18.1.2.
De mandaten worden verdeeld als volgt: één bestuurder voor Leuven, één bestuurder
voor de cluster Tienen/Hoegaarden, één bestuurder voor de cluster Aarschot/Linter, één
bestuurder voor de cluster Rotselaar/Begijnendijk, één bestuurder voor de cluster
Tremelo/Keerbergen, één bestuurder voor de cluster Haacht/Boortmeerbeek, één
bestuurder voor de cluster Herent/Kortenberg, één bestuurder voor de cluster
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Tervuren/Huldenberg, één bestuurder voor de cluster Bertem/Oud-Heverlee, één
bestuurder voor de cluster Bierbeek/Boutersem, één bestuurder voor de cluster
Lubbeek/Holsbeek, één bestuurder voor de cluster Landen/Zoutleeuw, één bestuurder
voor de cluster Geetbets/Kortenaken/Glabbeek, één bestuurder voor de cluster
Bekkevoort/Tielt-Winge en één bestuurder voor de cluster Diest/Scherpenheuvel-Zichem.
Indien er in een cluster van gemeenten geen akkoord is en er voor elke gemeente een
kandidaat bestuurder wordt voorgedragen, beslist de algemene vergadering.
De deelnemers niet-gemeenten worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad
van bestuur tot aan de eerste algemene vergadering waarop ze een andere bestuurder
uit de lijst van bestuurders als hun vertegenwoordiger kunnen aanduiden.
18.2.
Maximaal twee derde van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht.
Indien het totaal van de door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt
aan deze voorwaarde, worden de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum
van voordracht van de gemeenteraad. Voor de kandidaten die voorgedragen worden door
meer dan één gemeente, geldt, de datum van de voordracht door de gemeenteraad
waarvan zij zelf deel uitmaken.
De kandidaten die het maximum van twee derde van hetzelfde geslacht overschrijden,
en die als laatsten zijn voorgedragen door hun gemeenteraad, worden niet aanvaard. De
gemeenten die behoren tot de groep waaruit deze kandidaat is voorgedragen, worden
verzocht een kandidaat van het andere geslacht voor te dragen.
18.3.
De kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene vergadering die besluit met een
eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Zo een kandidaat de vereiste
meerderheid niet behaalt, wijst de voordragende deelnemer of cluster van deelnemers
een andere kandidaat aan. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen
van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de
benoeming wordt voorgelegd.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van 6 jaar. Hun
mandaat kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders dat ingaat bij de oprichting van de vereniging neemt
van rechtswege een einde bij de afloop van de lopende bestuursperiode.
Dat artikel 21 met betrekking tot de leden met raadgevende stem luidt als volgt:

21.1.
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een
afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. Deze is tot gemeenteraadslid verkozen op
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen, en wordt voorgedragen door zijn gemeenteraad.
Indien er meer dan één kandidaat is, benoemt de algemene vergadering een kandidaat, op
basis van achtereenvolgens de volgende voorrangscriteria:
1. Het percentage van stemmen waarmee de kandidaten door hun gemeenteraad werden
aangeduid, waarbij de voorrang gegeven wordt aan de kandidaten met het hoogst
behaalde percentage van stemmen.
2. Het geslacht van de leden, waarbij voorrang wordt gegeven aan de leden van het
geslacht dat het minst is vertegenwoordigd in de raad van bestuur.
3. De loting van de kandidaten.
21.2.
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Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de vorige alinea aangeduid lid met
raadgevende stem voor het verstrijken van de duur bepaald in dit artikel, komt het
opengevallen mandaat toe aan de kandidaat die in de oorspronkelijke opgemaakte
rangorde als best geplaatst daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangeduide lid wordt
opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn
voorganger. Indien geen vervanging mogelijk is ingevolge het ontbreken van opvolgers,
maakt de eerstvolgende algemene vergadering een nieuwe rangorde op uit de
overgebleven kandidaten, volgens de zelfde criteria.
Indien er van de oorspronkelijke aangeduiden geen kandidaten meer over zijn, worden
nieuwe gemeenteraadsbeslissingen gevraagd ter aanduiding van een lid met raadgevende
stem en wordt dit lid benoemd overeenkomstig de wijze bepaald in dit artikel.
21.3.
De duur van het mandaat van een lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Bij het
verstrijken van de duur wordt de algehele vervanging van de leden voorzien op de wijze
zoals hiervoor bepaald, met dien verstande dat alleszins een einde komt aan het mandaat
na algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
De bepalingen van de artikelen 22 (aansprakelijkheid) en 23 (belangenconflicten) van de
statuten zijn ook van toepassing op het lid van de raad van bestuur met raadgevende
stem.
Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en ter zake het
volgende standpunt inneemt.
Gelet op de bespreking

Gelet op de uitslag van de stemming:
R v B : Evelien Janssens behaalt 10 stemmen en Liselore Fuchs behaalt 7 stemmen
R v B raadgevende stem: Liselore Fuchs behaalt 15 stemmen (2 onthoudingen)
De gemeenteraad besluit :
Artikel 1 : beslist werd de mevrouw Evelien Janssens voor te dragen als kandidaat–
bestuurder voor de dienstverlenende vereniging “Interleuven“ voor de periode 2022-2024.
Artikel 2 : beslist werd de mevrouw Liselore Fuchs met 88,23 % (percentage van stemmen)
voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de dienstverlenende
vereniging Interleuven.

12. IGS HOFHEIDE aanduiding van afgevaardigde en plaatsvervanger voor de
algemene vergadering, voordracht kandidaat-bestuurder en voordracht
vertegenwoordiger met raadgevende stem
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De gemeente Hoegaarden dient een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden
voor de algemene vergaderingen van Hofheide voor de volledige legislatuur.
Voor de raad van bestuur zit Hoegaarden in een cluster met Landen en Zoutleeuw.
Samen hebben zij recht op 1 kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur.
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Het college stelt voor:
- Als kandidaat-bestuurder: Landen (2019-2020), Hoegaarden (2021-2022), Boudewijn
Herbots (2023-2024)
Hoegaarden kan 1 kandidaat-lid met raadgevende stem aanduiden uit de
gemeenteraadsleden van de oppositie. Indien meerdere gemeenten van dit recht gebruik
maken, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en
bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende
volgorde volgens de omvang van het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van
de aanduidende gemeenten. Het eerste lid in deze rangorde aangeduide lid woont vanaf
dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV : Hans Decoster behaalt 10 stemmen en Christel Scheepmans behaalt 7 stemmen
AV plaatsvervanger : Kris Hendrickx behaalt 10 stemmen en Christel Scheepmans
behaalt 7 stemmen
R v B : Lynn Minnot behaalt 14 stemmen (3 stemmen tegen)
BESLUIT:
Over te gaan tot aanduiding van:
- Hans Decoster, schepen, als afgevaardigde en Kris Hendrickx, raadslid, als
plaatsvervanger voor de algemene vergadering
- de voorgestelde kandidaat-bestuurder: Lynn Minnot, raadslid voor de periode 20212022

13. IGS HOFHEIDE bepaling mandaat gemeentelijk afgevaardigde buitengewone
algemene vergadering op 29.01.2019.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide doorgaat op
29/01/2019 om 20u in het crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek.
De dagorde vermeldt als enige formele punt de statutenwijziging.
BESLUIT:
De statutenwijziging van IGS Hofheide goed te keuren en de gemeentelijk afgevaardigde
of diens plaatsvervanger het mandaat te geven de punten op de dagorde goed te keuren.

14.IVERLEK : voordracht lid regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven en van een
kandidaat bestuurder van de opdrachthoudende vereniging
DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN
BESLISSEN
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27 december 2018 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Iverlek die op 22 maart 2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef
Mertensstraat 131;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 30 oktober 2018
per brief overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij
Iverlek onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC).
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het
recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité
(RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat
het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden
van de raad van bestuur beperkt is tot negen (9);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel
1.1.1 §2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals
beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op de beraadslagingen,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de uitslag van de stemming:
R v B + RBC : Joris Verbaeten behaalt 10 stemmen en Eva Ylen behaalt 7 stemmen
BESLUIT
Artikel 1
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zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 22 maart 2019 met als enig agendapunt
‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.
Artikel 2
De heer Verbaeten Joris , raadslid, Henri Dotremontstraat 34 3320 Hoegaarden
voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven van de
opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering
van 22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad
van bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de
algemene vergadering van 22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het
jaar 2025.
Artikel 4
de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 22 maart 2019, op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen;

Artikel 5
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090
Melle.

15.IVERLEK : aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen
DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN
BESLISSEN
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27 december 2018 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Iverlek die op 22 maart 2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef
Mertensstraat 131;
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Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van 30
oktober 2018 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan
te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde
2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in
het punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad
overgemaakt werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en
dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het
regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV : Mies Matthijs behaalt 10 stemmen en Eva Ylen behaalt 7 stemmen
AV plaatsvervanger : Evelien Janssens behaalt 10 stemmen en Eva Ylen behaalt 7
stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
Mevrouw Mies Matthijs, raadslid Kauterhof 32 3320 Hoegaarden
aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2
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Mevrouw Evelien Janssens, raadslid, Nerm 57 3320 Hoegaarden
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, secretariaat, p/a Brusselsesteenweg
199 te 9090 Melle.

16.RIOBRA - voordracht kandidaat in raad van bestuur en het RBC en aanduiding de
afgevaardigde voor de algemene vergadering en zijn plaatsvervanger
DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN BESLISSEN

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij
de opdrachthoudende vereniging Riobra OV;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 15 januari
2019 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van Riobra OV die op 15 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 4 december
2018 per brief overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 22 van de statuten alle huidige
mandaten bij Riobra OV onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene
vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient
over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité
(RBC).
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 24 van de statuten elke gemeente het
recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal
bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten de deelnemende
gemeente het recht heeft om eventueel 1 kandidaat-bestuurder voor te dragen en
dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid
voor het RBC;
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Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen
leden van de raad van bestuur beperkt is tot vijftien (15);
Gelet op de beraadslagingen,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de uitslag van de stemming:
R v B + RBC : Taverniers Jean-Pierre behaalt 10 stemmen en Herwig Princen behaalt 7
stemmen
BESLUIT
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Riobra d.d. 15 maart
2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.
Artikel 2
De heer Taverniers Jean-Pierre , burgemeester, Hauthem 82 3320 Hoegaarden
voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) *
Oost/West van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf
de algemene vergadering van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene
vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3 :
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor
de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes
jaar, vanaf de algemene vergadering van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene
vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op
15 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen;
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Artikel 5
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Riobra OV, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 blok C, 9090 Melle.



RBC Oost: Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Boutersem, Geetbets, Glabbeek,
Hoegaarden, Huldenberg, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, OudHeverlee, Rotselaar, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw



RBC West: Bever, Boortmeerbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Merchtem,
Pepingen, Steenokkerzeel en Sint-Pieters-Leeuw

16.bis RIOBRA - Aanduiding de afgevaardigde voor de algemene vergadering en zijn
plaatsvervanger

DE GEMEENTERAAD, OP GELDIGE WIJZE SAMENGESTELD OM TE KUNNEN BESLISSEN

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is
bij de opdrachthoudende vereniging Riobra;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 15 januari
2019 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van Riobra die op 15 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van
4 december 2018 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
aangeduid kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke
legislatuur, nl. tot einde 2024;
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Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, ook gelden
voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal
bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV: Filip Havet behaalt 10 stemmen en Herwig Princen behaalt 7 stemmen
AV plaatsvervanger : Herwig Princen behaalt 17/17 stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De heer Filip Havet, schepen, Paardskerkhofstraat 4 3320 Hoegaarden
aan

te

duiden

als

vertegenwoordiger

op

de

(Buitengewone)

Algemene

Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Artikel 2
De heer Herwig Princen, raadslid, Doelstraat 1 3320 Hoegaarden
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199, blok C – 9090 Melle.

17.De Watergroep - voordracht vertegenwoordiger in aandeelhoudersbestuur drinkwater
en aanduiding de afgevaardigde voor de algemene vergadering en zijn/haar
plaatsvervanger
DE RAAD
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

21

De gemeente Hoegaarden dient een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden
voor de algemene vergaderingen van De Watergroep.
Daarnaast dient er nog 1 kandidaat-bestuurder voor het aandeelhoudersbestuur
drinkwater afgevaardigd te worden.

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV: Evelien Janssens behaalt 10 stemmen en Liselore Fuchs behaalt 7 stemmen
AV plaatsvervanger : Kris Hendrickx behaalt 10 stemmen en Liselore Fuchs behaalt 7
stemmen
aandeelhoudersbestuur drinkwaterdienst: Jean-Pierre Taverniers behaalt 10 stemmen
en Liselore Fuchs behaalt 7 stemmen
BESLUIT
Over te gaan tot aanduiding van:
- Evelien Janssens, raadslid, als afgevaardigde voor de algemene vergadering en Kris
Hendrickx, raadslid, als haar plaatsvervanger
- de voorgestelde kandidaat aandeelhoudersbestuur drinkwaterdienst : Jean-Pierre
Taverniers, burgemeester

18.Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger in het beheerscomité van de
Haspengouwse scholengemeenschap
DE RAAD
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
De gemeente Hoegaarden dient 1 afgevaardigde en plaatsvervanger in het
beheerscomité van de Haspengouwse scholengemeenschap aan te duiden.
Volgens de statuten moet de effectief afgevaardigde een lid van college van burgemeester
en schepenen zijn.

Gelet op de uitslag van de stemming:
Effectief: Hans Decoster behaalt 10 stemmen en Christel Scheepmans behaalt 7
stemmen
Plaatsvervanger: Christel Scheepmans behaalt 15 stemmen (1 stem tegen en 1
onthouding)
BESLUIT
Over te gaan tot aanduiding van:
Hans Decoster, onderwijsschepen, als afgevaardigde en Christel Scheepmans , raadslid,
als zijn plaatsvervangster in het beheerscomité van de Haspengouwse
scholengemeenschap.
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19. Woonbeleid - wijziging statuten interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete en
aanduiding gemeentelijke afgevaardigden
DE RAAD
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 08 juli 2016 houdende subsidiëring
van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 betreffende het
lokaal woonbeleid;
Gelet op het ministerieel besluit van 06 juni 2018 houdende de toekenning van een
subsidie aan het project Beter Wonen aan de Gete;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 april 2008 tot oprichting van de
intergemeentelijke vereniging ‘lokaal woonbeleid Landen-Linter-Hoegaarden’ en
goedkeuring van statuten, overeenkomst en huishoudelijk reglement;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2013 betreffende de wijziging van
de statuten van de interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2018 tot goedkeuring
subsidieaanvraagdossier verlenging interlokale vereniging;
Overwegende dat de interlokale vereniging werd opgericht met als naam ‘Lokaal
Woonbeleid Landen-Linter-Hoegaarden’ en bekend is als ‘Beter Wonen aan de Gete’;
Overwegend dat de Vlaamse Regering op 16 november 2018 het besluit over het lokaal
woonbeleid definitief goedkeurde. Hoofdstuk 4 bevat de nieuwe subsidieregeling voor
IGS-projecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.
Overwegende dat het subsidiebesluit voor intergemeentelijke projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 8 juli 2016 een tijdelijke subsidieregeling
is die van kracht is tot 31 december 2019;
Overwegende dat er één effectief lid en één plaatsvervanger moet aangeduid worden
voor het beheerscomité van de interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete en dat de
plaatsvervanger als niet-stemgerechtigde deskundige wordt toegevoegd aan het
beheerscomité.
Overwegende dat er naast het beheerscomité, dat deel uitmaakt van de stuurgroep, ook
de algemeen directeur en/of het diensthoofd ruimtelijke ordening wordt aangeduid als
niet-stemgerechtigd lid van de stuurgroep.

Gelet op de uitslag van de stemming:
Effectief: Marleen Lefevre behaalt 14 stemmen (3 onthoudingen)
Plaatsvervanger: Herwig Princen behaalt 17/17 stemmen
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel. 1 De hierna vermelde statuten van de interlokale vereniging goed te keuren.
Art.2 Marleen Lefevre, schepen en Herwig Princen, raadslid worden aangeduid als
vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van
de interlokale vereniging Beter Wonen.
Art. 3 . Afschrift van onderhavig besluit te zenden naar de interlokale vereniging Beter
Wonen aan de Gete en de stad Landen en de gemeente Linter
STATUTEN VAN DE INTERLOKALE VERENIGING “BETER WONEN AAN DE GETE”
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Tussen de hierna vermelde ondergetekenden werd overeengekomen een interlokale
vereniging op te richten conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22
december 2017:


de stad LANDEN, met zetel te 3400 Landen, Stationsstraat 29, alhier
vertegenwoordigd door de heer Frank STEVENS, voorzitter van de gemeenteraad en
de heer Renaat KAMERS, algemeen directeur wnd., handelend in naam en voor
rekening van de stad LANDEN;



de gemeente LINTER, met zetel te 3350 Linter, Helen Bosstraat 43, alhier
vertegenwoordigd door de heer Jonas MICHIELS, voorzitter van de gemeenteraad en
mevrouw Rina JANSSENS, algemeen directeur, handelend in naam en voor
rekening van de gemeente LINTER;



de gemeente HOEGAARDEN, met zetel te 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 1,
alhier vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre TAVERNIERS, burgemeestervoorzitter van de gemeenteraad en de heer Bart HENDRIX, algemeen directeur,
handelend in naam en voor rekening van de gemeente HOEGAARDEN;

HOOFDSTUK 1 - BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1.
De voornoemde gemeentebesturen sluiten een intergemeentelijke
samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, onder de vorm van een
interlokale vereniging, voor de vorming van een regionaal samenwerkingsverband
inzake woonbeleid. Deze interlokale vereniging draagt de naam "BETER WONEN AAN
DE GETE".
Zij wordt beheerst door de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december
2017 en door deze statuten.
Artikel 2.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. interlokale vereniging: een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
tussen verschillende partners om een project van gemeentelijk en regionaal
belang te verwezenlijken;
2. beheerscomité: vertegenwoordigers van alle deelnemende gemeenten, belast met
het beheer van de interlokale vereniging, conform het decreet lokaal bestuur van
22 december 2017.
3. stuurgroep: conform art. 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli
2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid worden de projecten begeleid en ondersteund door een
stuurgroep waarin minstens elke deelnemende gemeente is vertegenwoordigd.
Aan de stuurgroepvergaderingen neemt vanuit elke deelnemende gemeente
minstens een lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en
schepenen deel. De stuurgroep komt minstens twee keer per volledig
werkingsjaar samen. De stuurgroep plant de activiteiten van het project. De
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stuurgroep bespreekt daarenboven minstens elk half werkingsjaar de werking
van de afgelopen periode.
Artikel 3
De zetel van de interlokale vereniging is gevestigd te 3400 Landen, Stationsstraat 29. De
stad Landen treedt op als beherende gemeente.
Artikel 4
De interlokale vereniging heeft tot doel:
1. zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod;
2. werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
3. informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen;
4. ondersteunen van de lokale private huurmarkt.
Artikel 5
§1 De vereniging wordt opgericht tot 31 december 2019. Zij kan telkens verlengd worden
met een periode van 6 jaar, gelijklopend met de beleids- en beheerscyclus van de
deelnemende gemeenten. Dit zijn de volgende projectperiodes. Indien de aangevraagde
subsidies door het Vlaamse Gewest niet worden toegekend aan de interlokale vereniging,
dan wordt de interlokale vereniging zonder verder kosten door de stichtende leden
ontbonden nog voor de start van de verderzetting van de activiteiten.
§2 De leden van de interlokale vereniging engageren zich om voor tenminste 6 jaar deel
uit te maken van dit project. Mocht men de deelname stop willen zetten na een periode
van 6 jaar, dan kan dit enkel mits men een schriftelijke opzeg betekend op het adres van
de interlokale vereniging en dit tenminste 6 maanden voor het einde van de lopende
projectperiode.
De uittredende partij heeft in elk geval geen recht op recuperatie van de ingebrachte
middelen en roerende of onroerende goederen.
§3 Een nieuw lid kan toetreden tot de interlokale vereniging bij elke projectperiode en
dit op voorwaarde dat de aanvrager minstens 6 maanden voor de start van de
projectperiode een schriftelijke aanvraag heeft betekend op adres van de interlokale
vereniging, mits akkoord van de leden van het beheerscomité en mits de aanvrager zich
akkoord verklaart met oprichtingsakte en de statuten.
HOOFDSTUK 2 - BEHEERSCOMITÉ
Artikel 6
Het beheerscomité is samengesteld uit één stemgerechtigd lid per deelnemende
gemeente en één niet-stemgerechtigd lid per deelnemende, aangeduid door de
respectieve gemeenteraden.
De gemeenten worden als lid in het beheerscomité vertegenwoordigd door
gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen, bij voorkeur de schepen belast met het
beleidsdomein huisvesting of ruimtelijke ordening. Voor elk effectief lid wordt er een
plaatsvervanger aangeduid met hetzelfde mandaat die het effectieve lid vervangt bij
belet.
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Het mandaat van een beheerder wordt beëindigd indien de gemeenteraad die hij
vertegenwoordigt, zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger
aanduidt. Alle beheerders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun
openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de
gemeenteraden.
Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke zittingsperiode
(legislatuur). In elk geval worden de mandaten bij het beheerscomité beëindigd op de
eerste vergadering van de gemeenteraad die volgt na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad. De nieuwe beheerders treden aan na de aanstelling door de
gemeenteraden.

Artikel 7
Het beheerscomité wordt uitgebreid met niet-stemgerechtigde leden, zijnde een
deskundige van elke subsidiërende overheid en de plaatsvervangers van de
stemgerechtigde leden van het beheerscomité. De leden van de stuurgroep kunnen
eveneens de vergadering van het beheerscomité bijwonen, zonder er deel van uit te
maken.
Naast deze leden kunnen niet-stemgerechtigde externe deskundigen worden
uitgenodigd. De niet-stemgerechtigden kunnen het beheerscomité enkel adviseren.
Artikel 8
Het beheerscomité kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen
tot het bijwonen van zijn vergaderingen. Hun aanwezigheid moet in de notulen vermeld
worden. Deze personen hebben evenwel geen stemrecht.
Artikel 9
De stemgerechtigde leden van het beheerscomité kiezen in hun midden een voorzitter en
een ondervoorzitter.
Artikel 10
Het beheerscomité vergadert, zo dikwijls als nodig, maar minstens twee keer per jaar.
De voorzitter roept de vergadering bijeen en bepaalt in samenspraak met de
projectcoördinator Woonbeleid de agenda. Indien tenminste 2 leden van het
beheerscomité hierom verzoeken, dient de voorzitter eveneens de vergadering bijeen te
roepen. De bijeenroeping gebeurt per mail en tenminste 7 kalenderdagen voor de
vergaderdatum.
De uitnodiging vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering en bevat de
agenda.
Het verslag van de vorige vergadering, eventueel de rekening en de begroting met
toelichting, het jaarverslag en eventueel andere documenten voor de geplande
vergadering, worden voorafgaandelijk aan het beheerscomité bezorgd. De beheerders
kunnen punten toevoegen aan de agenda.
Artikel 11.
Per werkjaar worden minstens twee vergaderingen van het beheerscomité gehouden: Tot
de bevoegdheid van het beheerscomité behoren voorstellen te doen betreffende:
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Het overleg over de wijze waarop onderhavige overeenkomst wordt uitgevoerd;
Het goedkeuren van het programma en de begroting van het volgende werkjaar;
Het goedkeuren van het activiteitenverslag dat ter kennisgeving wordt
voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten;
- Het aanduiden van een voorzitter en ondervoorzitter van het beheerscomité
- Het ondertekenen van contracten,
- Het financieel beheer;
- Het peroneelsbeheer;
- De voorlopige vaststelling van de jaarrekening van de interlokale vereniging, ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten;
- Het formuleren van voorstellen tot wijziging van de statuten.
Artikel. 12
Het secretariaat van het beheerscomité wordt waargenomen door de projectcoördinator
Woonbeleid
-

Artikel 13
Het beheerscomité neemt zijn beslissingen bij 2/3 meerderheid.
HOOFDSTUK 3 – STUURGROEP
Artikel 14
§1 De stuurgroep bestaat uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden. De
stemgerechtigde leden van de stuurgroep zijn dezelfde leden als de stemgerechtigde
leden van het beheerscomité. De plaatsvervangers in de stuurgroep zijn dezelfde
plaatsvervangers als in het beheerscomité.
§2 De stuurgroep wordt uitgebreid met niet-stemgerechtigde leden, zijnde de algemeen
directeurs en/of diensthoofden Ruimtelijk Ordening van de deelnemende gemeenten.
Daarnaast zal van elke subsidiërende overheid een deskundige lid zijn van de
stuurgroep. Naast deze leden kunnen niet-stemgerechtigde, worden uitgenodigd. De
niet-stemgerechtigde leden kunnen de stuurgroep enkel adviseren.
§3 De stuurgroep kan op eigen initiatief of op voorstel van het Beheerscomité, externe
deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de samen komsten van de stuurgroep, die
zij nodig acht voor de werking hun aanwezigheid moeten in de notulen vermeld worden.
Deze personen hebben echter geen stemrecht in de stuurgroep.
Artikel 15
De stemgerechtigde leden van de stuurgroep kiezen in hun midden een voorzitter. De
aanduidding gebeurt op de installatievergadering van een nieuwe stuurgroep.
Artikel 16
De stuurgroep neemt zijn beslissingen bij 2/3 meerderheid.
Artikel 17
De stuurgroep adviseert het beheerscomité.

27

Artikel 18
De stuurgroep vergadert wanneer de leden het nodig achten, maar minstens 2 keer per
jaar.
De voorzitter roept de vergadering bijeen en bepaalt in samenspraak met de coördinator
de agenda. Indien tenminste 2 leden van de stuurgroep of het beheerscomité hierom
verzoeken, dient de voorzitter eveneens de vergadering bijeen te roepen. De
bijeenroeping gebeurt per mail tenminste 7 kalenderdagen voor de vergaderdatum.
De uitnodiging vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering en bevat de
agenda. Het verslag van de vorige vergadering, het activiteitenverslag en eventueel
andere documenten voor de geplande vergadering, worden voorafgaandelijk aan de
stuurgroep bezorgd. De leden kunnen punten toevoegen aan de agenda.
Artikel 19
Het secretariaat van het beheerscomité wordt waargenomen door de projectcoördinator
Woonbeleid;
Artikel 20
per werkjaar worden minstens twee vergaderingen van de stuurgroep gehouden. Tot de
bevoegdheid van de stuurgroep behoren:
- Het vaststellen van de activiteiten;
- Het opvolgen van de activiteiten;
- Evalueren en bijsturen van de activiteiten,
- Opmaak van het activiteitenverslag
Van de vergaderingen van de stuurgroep worden verslagen gemaakt die bezorgd worden
aan de leden van het beheerscomité.
HOOFDSTUK 4 – PERSONEEL
Art. 21
Het volledige project wordt gecoördineerd door de projectcoördinator Woonbeleid. De
personeelsleden worden aangeworven door de beherende gemeente Landen op voorstel
van een selectiecommissie waarin elke gemeente vertegenwoordigd is door een lid van
het managementteam of door een gedelegeerde afgevaardigde van het managementteam.
Art. 22
De beherende gemeente voorziet samen met de overige gemeenten geschikte locaties
waar de personeelsleden hun taken kunnen uitoefenen.
Daar het personeel bovendien, conform de projectaanvraag, te allen tijde inzetbaar is op
het ganse grondgebied van de interlokale vereniging, moet elke deelnemende gemeente
eveneens voor een geschikte locatie zorgen.
Art. 23
Met het oog op het behalen van de doelstellingen van het samenwerkingsverband
worden er medewerkers aangeworven voor de interlokale vereniging. De
personeelsformatie bestaat uit een voltijds projectcoördinator Woonbeleid (A1a-A3a) en
twee voltijds deskundigen Woonbeleid (B1-B3).
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Het volledige project wordt gecoördineerd door de coördinator van het project zelf. De
coördinator zorgt voor de aansturing, de inzet, de verlofregelingen en de evaluatie van
het personeel.
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van de projectcoördinator Woonbeleid
zijn:
 instaan voor het dagelijkse beheer, het management binnen de regio;
 implementeren, organiseren, coördineren, coachen, bewaken, evalueren van de
kwaliteitsvolle werking van de overlegvergaderingen en eventuele activiteiten;
 bewaken van het administratieve verkeer;
 bewaken van de begroting;
 instaan voor de aankopen;
 instaan voor een vlotte interne en externe communicatie;
 opvolgen van de stuurgroep, van het beheerscomité en van alle overkoepelende
vergaderingen;
 verantwoordelijk voor verslagen en het jaarverslag;
 coördineren van alle projectmedewerkers;
 instaan voor de informatiedoorstroming van de Vlaamse overheid en de provincie
Vlaams-Brabant naar de gemeenten en omgekeerd;
 instaan voor het afstemmen, ontwikkelen en onderhouden van
samenwerkingsverbanden op regioniveau;
 verzorgen van de PR van het project;
 verrichten van alle nodige werkzaamheden, die kaderen binnen de doelstellingen
van het project;
 uitvoering van de beslissingen van het beheerscomité en de stuurgroep.
Deze lijst kan aangevuld worden wanneer het beheerscomité dit nodig acht.
De voornaamste taken van de deskundigen Woonbeleid zijn:
 bemannen van het woonloket in de deelnemende gemeenten;
 administratieve handelingen omtrent woonloket, woonbeleid en het project;
 uitvoering van de beslissingen van het beheerscomité en de stuurgroep;
 voorbereiden, inventarisatie,… van de nodige gegevens omtrent het project;
 steun bieden aan de projectcoördinator Woonbeleid.
Deze lijst kan aangevuld worden wanneer het beheerscomité dit nodig acht.
HOOFDSTUK 6 – CONTRIBUTIES
Artikel 24
De projectcoördinator Woonbeleid beheert, in overleg met het beheerscomité, de rekening
van de interlokale vereniging en is dus belast met alle financiële verrichtingen.
Artikel 25
Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, zal het decreet lokaal bestuur van
22 december 2017 van toepassing zijn.

Aldus goedgekeurd en getekend te Hoegaarden op …………………2019 in 3 exemplaren.
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Namens de stad LANDEN

Renaat KAMERS
algemeen directeur wnd.

Frank STEVENS
voorzitter gemeenteraad

Namens de gemeente LINTER

Rina JANSSENS
algemeen directeur

Jonas MICHIELS
voorzitter gemeenteraad

Namens de gemeente HOEGAARDEN

Bart HENDRIX
algemeen directeur

Jean-Pierre TAVERNIERS
burgemeester-voorzitter gemeenteraad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.Aanduiding 2 afgevaardigden en plaatsvervanger algemene vergadering Regionaal
Landschap Zuid Hageland en een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur
DE RAAD
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
De gemeente Hoegaarden dient 1 gemeentelijke afgevaardigde en 1 plaatsvervanger
voor de algemene vergadering van RLZH en een vertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur aan te duiden.

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV Effectief: Jean-Pierre Taverniers behaalt 10 stemmen en Herwig Princen behaalt 7
stemmen
AV plaatsvervanger: Herwig Princen behaalt 17/17 stemmen
R v B (= tevens lid AV): Marleen Lefevre behaalt 10 stemmen en Herwig Princen behaalt
7 stemmen

30

BESLUIT
Over te gaan tot aanduiding van:
- Jean-Pierre Taverniers, burgemeester, als afgevaardigde voor de algemene vergadering
en Herwig Princen, raadslid, als zijn plaatsvervanger
- een kandidaat-bestuurder : Marleen Lefevre, schepen (eveneens lid van de algemene
vergadering).

21. Aanduiding afgevaardigden in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad dd 02.01.2019 het
noodzakelijk is om de aanduiding van de afgevaardigden in intergemeentelijke
verenigingen en intercommunales te vernieuwen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Art 1 – Worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen:
ETHIAS : Lynn Minnot, raadslid

(met 14 stemmen voor – 3 stemmen tegen)

Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG):
stemmen voor – 3 onthoudingen)
De Lijn:

Lynn Minnot, raadslid

Mies Matthijs, raadslid (met 14

(met 14 stemmen voor – 3 stemmen tegen)

Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten (OVSG) :
onderwijsschepen (met 17/17 stemmen voor)
Portiva : Marleen Lefevre, schepen

Hans Decoster,

(met 14 stemmen voor – 3 onthoudingen)

Toerisme Hageland: Marleen Lefevre, schepen (met 14 stemmen voor – 3 onthoudingen)
Toerisme Vlaams-Brabant: Marleen Lefevre, schepen (met 14 stemmen voor – 3
onthoudingen)
Leaderwerking Hageland en plaatselijke groep Hageland: Marleen Lefevre, schepen
(met 14 stemmen voor – 3 onthoudingen)
Watering De Mene: Jean-Pierre Taverniers, burgemeester (met 14 stemmen voor – 3
onthoudingen)
SWAL: Filip Havet, schepen

(met 14 stemmen voor – 3 onthoudingen)

CNUZ: Filip Havet, schepen.

(met 14 stemmen voor – 3 onthoudingen)

22. Belasting op de standplaatsen op de wekelijkse markt : afschaffing.
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DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van
28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Overwegende dat de gemeente de wekelijkse markt wenst te stimuleren en te
bevorderen;
Gelet op de geringe opbrengst van deze belasting en de administratieve last
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid:
Art 1 – Het standplaatsrecht op de wekelijkse markt wordt met ingang van 1 januari
2019 afgeschaft.

23. Kennisneming taakverdeling binnen college van burgemeester en schepenen.
DE RAAD neemt kennis van:

COLLEGEBESLUIT 14.01.2019 ** Taakverdeling binnen college
van burgemeester en schepenen vanaf de start nieuwe bestuursperiode.
HET COLLEGE,
Gelet op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen dd 14.10.2018;
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
02.01.2019 is als volgt:

Jean-Pierre Taverniers: burgemeester met zijn huidige bevoegdheden ( algemeen beleid,
openbare werken, politie, brandweer, erediensten, landbouw, groenbeleid, reinigingsdienst) +
verkeer en mobiliteit + voorzitter GR en OCMW-raad.

-Filip Havet: schepen, voorzitter Bijzonder Comité Sociale dienst, met volgende bevoegdheden:
sociale zaken, burgerlijke stand en bevolking, begraafplaatsen, huisvesting en welzijnsbeleid (Filip
Havet vervangt burgemeester ingeval van afwezigheid).
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-Marleen Lefevre: schepen , met volgende bevoegdheden: erfgoed en toerisme, bibliotheek,
cultuur, communicatie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu en
ontwikkelingssamenwerking.

-Hans Decoster: schepen, met volgende bevoegdheden: financiën, onderwijs, KMO en
middenstand, patrimonium, dierenwelzijn, volksgezondheid, kinderopvang, tewerkstelling,
markten en foren.

-Tom Groeseneken: schepen, met volgende bevoegdheden: gelijke kansen, senioren (inclusief
WZC), feestelijkheden, informatica, jeugd, sport en recreatie.

24.Lening Tennifun : besluit tot borgstelling
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Aangezien alle informatie betreffende dit punt niet tijdig kon bezorgd worden door de
tennisclub
BESLUIT:
Art 1 – Dit agendapunt wordt verdaagd.

25.Verhuring Kapittelhuis - aanpassing
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Gelet op de bijgevoegde handelshuurovereenkomst afgesloten met bvba Kapittelhuys
Gelet op de vraag van de uitbater om het terras waar springkasteel opgesteld is met een
oppervlakte van 96 m², toe te voegen in de huurovereenkomst zonder bijkomende huur.
Indien dit niet wordt toegevoegd kan de huurder hiervoor niet de nodige verzekeringen
afsluiten;
BESLUIT:
Art 1 – Het terras waar springkasteel opgesteld is – met een oppervlakte van 96 m² in
het Kapitteldomein, toe te voegen in de handelshuurovereenkomst dd 20.12.2013, zonder
bijkomende huurprijs.

26.Erfpacht Jongensschoolstraat - aanpassing voorwaarden
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DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Gelet op de aanpassingen aangaande de erfpachtovereenkomst site Jongensschoolstraat
bijgevoegd in bijlage – onder meer wordt er een opzeggingsmogelijkheid opgenomen;
Overwegende dat er nog een beschrijvende bodemonderzoek opgelegd wordt door de
OVAM;
BESLUIT
Artikel 1 – De bijgevoegde aanpassingen aangaande de erfpachtovereenkomst site
Jongensschoolstraat worden goedgekeurd.
Artikel 2 – De betalingen door de erfpachter zullen starten van zodra het OVAM-attest
in orde is en de akte verleden kan worden. De betalingen zullen maandelijks gebeuren.

27. Vaststellen van de voorwaarden voor het toekennen van de eretitel van schepen van
de gemeente Hoegaarden.
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Gelet op de overweging dat de gemeente Hoegaarden nog niet beschikt over een
reglement voor de eretitels voor mandatarissen
BESLUIT
Volgende voorwaarden voor het toekennen van de titel van ere-schepen worden
vastgelegd:

1. Minstens 6 jaar gezeteld hebben als schepen.
Voor de berekening van de termijnen wordt rekening gehouden met de eventuele periode
waarin de deputatie de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd of opgeschort en
met de periode waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de Controlecommissie
voor Verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd, voor zover de
Raad van State deze beslissing heeft tenietgedaan Ook de periode waarin de installatie
niet kon plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken klacht, telt mee.
2. Van onberispelijk gedrag zijn, gestaafd door een uittreksel uit het strafregister
28.Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet het lokaal bestuur van 22 december
2017;
Gelet op de ontwerptekst betreffende het huishoudelijk reglement gemeenteraad,
bijgevoegd in bijlage;
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Overwegende dat deze tekst gebaseerd is op het modelreglement aangeboden door de
VVSG;
BESLUIT
ENIG ARTIKEL : Het bijgevoegde huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad wordt
integraal goedgekeurd.

29. Gemeentepersoneel aanpassing rechtspositieregeling
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet het lokaal bestuur van 22 december
2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 16.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
14.01.2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De onderstaande aanpassingen in de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke
rechtspositieregeling worden goedgekeurd.

3.5. Deskundige financiën
Bijzondere voorwaarden voor aanwerving



Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot een betrekking van niveau B in de
richting van boekhouden-informatica, boekhouden-accountancy, boekhoudenfiscaliteit, economische wetenschappen, handelswetenschappen, toegepaste
economische wetenschappen, of gelijkwaardig.

Bijzondere voorwaarden voor bevordering






Minimum 3 jaar niveauanciënniteit bezitten in het niveau B of C.
Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot een betrekking van het niveau B in
de richting van boekhouden-informatica, boekhouden-accountancy, boekhoudenfiscaliteit, economische wetenschappen, handelswetenschappen, toegepaste
economische wetenschappen, bachelor in het lager secundair onderwijs, of
gelijkwaardig.
Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de evaluatie die voorafgaat aan
de bevorderingsprocedure.

30. Gemeentefinanciën - vaststellen dagelijks beheer en visum financieel beheerder grensbedragen

A)Gemeentefinanciën : vaststelling van het begrip dagelijks bestuur
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DE RAAD
De gemeenteraad beslist in het kader van het budget over de opportuniteit om een
bepaalde overheidsopdracht uit te voeren (artikel 41, 3° Decreet over het Lokaal
Bestuur).
Artikel 41, 10° van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in beginsel de
gemeenteraad de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht vastlegt.
De gemeenteraad kan dit delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.
Een eerste delegatie betreft de opdrachten van dagelijks bestuur. De gemeenteraad
bepaalt wat onder het begrip "dagelijks bestuur" inzake overheidsopdrachten moet
worden verstaan (artikel 41, 8° Decreet over het Lokaal Bestuur). Deze opdrachten van
dagelijks bestuur kunnen aan het college van burgemeester en schepenen worden
toegewezen en het college kan de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de
overheidsopdracht vastleggen.
BESLUIT:
Onder overheidsopdrachten van dagelijks bestuur wordt verstaan :
alle uitgaven waarvoor kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget en waarvan
het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren en inzonderheid artikel 124 in verband met de aanvaarde factuur tot 30 000
euro exclusief btw bepaalt: Voor de in hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet bedoelde
overheidsopdrachten van beperkte waarde plaatst de aanbestedende overheid zijn
opdracht na raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere
ondernemers maar zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht. Het
bewijs van die raadpleging moet door de aanbestedende overheid geleverd kunnen
worden.”;
alle uitgaven waarvoor kredieten voorzien zijn op het exploitatiebudget.

B) Gemeentefinanciën : vaststelling van de bepalingen inzake het visum van de
financieel directeur.
DE RAAD
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid de artikels 177, 266 267 en 273
(inwerkingtreding vanaf 1 januari 2019);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 121;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
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rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 19;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid artikel 99 (inwerkingtreding vanaf 1 januari 2020);
Gelet op de regelgeving overheidsopdrachten;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2009
betreffende de vrijstelling van visumverplichting door de financieel beheerder;
Gelet op artikel 121 van voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;
Overwegende dat artikel 19 van voormeld ministerieel besluit van 1 oktober 2010
bepaalt:
“De raad kan de volgende categorieën van verrichtingen niet uitsluiten van de
visumverplichting:
1° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro;
2° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en
waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend euro.”;
Gelet op artikel 92 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 ;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren en inzonderheid artikel 124 in verband met de aanvaarde
factuur tot 30 000 euro exclusief btw bepaalt:
“Voor de in hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet bedoelde overheidsopdrachten van
beperkte waarde plaatst de aanbestedende overheid zijn opdracht na raadpleging,
indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere ondernemers maar zonder dat om
de indiening van offertes moet worden verzocht. Het bewijs van die raadpleging moet
door de aanbestedende overheid geleverd kunnen worden.”;
Overwegende dat de raad, binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse
Regering en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van
verrichtingen kan uitsluiten van visumverplichting;
Overwegende dat meerwerken bij overheidsopdrachten ook onderworpen zijn aan een
voorafgaand visum, voordat de verbintenis kan worden aangegaan;
Overwegende dat voor de financiële verbintenissen van (on)bepaalde duur de kostprijs
bepaald wordt op basis van de kostprijs per maand maal het aantal maanden dat de
verbintenis van kracht is met een maximum van 48 maanden;
Overwegende dat om de continuïteit in de werking van de diensten te kunnen
verzekeren het wenselijk is dat de financieel directeur bij zijn afwezigheid voor het
verlenen van het advies en het visum een ander personeelslid mag aanstellen onder zijn
verantwoordelijkheid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT,
Artikel 1. Gevallen waarin een visum wordt gevraagd
§1 Er moet een visum worden gevraagd gevraagd indien de aan de verbintenis
verbonden uitgaven hoger zijn dan 30 000 euro, exclusief btw en voor de
investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro.
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§2 Er moet een visum worden gevraagd gevraagd voor aanstellingen van personeel
waarvan de duur meer dan 1 jaar bedraagt en die voorzien zijn in de personeelsformatie.
Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur in aanmerking
genomen worden.
§3 In afwijking van paragraaf 2 kunnen de aanstellingen van één jaar of meer in de
volgende gevallen wel uitgesloten worden van de visumverplichting:
1° een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
2° een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van
hogere overheden dan de werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor
maximaal vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, van de voormelde wet, of
in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie.
§4 Ingeval de aan de verbintenis verbonden uitgaven hoger zijn dan 30 000 euro
exclusief btw en de financiële verbintenis betrekking heeft op een overheidsopdracht,
wordt:
-

een visum aan de financieel directeur gevraagd voordat het college of de raad een
beslissing neemt betreffende de gunning van de opdracht. Dit visum wordt aan
het dossier voor het vast bureau of de raad toegevoegd;

§5 Ingeval de aan de verbintenis verbonden uitgaven hoger zijn dan 30 000 euro
exclusief btw en de financiële verbintenis geen betrekking heeft op een
overheidsopdracht (bvb. ondertekening contracten, aanstelling personeel, wijziging
weddeschaal in functionele loopbaan,…), wordt:
-

het visum van de financieel directeur gevraagd voordat het dossier wordt
opgenomen op de agenda van het college of de raad. Het visum van de financieel
directeur wordt aan het dossier voor het het college of de raad toegevoegd;

Artikel 2. Termijn van visum door de financieel directeur
De financieel directeur beschikt voor het geven van zijn visum over ten minste vijf
werkdagen voorafgaand aan de beslissing door het college of de raad over het ter advies
voorgelegde dossier.
Artikel 3. Het weigeren van visum door de financieel directeur
Wanneer de financieel directeur weigert visum te geven, zal hij de weigering motiveren
op een bij het dossier te voegen document.
Artikel 4. Afwezigheid financieel directeur
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Bij zijn afwezigheid kan de financieel directeur voor het verlenen van het advies en het
visum een ander personeelslid aanstellen onder zijn verantwoordelijkheid.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Bijkomend agendapunt Ingediend door Lucia
Dotremont (raadslid Gewoon Wit)
Op de gemeenteraadszitting in april 2018 stelde ik de vraag of het niet mogelijk was in de toekomst
de Palmzondagkermis al op te starten op vrijdagavond, en ze te openen vlak voor de opening van de
traditionele tentoonstelling in het gemeentehuis. Zo zou de foor ook op zaterdag kunnen open zijn.
Schepen voor Kermissen Filip Havet antwoordde toen: "We zullen het zeker onderzoeken op het
volgende College. Het zal alleszins een beslissing worden voor de nieuwe schepen van kermissen, na
de verkiezingen".
Vandaar dat ik vandaag dezelfde vraag stel aan de nieuwe schepen bevoegd in deze materie, ook
gelet op het feit dat er bij septemberkermis meestal geen enkele kermisattractie meer staat op het
Gemeenteplein

Schepen Hans Decoster antwoordt dat hij met verschillende actoren hieromtrent heeft
samengezeten. Er is voor dit jaar beslist om geen wijzigingen door te voeren. Men wil vermijden dat
het religieuze aspect overschaduwd wordt door de palmzondagkermis

Bijkomend agendapunt Ingediend door Luc Buccauw (raadslid
SPA).
1. Op 1 februari zijn de eerste inschrijvingen voor de kleuters in de scholen van Hoegaarden.
Onze vraag is of er iets veranderd aan het schoolreglement en eventueel op het nieuwe schooljaar
2019-2020..
Is er nog sprake van uitbreiding in de GBS en Mariadal ,(quota aantal leerlingen per klas)
Als er bijkomende klassen worden gecreëerd in de Polder heeft dit een impact op de quota leerlingen
per klas in de GBS.
Schepen Hans Decoster antwoordt dat hij heel veel vergaderd heeft over deze materie. Uiteindelijk
komt het nieuwe systeem er niet en blijft alles bij het oude. Dit is te danken aan de Brusselse
overheid die een belangenconflict over dit dossier indiende.
In De polder zullen we twee nieuwe grote klaslokalen bouwen en ook enkele kleinere lokalen (voor
godsdienstonderwijs) . De richtlijn van het aantal kinderen per klas blijft momenteel 24.
2. Aanleiding : Het voorstel van de burgemeester van Glabbeek tot onteigening van de parking achter
het station Tienen.
Welk standpunt neemt de gemeente in op dit voorstel?
Welk is de concrete stand van zaken over het Regionet Oost Brabant ?
Welke stappen heeft het CBS al ondernomen om te komen tot een hoogwaardige busverbinding met
Tienen Station (achterkant dus)
Denkt het CBS eraan om fietskluizen te voorzien bij bushaltes
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De burgemeester-voorzitter antwoordt dat hij liever niet antwoordt op zulk onzinnig voorstel van de
burgemeester van Glabbeek. Deze problematiek moet in een veel ruimere context bekeken worden.
Wij hebben voor onze regio een burgemeestersoverleg waar zulke dossiers besproken worden: daar
worden die problemen gezamenlijk besproken.
We hebben al onderhandeld met De Lijn, onze vorige schepen Godelieve Hardiquest deed dat al en
raadslid Lynn Minnot zal dat ook doen. We hebben al vragen gesteld om in de buurt van de Brouwerij
Loriersite een halte te voorzien omdat daar toch heel veel woningen bijkwamen.
Het is ook belangrijk om degelijke fietspaden te voorzien, daar zijn we ook volop mee bezig. Hierdoor
zullen de treinreizigers makkelijker met de fiets naar het station rijden. Het is misschien een
oplossing om het station van Kumtich opnieuw in dienst te stellen, zo zou er meer spreiding zijn van
de auto’s.
Fietskluizen zijn in samenspraak met De Lijn te overwegen, de garagebox die we huren in de
Tommestraat ten behoeve van de busreizigers wordt alvast veel gebruikt.
Raadslid Luc Buccauw stelt ook dat de bussen naar Outgaarden afgeschaft zijn. De Burgemeestervoorzitter antwoordt dat we dit ook met hen bespreken. Het is steeds belangrijk dat de busreizigers
een goede aansluiting hebben met de trein.

Bijkomend agendapunt Ingediend door Liselore Fuchs
(raadslid NVA)
1) De burgemeester van Glabbeek roept op om met enkele gemeenten samen de parking van
het station in Tienen te kopen. Wat is het antwoord van onze burgemeester daarop?
Dit punt is al voldoende besproken.

2) Het is niets nieuws dat er een zwerfvuilprobleem is in Hoegaarden. Een van de oorzaken is
dat er toch redelijk wat zaken zijn waar consumenten/klanten aankopen kunnen doen om na
consumptie de verpakking gewoon iets verder op straat te dumpen. De N-VA pleit hier voor
een samenwerking tussen gemeente en handelaars om paal en perk te stellen aan het
zwerfvuil en hier elk hun verantwoordelijkheid op te nemen door bijvoorbeeld voldoende
vuilnisbakken te plaatsen in het straatbeeld.
Schepen Marleen Lefevre antwoordt dat er in Hoegaarden 79 openbare vuilbakken zijn. Er
mogen suggesties gedaan worden aan de technische dienst om er bij te plaatsen. Schepen Hans
Decoster voegt er aan toe dat hij dit probleem met de handelaars zal bespreken tijdens de
ontbijtsessies.
3) Probleem met toegang tot de Boomgaardstraat: Doordat een vrachtwagen de
toegang/uitgang van de straat versperde, konden de inwoners de straat niet meer verlaten.
Blijkbaar was het niet mogelijk om de paaltjes in de straat richting de H. Dotremontstraat
voor 17 uur te verwijderen omdat dat door de politie moet gebeuren en die zou pas om 17
uur aanwezig zijn. Is hier geen andere oplossing mogelijk?
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat een inname van openbaar domein steeds 14 dagen
vooraf moet aangevraagd worden. We zullen dit nogmaals verduidelijken in onze gemeenteinfo.
4) Wordt de straat in Nerm nog afgewerkt of is de staat hoe ze er nu bijligt de definitieve?
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De burgemeester-voorzitter antwoordt dat de weg verder zal afgewerkt worden wanneer de
weersomstandigheden het toelaten.
5) Stoopkensstraat aan nr 124: riooldeksel dat niet goed weggewerkt is in het wegdek. Sleept al
jaren aan, gemeente + Iverlek zouden na nieuwjaar komen kijken, maar er is nog niemand
geweest.
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat Infrax het dekselkoffer en het deksel heeft
vernieuwd. Men wou dan ook nog speciale silicone aanbrengen, maar ook dit vond de bewoner
geen oplossing.

6) Hoeveel huizen in Hoegaarden zijn er effectief aangesloten op gescheiden riolering tot op de
dag van vandaag? Wat is de verdere planning?
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat 90% van de woningen aangesloten zijn op de riolering.In
vergelijking met andere gemeenten heeft Hoegaarden een grote voorsprong, anderen moeten nog
beginnen, wij zijn er al jaren mee bezig.

Bijkomend agendapunt Ingediend door Philip Collaers
(raadslid NVA)
1) Er is een inbrakenplaag in Hoegaarden in het laatste kwartaal van 2018 + wederkerend
vandalisme
a. Heeft het schepencollege hiervan akte genomen?
b. Zo ja, hoeveel dossiers? Kunnen we hiervan een overzicht krijgen?
c. Zijn de daders gevat?
d. Welke acties/maatregelen worden genomen op korte en lange termijn, ter
voorkoming van herhaling?
De burgemeester-voorzitter geeft de inbrakencijfers van de laatste jaren, daaruit blijkt dat er in 2018
wat minder inbraken waren: het klopt wel dat er verschillende inbraken in december waren in
Meldert (3). In 2018 waren er 28 inbraken, in 2017 waren er 40 en in 2016 38. De plaatsing van de
ANPR-camera’s was een zeer goede zaak. Het zou goed zijn dat dit ook in de politiezones in de nabije
omgeving zou gebeuren.
Raadslid Philip Collaers vraagt of er ook buurtinformatienetwerken komen.
De burgemeester-voorzitter antwoordt hierop dat er in Tienen een project was en dat dit nu
geëvalueerd moet worden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De zitting wordt geschorst om eerst de openbare zitting van de OCMW-raad af te
werken.
Na het afwerken van de openbare zitting van de OCMW-raad wordt de
gemeenteraadszitting hervat voor de besloten zitting.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESLOTEN ZITTING
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1.Aanduiding waarnemend algemeen directeur
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Gelet op het feit dat Wendy Creten reeds sedert 1.10.2013 in dienst is als
stafmedewerker voor gemeente en OCMW Hoegaarden en als dusdanig ook lid is van het
managementteam;
Gelet op de functieomschrijving van de functie van stafmedewerker en de zeer gunstige
personeelsevaluaties betreffende betrokkene;
BESLUIT
Art 1 - Wendy CRETEN Krawatenstraat 8 3470 Kortenaken, stafmedewerker, wordt
aangesteld tot waarnemend directeur van de gemeente Hoegaarden.
Indien de waarneming ten minste 30 dagen duurt wordt er een waarnemingstoelage
betaald, zoals bepaald in de gemeentelijke rechtspositieregeling (Deel 8, Titel IV,
Hoofdstuk 2: de toelage voor het waarnemen van een hogere functie).
Art 2 – Ingeval van afwezigheid van de waarnemend algemeen directeur, zal Pieter
HENDRIX waarnemend algemeen directeur zijn. Op zijn beurt zal hij dan vervangen
worden als financieel directeur door Hilde GRAMMET of Yvan VITS.

*** De zitting wordt gesloten om 22u18 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De algemeen directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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