ZITTING VAN 11.06.2013
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken, W. Lambrechts, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,
H. Princen, C. Vangoidsenhoven, L. Dotremont, L. Buccauw, A. Van den Steen
Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd : L. Fuchs, raadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u04 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 14.05.2013.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 14.05.2013 goed.

2. Kennisneming samenstelling diverse adviesraden
De samenstelling van de milieuadviesraad (MAR):
NAAM
Abts
Baeken
Berwaerts
Dehennin
Demeester
Fillé
Fox
Laloup
Lefevre
Nicolaes
Peetersille
Sintubin
Stas
Van Roy
Vandenbergh
Steenwinckel
Jackers
Verdonckt
Kerkhofs
DirckxDuquesne
Verlinden
Bulckaert

VOORNAAM
Pieter
Roger
Jonathan
Hervé
Dirk
Bart
Kris
Yvan
Marleen
Hugo
Philip
Manuel
Eddy
Karel
Lut
Björn
Robbert Jan
Freek
Dominik

VERTEGENWOORDIGING
cultuurraad
landbouwsector
individ. interesse
landbouwsector
landbouwsector
individ. interesse
landbouwraad
seniorenraad

individ. interesse
natuursector (Natuurpunt)
individ. interesse
individ. interesse
individ. interesse
individ. interesse
individ. interesse
individ. interesse

FUNCTIE
ondervoorzitter
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
ondervoorzitter
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
leefmilieuschepen
stemgerechtigd lid
milieuambtenaar/secretaris
voorzitter
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid

Sophie
Sarah
Christine

individ. interesse
individ. interesse
individ. interesse

stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid
stemgerechtigd lid

individ. interesse

De samenstelling van de landbouwraad:
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Stemgerechtigde leden:
- Nicole Fox – Bronstraat 17
- Kris Fox – Bronstraat 39
- Mireille Havet – Hauthem 12
- Ferdinand Fillé – Hauthem 12
- Stéphan Van Kelecom – Klein Overlaar 43b
- Lucien Vranckx – Hauthem 74a
- Roger Baeken – Nerm 90
- Emile Peeters – Hauthem 3
- Mimi Engels – Goetsenhovenstraat 11 (3321 Outg.)
- Paul Engels – Goetsenhovenstraat 9 (3321 Outg.)
- Ronny Beullekens – Overhemstraat 9
- Johan Hendrix – Beukenlaan 19
- Marc Marchal (voorzitter) – Hauthem 101b
Niet-stemgerechtigd:
- Jean-Pierre Taverniers (burgemeester - bevoegd voor landbouw)
- Philip Peetersille (secretaris landbouwraad)
De samenstelling van de GROS:

naam van de
vereniging

afgevaardigde

afgev adres

afgev
pc

afgev
gemeente

Jeugdhuis 't Paenhuys

JACKERS Robbert-Jan

Doelstraat 66

3320

Hoegaarden

Mexicanos en Bélgica
vzw

FILLE Bart

Wijngaardstraat 10

3320

Hoegaarden

Gezinsbond
Hoegaarden

VAN CAUWENBERGE
Greet

Nerm 50

3320

Hoegaarden

Oxfam wereldwinkel

VERTOMMEN Heidi

Henri Dotremontstraat
12

3320

Hoegaarden

Voedselteams vzw

NACKAERTS Riet

Valleistraat 21

3320

Hoegaarden

11 11 11 Hoegaarden

GOOSSENS Wim

Tiensestraat 47

3320

Hoegaarden

Broederlijk Delen

AUSLOOS Christiane

Tiensestraat 62

3320

Hoegaarden

Curieus

DE CONINCK Alvin

Meerstraat 32

3320

Hoegaarden

ACW Hoegaarden

DEGEEST Romain

Boterstraat 32

3321

Hoegaarden

2 BIS Kennisneming : plattelandsfonds gemeente Hoegaarden definitief weerhouden
Het trekkingsrecht van onze gemeente bedraagt: 153.506 €/jaar.

3. Aanstelling afgevaardigde algemene vergadering IGO van 21 juni 2013
De raad,
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Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad, waarbij werd beslist akkoord te gaan met de
oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart
2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden
aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig
uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de
vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het
aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
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,
die rechtstreeks worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire
bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen. Deze benoemingsprocedure, met
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering.
Gelet op artikel 41.3 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven,
dat bepaalt dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering in de
loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van
de raad van bestuur en het verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden
deze documenten ter beschikking gesteld aan de deelnemende gemeenten, die het
mandaat van hun afgevaardigden terzake bepalen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het resultaat van de stemming :
Anita Vorstenbosch behaalt 11 stemmen
Lucia Dotremont behaalt 5 stemmen
B E S L U I T:
Artikel 1 - Beslist om de mevrouw Anita Vorstenbosch, raadslid, voor te dragen als
afgevaardigde voor de algemene vergadering van 21 juni 2013, rekening houdende met
artikel 59, 2de lid van het decreet van 6 juli 2001 (onverenigbaarheid tussen het mandaat
van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere
organen en artikel 22 statuten IGO: onverenigbaarheid tussen mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur).
Artikel 2 – Aanvaarding nieuw lid voor de raad van bestuur
Artikel 3 – Akkoord te gaan met het door de raad van bestuur voorgestelde jaarverslag
2012
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Artikel 4 - Akkoord te gaan met de door de raad van bestuur voorgestelde jaarrekening
2012
Artikel 5 - Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de algemene
vergadering van 21 juni 2013:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslag vergadering 21-03-2013
Aanvaarding nieuw lid voor de raad van bestuur
Goedkeuring jaarverslag 2012
Goedkeuring jaarrekening 2012
Varia

4.Milieu : goedkeuring statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota MAR
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Dit agendapunt wordt verdaagd naar de raadszitting van 10 september.

5.Intergemeentelijke vereniging Beter Wonen aan de Gete : wijziging statuten
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende de
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het raadsbesluit van 08 april 2008 tot goedkeuring overeenkomst interlokale
vereniging, statuten en huishoudelijk reglement;
Gelet op het raadsbesluit van 10 januari 2012 tot goedkeuring subsidieaanvraagdossier
verlenging interlokale vereniging;
Gelet op het overleg van het beheerscomité van 08 april 2013, waarbij samen met de
afgevaardigden van de stad Landen en de gemeente Linter de aanpassing van de
statuten werd besproken en goedgekeurd;
Overwegende dat de interlokale vereniging werd opgericht met als naam ‘Lokaal
Woonbeleid Landen-Linter-Hoegaarden’ en bekend is als ‘Beter Wonen aan de Gete’;
Overwegende dat de verplichte activiteiten van de projecten ter ondersteuning van het
lokaal woonbeleid werden uitgebreid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen:
Na beraadslaging,
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BESLUIT:
Artikel 1. De bijgevoegde en gewijzigde statuten van de interlokale vereniging Beter
Wonen aan de Gete worden goedgekeurd.

6.Gemeentefinanciën goedkeuring budgetwijziging nrs 3 en 4 dienstjaar 2013
DE RAAD,
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging nrs 3 en 4, zoals dit door het college van
burgemeester en schepenen werd voorgelegd:
A. Gewone dienst:
Geraamd resultaat van het
dienstjaar:

-839.551,00

Geraamd alg. begrotingsresultaat
van het vorige jaar:

2.059.253,68

Geraamd alg. begrotingsresultaat

1.219.702,68 €

B. Buitengewone dienst:
Geraamd resultaat van het
dienstjaar:

0,00

Geraamd alg. begrotingsresultaat
van het vorige jaar:

-1.430.703,43

Geraamd alg. begrotingsresultaat

-1.430.703,43 €

Overwegende dat ieder raadslid hiervan een exemplaar heeft ontvangen, minstens 7
vrije dagen vóór deze zitting, zoals voorzien door het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
BESLUIT: Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T.
Groeseneken, W. Lambrechts H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, - Onthouding: A.
Van den Steen – Stemmen tegen: H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw A.
Art 1 – De budgetwijziging nrs 3 en 4 voor het dienstjaar 2013 wordt goedgekeurd zoals
ze werd voorgelegd.
Art 2 – Deze budgetwijziging zal voor goedkeuring door de bestendige deputatie
verstuurd worden naar dhr Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
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7.Gemeentefinanciën : vaststelling gemeentelijke beleidsdomeinen in het kader van de
BBC.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit Vlaamse Regering 25.6.2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s
Gelet op het Ministerieel Besluit 1.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Volgende beleidsdomeinen in het kader van de BBC worden goedgekeurd:
Algemene financiering
Interne zaken
Algemene dienstverlening
Grondgebiedzaken
Vrije tijd
Onderwijs en welzijn

8.Goedkeuring globale afsprakennota centraal kerkbestuur-gemeente.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
In toepassing van het decreet van 7 mei 2004 gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, kan
het Centraal Kerkbestuur (CKB) , ook namens de kerkfabrieken die eronder vallen,
afspraken maken met de gemeenteoverheid. Deze afspraken zijn bindend voor het CKB,
het gemeentebestuur en de betrokken kerkfabrieken.
Op 21 mei 2013 was er een overlegvergadering tussen het CKB en de gemeenteoverheid
waarbij een voorstel afsprakennota 2014-2019 werd opgemaakt.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De onderstaande globale afsprakennota tussen het centraal kerkbestuurgemeente voor de periode 2014-2019 wordt goedgekeurd:
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Afspraak i.v.m. uitbetalen door gemeente van gemeentelijke toelage aan de
kerkfabrieken
Deel 1 toelage eerste helft februari
Deel 2 toelage eerste helft juli
Afspraken i.v.m. patrimonium:
De gemeente treedt op als bouwheer. Er zijn heel wat dossiers op te starten: kerk
SintGorgonius (barsten / ramen / verfwerken/orgel), pastorie Hoegaarden (dak/kelder),
Sint-Niklaaskerk (dak)
De gemeente zorgt ook voor periodiek onderhoud van regenwaterafvoeren aan kerken en
pastorieën
Afspraken i.v.m. wederbelegging van de interesten van patrimoniumgelden van de
kerkfabrieken:
Om het patrimonium van de kerkfabrieken te vrijwaren mag 1/3de van de nettointeresten van beleggingen door de kerkfabrieken herbelegd worden.
Afspraken i.v.m. samenwerking met gemeentelijke diensten:
Er wordt een leesrecht toegekend aan de gemeentesecretaris en de financieel beheerder
via Religio Soft
Indienen budgetten/meerjarenplanning kerkfabrieken => eind juni (tevens digitale
melding aan de gemeente). De budgetten en meerjarenplanning worden in principe in
september op de gemeenteraad geagendeerd.
Jaarlijks overleg gemeente – centraal kerkbestuur : telkens in de maand mei.

9.Kennisgeving functiebeschrijving stafmedewerker gemeente/OCMW
DE RAAD neemt kennis van de functiebeschrijving stafmedewerker gemeente/OCMW,
bijgevoegd als bijlage.

10. Gemeentelijke sportkampen : aanwerving van monitoren
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het noodzakelijk geacht wordt om degelijk opgeleide monitoren te werk
te stellen tijdens de gemeentelijke sportkampen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Er wordt besloten tot de toepassing van het systeem van monitorencontracten
voor de gemeentelijke sportkampen.
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Art 2 – De verloningstabel van BLOSO wordt hierbij toegepast.
Art 3 – Dit besluit wordt ter uitvoering overgemaakt aan de sportdienst en aan de
personeelsdienst.

11.Gemeentelijk onderwijs : goedkeuring overeenkomst met de schoolraad +
huishoudelijk reglement.
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, inzonderheid artikel 27.
Overwegende dat de directeur, de inrichtende macht/het schoolbestuur en de schoolraad
in een overeenkomst de procedureregels bepalen die bij het uitoefenen van de
participatierechten in acht moeten worden genomen.
Overwegende dat in het bijzonder het vergaderritme wordt bepaald evenals de wijze
waarop de mededeling wordt verzekerd van de verslagen van de schoolraad, de
pedagogische raad, de leerlingenraad en/of de ouderraad.
Overwegende dat de overeenkomst bijkomende rechten en bevoegdheden aan de
schoolraad kan toekennen.
Overwegende dat adviesbevoegdheid in overlegbevoegdheid kan worden omgezet.
Gelet op het gemeentedecreet;

BESLUIT
Artikel 1

De overeenkomst met de schoolraad, waarvan de tekst in bijlage, goed te
keuren.
Aldus beslist in zitting van heden.
Namens de gemeenteraad:

De voorzitter

De secretaris

Overeenkomst inrichtende macht/schoolbestuur - schoolraad
Tussen de onderstaande partijen,
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namelijk enerzijds de inrichtende macht/het schoolbestuur van volgende
onderwijsinstellingen,
Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden & vestigingsplaats Outgaarden
Doelstraat 76
3320 Hoegaarden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
en anderzijds de schoolraad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
worden de volgende procedures overeengekomen:
Titel 1: Bevoegdheden en bevoegdheidsmateries
Afdeling 1: Overlegbevoegdheid
Art. 1
§1
De inrichtende macht/het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over:
1° het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:
a)
b)

c)
d)

het schoolreglement;
de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals
de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden
toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het
schoolreglement;
het schoolwerkplan;
het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen
de school en het CLB;

2° elk ontwerp van beslissing inzake:
a)
b)

c)
d)
e)
§2

de jaarplanning van extra murosactiviteiten en parascolaire activiteiten;
de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van
artikel 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten;
de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren,
uren-leraar en punten;
het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;
de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop
zij worden georganiseerd (enkel voor secundair onderwijs).

Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering tussen inrichtende
macht/schoolbestuur en schoolraad.
De inrichtende macht/het schoolbestuur nodigt de schoolraad schriftelijk uit met
vermelding van plaats, datum, tijdstip en de agendapunten. Eventuele
informatieve documenten worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt
ten laatste tien werkdagen voor de bijeenkomst overgemaakt aan de leden,
uitgezonderd bij hoogdringendheid.
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§3

De afvaardiging van de inrichtende macht/het schoolbestuur bestaat uit:
o de schepen van onderwijs of zijn afgevaardigde;
o de directeur;
o de verantwoordelijke ambtenaar of zijn afgevaardigde.

§4

De schepen van onderwijs is ambtshalve voorzitter van de vergadering.

§5

Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht/het
schoolbestuur en de schoolraad. Een akkoord veronderstelt een consensus over

het betrokken punt.

Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht/het schoolbestuur.
In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht/het schoolbestuur een
eindbeslissing.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door een administratief
medewerker. In het verslag wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van het
resultaat van het overleg. Het verslag wordt ter kennis overgemaakt aan alle
betrokkenen.
Afdeling 2: Adviesbevoegdheid
Art.2 Verplicht advies
§1
De inrichtende macht/het schoolbestuur vraagt de schoolraad advies over elk
ontwerp van beslissing inzake:
1° de bepaling van het profiel van de directeur;
2° het studieaanbod;
3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten
en met externe instanties;
4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de
inrichtende macht aangeboden vervoer;
5° de vaststelling van het nascholingsbeleid;
6° het beleid inzake experimenten en projecten.
7° het niet opnemen in de maximumfactuur van de bijdrage die aan ouders
gevraagd wordt voor verplichte kledij, die omwille van een sociale finaliteit
aangeboden wordt (enkel van toepassing voor basisonderwijs)

§2

De vraag om advies wordt door de inrichtende macht/het schoolbestuur
schriftelijk gericht aan de voorzitter van de schoolraad.

§3

Het advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd.
Wanneer een advies niet wordt gegeven binnen een termijn van 21
kalenderdagen, die ingaat de dag na die van de adviesaanvraag, wordt het advies
geacht gegeven te zijn.
Deze laatste termijn wordt geschorst tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en
paasvakantie en tijdens de periode van 6 juli tot en met 15 augustus.

Een mondeling advies wordt door een afvaardiging van de schoolraad toegelicht
op het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, zodat het in de
notulen kan worden opgenomen.

De inrichtende macht/Het schoolbestuur kan slechts op gemotiveerde wijze
afwijken van het advies van de schoolraad.
Deze motivering wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen meegedeeld
aan de schoolraad.
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De termijn gaat in de dag na deze waarop de beslissing van de inrichtende
macht/het schoolbestuur wordt genomen.
Art. 3 Facultatief advies
§1
De schoolraad kan aan de inrichtende macht/het schoolbestuur uit eigen
beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die
personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.
Het advies kan betrekking hebben op een onderwerp waarvoor advies is verplicht
of waarover moet worden overlegd. De inrichtende macht/het schoolbestuur
brengt in dat geval binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in
de vorm van een voorstel.
§2
De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies
uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De directeur
brengt na ontvangst van een schriftelijk advies binnen de dertig dagen een met
redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.
Afdeling 3: Verbodsbepalingen
Art. 4
De schoolraad is niet bevoegd om individuele personeelsdossiers te behandelen.
Art. 5
De door de schoolraad uitgeoefende advies- en overlegrechten hebben geen betrekking op
de arbeidsvoorwaarden waarover het ABOC zich uitspreekt.
Titel 2: Recht op inlichtingen
Art. 6
De leden van de schoolraad hebben in het kader van een overleg- of verplicht
adviesmaterie:
1° een algemeen informatierecht;
2° het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord.

12.Gemeentelijk onderwijs : goedkeuring aanpassing schoolreglement
DE RAAD
Gelet op de ministeriële omzendbrief BaO/2003/01 van 21 januari 2003: Het gelijke
onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs,
Gelet op de ministeriële omzendbrief BaO/2002/1 van 8 februari 2002: Informatie bij
eerste inschrijving en schoolreglement,
Gelet op het model van schoolreglement van OVSG,
Gelet op de besprekingen in het schoolteam en de opmerkingen vanwege de directie,
Gelet op het overleg in de schoolraad;
Gelet op het gemeentedecreet;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Beslist:
Art. 1

Het bestaande schoolreglement van 16 juni 1998 op te heffen.

Art. 2

Het hierbij gevoegde schoolreglement goed te keuren.
Het pedagogisch project en de afsprakennota van elke school maken integraal
deel uit van het schoolreglement.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen te mandateren om de afsprakennota
van elke school goed te keuren na overleg in de schoolraad.
*** De zitting wordt gesloten om 20u50 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven

De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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