ZITTING VAN 08.10.2013
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, L. Dotremont, L. Buccauw, L. Fuchs , A. Van den Steen, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: C. Vangoidsenhoven, raadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 10.09.2013.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 10.09.2013 goed.
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, L. Fuchs, A. Van den Steen, H.
Princen, L. Dotremont Onthouding: 0, – Stemmen tegen: L. Buccauw.
Raadslid L. Buccauw verklaart dat er niets vermeld stond in het verslag ivm de grapjes
gemaakt nav de verkoop van een perceeltje grond in de Tommestraat.
Raadslid H. Princen vraagt dat de discussies iets minder summier weergegeven zouden
worden.

2. Ecowerf – bijzondere algemene vergadering – goedkeuring agenda en aanduiding
vertegenwoordigers
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 21 augustus 2013 voor de Bijzondere Algemene Vergadering
van EcoWerf van 20 november 2013, met bijhorende agenda en bijlagen.
Overwegende dat de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf
volgende punten bevat:
1.
2.
3.
4.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 19/06/2013
Ondernemingsplan 2013-2018
Budgetten 2014
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5. Werkingsbijdragen 2014
6. Statutenwijziging: aanduiding vertegenwoordigers voor de Algemene
Vergadering
7. Diversen
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op
de Bijzondere Algemene Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid
wordt door de gemeenteraad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke
Bijzondere Algemene Vergadering.
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat
tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 november
2013 een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze
vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Overwegende dat de gemeenteraad alle voormelde agendapunten heeft besproken;
Gelet op de bespreking ;

Luc Buccauw bekomt 3 stemmen
Evelien Jannsens bekomt 11 stemmen
de gemeenteraad besluit:
Artikel 1:
De Janssens Evelien aan te duiden als vertegenwoordiger op de Bijzondere Algemene
Vergadering van EcoWerf van 20 november 2013.
Artikel 2:
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Bijzondere Algemene
Vergadering van 20 november 2013 van EcoWerf als volgt vast te stellen:
- Goedkeuring van alle agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering
Artikel 3:
Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te maken
aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf en aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.

3. Iverlek - algemene vergadering in buitengewone zitting : goedkeuring agenda en
statutenwijziging
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat de stad/gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit
en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29 juli 2013 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Iverlek die op 13 december 2013 plaatsheeft in de Faculty Club, Groot Begijnhof 14, 3000
Leuven;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad/gemeente overgemaakt
werd;
Gelet op het feit dat het eerste agendapunt statutenwijzigingen omvat op basis van een
voorstel uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 26 juni 2013;
Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in:
- wijzigingen op verzoek van de toezichthoudende overheid ingevolge de gedeeltelijke
goedkeuring van vorige statutenwijzigingen op de algemene vergadering van 27 juni
2012, cf. artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
(regularisatie: artikel 12 punten 2 en 5 en artikel 13 lid A);
- wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel 3.1.17. van het
Energiebesluit (corporate governance comité: artikel 16bis);
- aanpassingen ingevolge wijzigingen op 18 januari 2013 aan het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (artikelen 19bis, 22, 24 lid A. punt 1.
en 27 lid B.);
- de uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingheffing door de deelnemers op de
opdrachthoudende vereniging tot de werkmaatschappij (artikel 38);
- tekstverfijningen (artikel 18, artikel 24 lid A. punt 5, en artikelen 25 en 30);
Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda
van de algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 13 december
2013:
1) Statutenwijzigingen - Goedkeuring
2) Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de
intergemeentelijke sa-menwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2014
3) Uitkering interim-dividend 2013 – Bekrachtiging
4) Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis - Bekrachtiging
5) Statutaire benoemingen
6) Statutaire mededelingen.
Artikel 2
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Artikel 3
de vertegenwoordigers van de stad/gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 13
december 2013, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
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in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavig
raadsbesluit;
Artikel 4
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
be-slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vere-niging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

4. Iverlek - algemene vergadering in buitengewone zitting : aanduiding
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29 juli 2013 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Iverlek die op 13 december 2013 plaatsheeft in de Faculty Club, Groot Begijnhof 14, 3000
Leuven;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin 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 ingevolge voornoemde decreetswijziging er een statutenwijziging (in
casu artikel 24 lid A. punt 1.) voorligt die het o.a. mogelijk maakt de vertegenwoordigers
aan te duiden voor de volledige duur van de legislatuur;
Gelet op het feit dat een lid van het regionaal bestuurscomité of raad van bestuur van
Iverlek geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene verga-dering kan zijn;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT
Artikel 1

Mevr Godelieve Hardiquest , schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek op 13 december 2013, alsook aan alle algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek die vanaf het jaar 2014
georganiseerd worden tot en met 31 december 2018;
Artikel 2

Mevr Caroline Vangoidsenhoven, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 13 december 2013
alsook aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek die
vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31 december 2018;
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Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
ge-nomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthou-dende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

5. Riobra - buitengewone algemene vergadering : goedkeuring agenda en aanduiding
vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Riobra.
Gelet op de brief van 27 augustus 2013 van Riobra waarbij de memorie van toelichting
en de tekst van de voorgestelde statutenwijziging werden overgemaakt.
Gelet op de uitnodigingsbrief van 24 september 2013 van Riobra voor de buitengewone
algemene vergadering van 6 december 2013 met agenda, documentatie en toelichting.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Overwegende dat ingevolge het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van
diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, de gemeente de mogelijkheid heeft om haar volmachtdragers aan te
duiden voor de volledige legislatuur.
Dat de huidige statuten van Riobra dit evenwel nog anders bepalen, zodat het nodig is,
minstens aangewezen, voorafgaand de statuten hieromtrent te wijzigen.
Dat het dan ook aangewezen is om nog voor de buitengewone algemene vergadering van
6 december 2013 afzonderlijk, de vertegenwoordigers aan te duiden en om gelijktijdig,
onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging, dezelfde personen aan te
duiden voor alle daaropvolgende algemene vergaderingen van Riobra in de lopende
legislatuur en dit tot en met 31 december 2018.
Overwegende dat de gemeente recht heeft op twee afgevaardigden in de algemene
vergadering van Riobra.
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van de volgende
volmachtdragers op de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 6 december
2013 alsook, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging,
op alle daaropvolgende algemene vergaderingen van Riobra in de lopende legislatuur en
dit tot en met 31 december 2018.
Beslist:
Artikel 1 :

De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Riobra van 6 december 2013 goed te keuren.

Artikel 2 :

De voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Artikel 3 :

Dhr Filip Havet en dhr Herwig Princen aan te duiden als
volmachtdragers op de buitengewone algemene vergadering van
Riobra van 6 december 2013 waarbij deze volmachtdragers ook
plaatsvervanger van elkaar zijn, met het mandaat om te handelen
en te beslissen conform de beslissing van de gemeenteraad en elk
deelnemen aan de stemmingen voor de helft van de stemmen
toegekend aan de gemeente.

Artikel 4 :

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de statutenwijziging op
de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2013, de
volmachtdragers vermeld in artikel 3 eveneens aan te duiden op
alle daaropvolgende algemene vergaderingen in de lopende
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legislatuur en dit tot en met 31 december 2018, waarbij deze
volmachtdragers ook plaatsvervanger van elkaar zijn en elk
deelnemen aan de stemmingen voor de helft van de stemmen
toegekend aan de gemeente.
Artikel 5 :

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de
uitvoering van de beslissing en deze over te maken aan de
toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Riobra,
t.a.v. Paul Bouwens, Oude Baan 148, 3210 Lubbeek

6. Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging nr 5 en 6
DE RAAD,
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging nrs 5 en 6, zoals dit door het college van
burgemeester en schepenen werd voorgelegd:
A. Gewone dienst:
Geraamd resultaat van het
dienstjaar:

-854.080,00

Geraamd alg. begrotingsresultaat
van het vorige jaar:

2.059.253,68

Geraamd alg. begrotingsresultaat

1.205.173,68 €

B. Buitengewone dienst:
Geraamd resultaat van het
dienstjaar:

1.472.300,00

Geraamd alg. begrotingsresultaat
van het vorige jaar:

-1.430.703,43

Geraamd alg. begrotingsresultaat

41.596,57 €

Overwegende dat ieder raadslid hiervan een exemplaar heeft ontvangen, minstens 7
vrije dagen vóór deze zitting, zoals voorzien door het Gemeentedecreet;
Raadslid H. Princen verklaart dat de bijdrage aan de brandweer sneller bekens zou
moeten zijn, nu is het wel erg laattijdig. Het raadslid stelt ook vast dat de gemeente in
2013 3.700.000 € bijkomend gaat lenen.
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: L. Fuchs, A. Van den Steen, H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw – Stemmen tegen: 0.
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BESLUIT:
Art 1 – De budgetwijziging nrs 5 en 6 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.

7. Gemeentefinanciën : BBC – aanpassing beleidsdomeinen
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;
Overwegende dat in het verdere verloop van de procedure nu blijkt dat het aangewezen
is om zo weinig mogelijk beleidsdomeinen te voorzien;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het raadsbesluit ter zake dd 11.06.2013 wordt ingetrokken.
Art 2 - Volgende beleidsdomeinen in het kader van de BBC worden goedgekeurd:
Algemene financiering
Algemeen bestuur
Grondgebied
Mens en maatschappij

8. Kennisneming definitieve vaststelling OCMW-rekening 2011
DE RAAD neemt kennis van het schrijven dd 04.09.2013 vanwege het ABB waarbij het
besluit van de Gouverneur dd 28.08.2013 wordt meegedeeld tot definitieve vaststelling
van de jaarrekening 2011 van het OCMW.

9. Kerkfabriek Sint-Ermelindis : goedkeuring meerjarenplannen 2014-2019
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
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de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint- Ermelindis Meldert;
Gelet op het gecoördineerd indienen van de meerjarenplannen 2014-2019 door het
Centraal Kerkbestuur Hoegaarden;
Gelet op het gunstig advies van 16 juli 2013 over het meerjarenplan 20142019 vanwege het Aartsbisdom Mechelen-Brussel;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 goed van de
kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van
19.09.2013 .

10.Kerkfabriek Sint-Ermelindis : budget 2014 – akteneming
Gemeentelijke toelage : 60.118,95 €
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Ermelindis.

11.Overheidsopdracht : opmaken diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen
DE RAAD
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
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Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(VCRO);
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
BESLUIT
Art 1 – Er zal een opdracht gegund worden met als voorwerp de hierna vermelde
diensten: opmaak diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Art 2 – Deze opdracht zal gegund worden via de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking , na raadpleging van minimaal 3 gegadigden.
Art 3 – De raming ten bedrage van 84.000 € + btw wordt goedgekeurd.

12.Kennisneming : aanpassing afvaardiging in beheersorgaan bibliotheek
DE RAAD neemt er kennis van dat de SP.A in het beheersorgaan van de gemeentelijke
bibliotheek zal vertegenwoordigd worden door mevr Joke Peetermans.

13.Gemeentelijk onderwijs aanpassing schoolreglement
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het modelreglement van het OVSG;
Gelet op het bijgevoegde ontwerpreglement (aanpassingen aangeduid in kleur);
Overwegende dat er aantal aanpassingen nodig waren omwille van wettelijke
verplichtingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De aanpassingen aan het schoolreglement worden goedgekeurd.

14.Mobiliteit : oprichting en samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)
De RAAD
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43;
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Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en
26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te
noemen);
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale
samenstelling van de GBC vastlegt.
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de
aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden.
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt
adviserende leden van de GBC aan te wijzen;
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader
van participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking;
Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en
noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen
op bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9, §1, tweede lid van het
besluit toe aan het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging,
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: L. Fuchs, A. Van den Steen,, L. Buccauw – Stemmen tegen: H. Princen, L. Dotremont.
BESLUIT :
Artikel 1
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair
en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:
1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend
geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie
van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
Artikel 2 – Vaste leden
Leden die steeds deel uitmaken van de GBC, zijn:
- Gemeentebestuur Hoegaarden;
- Departement MOW (mobiliteit en openbare werken);
- De Lijn;
- Wegbeheerder(s) (Administratie Wegen en Verkeer en Gemeentebestuur Hoegaarden);
- De initiatiefnemer.
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Artikel 3 – Variabele leden
Leden die, indien hun deelname aan de GBC relevant is, verplicht uitgenodigd moeten
worden, zijn:
- Provinciebestuur Vlaams-Brabant;
- Departement RWO;
- Departement LNE;
- NMBS;
- Adviesverlenende overheden in het kader van eventuele vergunningsprocedures;
Artikel 4 – Adviserende leden
Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2
en artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de
GBC:
- Milieuadviesraad Hoegaarden;
- Gewestelijke Brandweer Tienen;
- Lokale Politie van de zone Tienen-Hoegaarden;
- Scholen;
- Rioolbeheerder Infrax;
- Vlaamse Milieumaatschappij;
- Diverse bedrijven;
- Diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke ordening gemeentebestuur Hoegaarden;
- Hoofd technische dienst gemeentebestuur Hoegaarden.
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC.
Artikel 5
Dhr. Filip Havet, schepen bevoegd voor mobiliteit, wordt aangewezen als voorzitter van
de GBC. In geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan
een ander lid van het College of een gemeentelijke ambtenaar.
Artikel 6
De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de
vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld
en de bevolking over aan het College van Burgemeester en Schepenen.

15.Aanvullend politiereglement betreffende het invoeren van éénrichtingsverkeer in de
Vroentestraat en de Kloosterstraat
DE RAAD,
Gelet op artikel 119 van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 2 van de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd
door het koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het ministrieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de verkeerstekens;
Overwegende dat deze beslissing enkel betrekking heeft op gemeentewegen;
Gelet op de schoolomgeving voor het scholencomplex Mariadal in de Kloosterstraat en de
Vroentestraat, en de Landelijke Kinderopvang en derde graad van de gemeentelijke
basisschool in de Kloosterstraat;
Overwegende dat het noodzakelijk is het verkeer in de schoolomgeving via
éénrichtingsverkeer te laten af- en aanrijden om de veiligheid van de kinderen te
kunnen waarborgen;
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Overwegende dat deze maatregelen kaderen binnen het nieuw verkeerscirculatieplan
van de gemeente Hoegaarden;
BESLUIT:
Art. 1. - Eénrichtingsverkeer wordt ingevoerd op de Vroentestraat met rijrichting van de
Ernest Ourystraat/Stationsstraat naar de Tiensestraat. De nodige verkeersborden figuur
F19 + M5 en C1 + M3 worden geplaatst samen met de verkeersborden D1 om het
verkeer in doodlopende gedeelten van de straat in dezelfde richting te sturen.
Artikel 2. - Eénrichtingsverkeer wordt ingevoerd op de Kloosterstraat met rijrichting van
Klein Overlaar naar de Vroentestraat. De nodige verkeersborden figuur F19 + M5 en C1
+ M3 worden geplaatst samen met de verkeersborden D1 om het verkeer in doodlopende
gedeelten van de straat in dezelfde richting te sturen.
Artikel 3. - Eénrichtingsverkeer wordt ingevoerd op de lus van de Kloosterstraat met
rijrichting van de kant van de Vroentestraat naar de richting van Klein Overlaar. De
nodige verkeersborden figuur F19 + M5 en C1 + M3 worden geplaatst samen met de
verkeersborden D1 om het verkeer in doodlopende gedeelten van de straat in dezelfde
richting te sturen.
Artikel 4. – Op de Tiensestraat worden de verkeersborden figuur C31a/b + M3 geplaatst
voor het kruispunt met de Vroentestraat.
Artikel 5. - Zowel op de Vroentestraat als op de Kloosterstraat wordt het schrankend
parkeren ingevoerd.
Artikel 6. - Op de Vroentestraat wordt een parkeerzone voorbehouden voor de
schoolbussen.
Artikel 7. - Op de Vroentestraat ter hoogte van huisnummer 81 wordt een strook voor
het laden en lossen van vrachtwagens voorzien.
Artikel 8. – In de Kloosterstraat ter hoogte van de Kwadestraat wordt een zebrapad
getrokken.
Artikel 9. - Dit besluit heft alle voorgaande besluiten met betrekking tot de
Vroentestraat en de Kloosterstraat op.
Artikel 10. - Dit aanvullend politiereglement wordt voor goedkeuring overgemaakt aan
de diensten van het Vlaamse Gewest (3 exemplaren).

16.Vernieuwing schoolomgevingen ** bespreking stand van zaken
De burgemeester-voorzitter verklaart: binnenkort wordt het kruispunt DoelstraatTommestraat afgesloten voor herstellingen, dit zal wegomleggingen met zich
meebrengen. Het kruispunt aan de Stoopkensstraat wordt dan terug opengesteld. De
nodige informatie zal verspreid worden voor de weggebruikers. Op 28 oktober wordt de
voltooiing van de werken voorzien, op zondag 10 november wordt er een officiële opening
van de weg georganiseerd vanaf 10u30. Het wachtbekken aan de Brouwerij Loriersstraat
wordt later aangelegd.

BIJKOMENDE PUNTEN
Bijkomend agendapunten ingediend door Luc Buccauw, raadslid sp.a
Ongepast gedrag op vorige gemeenteraad stelt Hoegaarden in slecht daglicht.
1. Sp.a betreurt de wansmakelijke racistische grapjes die vorige maand op openbare
zitting verteld werden tussen een raadslid en de burgemeester.
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Dit is een een volledig verkeerd signaal naar alle inwoners van Hoegaarden ongeacht
hun huidskleur, afkomst en religie. In de gemeenteraad hebben wij allen een
voorbeeldfunctie met aan het hoofd de burgemeester. In naam van Sp.a vraag ik dan ook
een stemming over een oproep naar alle gemeenteraadsleden toe om in deze vergadering
en in alle toekomstige raden respect te tonen voor alle inwoners van Hoegaarden en naar
buiten toe ongeacht hun etnische afkomst.
De burgemeester verklaart dat zijn woorden volledig uit de context gerukt werden, hij
antwoordde niet zoals in de pers weergegeven werd. Het was een misverstand, ‘ik zal
trachten beter te luisteren naar wat er gezegd werd, racistische uitlatingen kunnen
zeker niet.’
Raadslid Achiel Van den Steen verklaart dat ‘men de man speelt en niet de bal. Ik heb
een zeer lange professionele ervaring achter de rug en met zeer veel mensen gewerkt, ik
heb ook veel vrijwilligerswerk gedaan, ook met gehandicapten en kleurlingen, daarnaast
heb ik ook kleurlingen in mijn familie. Ik vind die hele hetze dan ook wansmakelijk. Ik
heb zeker nooit de bedoeling gehad een etnische groep te viseren. Ik ben dan ook ter
plaatse geweest en heb met deze mensen gepraat. Ik heb gewoon gezegd dat die kinderen
van de elektriciteitskabels moeten afblijven.’
2. Sp.a vraagt ook dat de extra gemeenteraadspunten gerespecteerd moeten worden en
enkel beantwoord worden als ze in de gemeenteraad worden opgenomen. Vragen die
achteraf gesteld worden door raadsleden kan volgens ons niet worden beantwoord tenzij
erover gestemd wordt om ze aldus nog op te nemen in de agenda.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat het jammer zou zijn om vanaf nu met alles de
puntjes op de i te zetten, bovendien hebben raadsleden (ook volgens het huishoudelijk
reglement) nu eenmaal het recht om ook mondelinge vragen te stellen. Ofwel wordt er
onmiddellijk geantwoord, ofwel wordt er op een later tijdstip geantwoord.
Bijkomend agendapunten ingediend door Herwig Princen, raadslid VLD
1) Gezien de herhaaldelijke klachten ontvangen naar aanleiding van buitensporig
nachtlawaai.
Welke zijn de gemeentelijke exploitatievoorwaarden opgelegd bij de uitbating van een
nachtwinkel (ref. modelovereenkomst VVSG). Welke randvoorwaarden / beperkingen /
modaliteiten zijn in Hoegaarden van toepassing? Zijn er beperkingen opgelegd naar de
verkoop van alcoholische dranken?
Welke zijn de toezichtsmodaliteiten op de gemaakte afspraken / welke zijn de voorziene
sancties bij niet naleving van de exploitatievoorwaarden (inbegrepen het veroorzaken
van overmatige hinder voor de omwonenden)?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat het raadslid alles op een hoopje gooit: men
moet onderscheid maken tussen een café en een nachtwinkel. Er kunnen inderdaad
uitbatingsvoorwaarden vastgelegd worden, de vestiging op zich kan niet verboden
worden. In geval van overlast moet er melding aan de politie gedaan worden.
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2) Huisvesting jeugdverenigingen
Chiro Hoegaarden is een jeugdvereniging die op zoek is naar een aangepaste huisvesting
in Hoegaarden centrum. Verschillende voorstellen werden reeds geformuleerd en
onbespreekbaar of onaanvaardbaar geacht. Welke zijn de toekomstperspectieven die aan
Chiro Hoegaarden worden aangeboden? Bij uitbreiding - huisvesting van socio-culturele
verenigingen is in Hoegaarden een probleem. Welke mogelijkheden zijn voorzien?
Schepen Filip Havet overloopt de verschillende inplantingen die om diverse redenen niet
haalbaar zijn:
Sportterreinen tennis/hockey : hier is de vrije ruimte beperkt en er mag slechts met één
bouwlaag gebouwd worden.
Parking Paenhuys: dit is niet mogelijk door de zeer dure paalfundering die sowieso
noodzakelijk zou zijn.
Aan het containerpark kan het niet, omdat er dan een nieuw containerpark moet komen
en dit zou ook een zeer dure operatie worden.
Er blijven twee opties over:
op het terrein (in eigendom van de gemeente) in Elst
renoveren van het huidige parochiecentrum
In ieder geval blijven de chiro en de parochiale verenigingen samen op één locatie.
Parochieverenigingen en chiro moeten nu een keuze maken, hiervoor is een termijn van
6 maanden voorzien, op 20.01.2014 is er een tussentijdse evaluatie.
Raadslid Achille Van den Steen verklaart dat de gemeente moet investeren in de jeugd
en dat het niet kan dat de jeugd zo lang in brandonveilige lokalen zit.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat de gemeente zeer veel investeert in de jeugd.
Bijkomend agendapunt ingediend door Gerti Druyts, raadslid CD&V
Mobiliteit: verbreding/verdieping mobiliteitsplan: goedkeuring participatietraject.
De RAAD
Gelet op het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009;
Overwegend dat in dit decreet het algemeen geldend principe van participatie wordt
opgenomen, dat inhoudt dat gemeenten vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak moeten
verlenen bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren
van het mobiliteitsbeleid;
Gelet op het feit dat dit principe ook moet worden toegepast naar aanleiding van de
lopende herziening van het mobiliteitsplan aan de hand van een sneltoets;
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Gezien dit op basis van artikel 18 en artikel 19, §2, van vermeld decreet betekent dat het
college van burgemeester en schepenen een voorstel van participatietraject ter
goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de verkenningsnota op 24 september 2013 door het college van
burgemeester en schepenen werd goedgekeurd;
Overwegend dat de gemeente de volledige autonomie krijgt om zelf een
participatietraject op maat op te zetten;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT :
Artikel 1
Volgend participatietraject wordt gevolgd bij het verbreden en verdiepen van het
mobiliteitsplan Hoegaarden:
- De gemeente organiseert twee inspraak- en informatievergaderingen voor de bevolking,
waarop minstens alle verenigingen worden uitgenodigd die zich met mobiliteit bezig
houden. Ook specifieke doelgroepen worden uitgenodigd. De inspraak- en
informatievergadering heeft tot doel dat iedereen de kans krijgt kennis te nemen van de
verkenningsnota en opmerkingen en bedenkingen te formuleren.

Art. 2
De bevolking wordt eveneens geïnformeerd door een artikel in de gemeentelijke
infokrant en via de gemeentelijke website.

Art. 3
Na de conformverklaring door de RMC wordt het gemeentelijk mobiliteitsplan
gepubliceerd op de gemeentelijke

*** De zitting wordt gesloten om 21u12 ***
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