ZITTING VAN 11.03.2014
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, H. Princen,
L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, L. Fuchs ,A. Van den Steen,
Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: H. Decoster, raadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

Bij aanvang van zitting wordt een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het
overlijden van Albert Lochy, + 3 maart 2014, gemeenteraadslid van 1994 tot en met
2000.
1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 11.02.2014.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 11.02.2014 goed.

2. Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring overeenkomst verlenging scholengemeenschap
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de overeenkomst in bijlage, af te sluiten tussen de gemeentebesturen van
Landen , Hoegaarden, Linter, Zoutleeuw ivm de verlenging van de scholengemeenschap
voor zes schooljaren (vanaf 01.09.2014 tot en met 31.08.2020);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 - De overeenkomst in bijlage, af te sluiten tussen de gemeentebesturen van
Landen, Hoegaarden, Linter, Zoutleeuw in verband met de verlenging van de
scholengemeenschap voor zes schooljaren (vanaf 01.09.2014 tot en met 31.08.2020) wordt
integraal goedgekeurd.
Art 2 - De schepen van onderwijs aan te duiden als effectief lid van het beheerscomité.
De burgemeester wordt aangeduid als plaatsvervanger in het beheerscomité.

3. Vaststelling waarden gemeente/OCMW Hoegaarden

DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de Vlaamse Regering recent het oprichtingsbesluit goedkeurde voor
het nieuwe agentschap ‘Audit Vlaanderen’ goed. Het agentschap is vanaf 1/1/2014
operationeel en zal ook audits uitvoeren bij de lokale besturen. Een leidraad interne
controle/organisatiebeheersing helpt lokale besturen aan hun systeem van interne
controle te werken en fungeert als basis voor de externe audit. De leidraad interne
controle/organisatiebeheersing bestaat uit 11 thema’s. Alvorens van start te kunnen
gaan met deze leidraad is het belangrijk om de waarden van onze organisatie te
formuleren. Deze waarden worden later ook gekoppeld aan het competentiemanagement
(functiebeschrijvingen – generieke competenties bij evaluatie personeel).
Overwegende dat het gaat om de waarden van de organisatie, maar staat ook niet los
van de waarden van alle medewerkers in die organisatie. Omdat de cultuur/waarden van
de organisatie pas zichtbaar wordt in de houding en het gedrag van de medewerkers, is
het belangrijk dat medewerkers hier zoveel mogelijk op kunnen aansluiten. De waarden
moeten ook gezien worden als een aanvulling op de visie/missie van de gemeente en het
OCMW
Voor de visualisatie en herkenbaarheid van de waarden, wordt in dit voorstel gewerkt
met een letterwoord, gevormd met de beginletters > PROOST verwijst bovendien naar
Hoegaarden (bier), maar ook naar goede voornemens, toosten op de toekomst, …
BESLUIT:
Artikel 1 : Onderstaande waarden voor onze gemeente en ons OCMW, worden
goedgekeurd:

PROOST!
-

-

Professionaliteit en kwaliteit: In ons streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening
handelen onze medewerkers en beleidsverantwoordelijken steeds met kennis van
zaken. Professionaliteit verwijst naar de bereidheid en de bekwaamheid om zijn
opdracht zelfstandig of in groep succesvol uit te voeren. Het verwijst eveneens naar
het adequaat omgaan met bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het beschikken
over de nodige deskundigheid, het beantwoorden aan de verwachtingen naar
hoeveelheid en kwaliteit van het werk en het zich houden aan vigerende reglementen
en overeengekomen werkmethodes. Professionaliteit leidt naar een efficiënte en
effectieve taakvervulling en houdt in dat er prioriteiten worden gesteld.
Respect, loyaliteit en verantwoordelijkheid De relaties tussen klanten, medewerkers
en beleidsniveau zijn gebaseerd op eerlijkheid, respect, objectiviteit en neutraliteit.
Eerlijke feedback en wederzijds vertrouwen zien wij als basis van een goede
samenwerking.
Beleidsverantwoordelijken
en
medewerkers
nemen
verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen en voeren de toevertrouwde

opdrachten correct en loyaal uit. Loyaliteit t.o.v. het beleid en t.o.v. collega’s verwijst
naar organisatieverbondenheid. Organisatienoden zijn prioritair tegenover het
nastreven van eigen interesses.
-

Ondernemend en daadkrachtig werken. Hoegaarden is een levendige en actieve
gemeente met energiek en creatieve mensen, die proactief werken en continu
verbeteren. Dit uit zich in spontaan constructieve initiatieven, flexibiliteit en

creativiteit. Medewerkers en bestuurders zijn bereid en bekwaam om te leren,

zichzelf te vervolmaken en effectief mee te werken aan verbeteringsinitiatieven.
-

-

-

Open, participatief en transparant beleid: Onze organisatie heeft een heldere
structuur waar duidelijke afspraken primeren, mede gedragen door actieve en
passieve openbaarheid van bestuur. Goed communiceren naar inhoud en vorm zijn
belangrijk, zowel voor de interne werking als externe relaties. We streven naar
maximale inspraak van alle belanghebbenden.
Samenwerking, klantgerichtheid en collegialiteit: Om tot goede resultaten te komen
werken onze medewerkers en bestuurders als een team samen. De wensen en
problemen van interne en externe klanten staan centraal en we handelen met het oog
op klantvriendelijke oplossingen. We staan ten diensten van alle burgers, zonder
onderscheid en behandelen elke klant gelijkwaardig.
Tact, discretie en integriteit De medewerkers en het beleidsniveau zijn integer,
discreet en waardig. Ze respecteren de tact en het wettelijk beroepsgeheim. De
burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in het gemeentebestuur en zijn
personeelsleden. Luisterbereidheid, aanspreekbaarheid en bereikbaarheid zijn
essentieel voor een goede dienstbaarheid en dienstverlening.

4. Kennisneming samenstelling beheersorgaan gemeenschapscentrum
In navolging van het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 werd het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum samengesteld op woensdag 15 januari
2014.
Het beheersorgaan is samengesteld, overeenkomstig formule b in artikel 9 van de
Cultuurpactwet, d.i. de vereniging van afgevaardigden van de betrokken overheid met de
vertegenwoordigers van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen.
- Vertegenwoordigers van de politieke fracties worden door de gemeenteraad
aangeduid. De politieke afgevaardigden kunnen gemeenteraadsleden zijn, maar de
fracties kunnen ook niet-gemeenteraadsleden aanduiden. Elke politieke fractie, die
aanwezig is in de gemeenteraad heeft recht op een evenredige en proportionele
vertegenwoordiging in het beheersorgaan. Elke politieke afgevaardigde heeft
stemrecht.
Toegepast op de politieke situatie te Hoegaarden op 1/1/2013 geeft dit:
Fractie
CD&V

Aantal vertegenwoordigers
4
Marleen Lefevre
Fred Francart

NVA
Open VLD
Sp.a

-

Filip Havet
Tom Groeseneken
1
André Schoensetters
1
Hans Van Stiphout
1
Alvin De Coninck

Vertegenwoordigers van de gebruikers en strekkingen worden aangeduid door de
verschillende gemeentelijke adviesraden. De jeugdraad, de seniorenraad en de
sportraad duiden elk 1 afgevaardigde aan en de cultuurraad, voor de hoofdsector,
duidt 3 personen aan
als afvaardiging voor het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum. De afgevaardigden van de adviesraden moeten lid zijn van
de desbetreffende adviesraad. Elke afgevaardigde van de adviesraden heeft
stemrecht.
Gemeentelijke raad voor
cultuurbeleid
Jeugdraad
Seniorenraad
Sportraad
Jeugdhuis ’t Paenhuys
ART

3
Clement Lochie
Peter Laermans
Lieve Mommens
1
Bert Van Kelecom
1
Ivan Laloup
1
Michel Cipers
1
Michel Evers
1
Ronny Roofthooft

5. Aanwijzing provinciale ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke
administratieve geldboetes
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 6 §§2 en 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op artikelen 1 §2 en 2 §1 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot
vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar
belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in
uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 maart 2003 waarbij beslist werd om
gedurende een proefperiode van 2 jaar een provinciaal ambtenaar aan te stellen voor het
opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes op aanvraag van de gemeenten
en hiertoe Greet Van Eygen en Johan Guillemyn als provinciale ambtenaren aan te
stellen;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 juni 2005 waarbij beslist werd om de
proefperiode met twee jaar te verlengen en om Greet Van Eygen en Johan Guillemyn
opnieuw aan te stellen als provinciaal sanctionerende ambtenaren;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 juni 2007 waarbij Johan Guillemyn en Greet
Van Eygen voor onbepaalde duur worden aangesteld als provinciale ambtenaren voor
het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes en waarin de vergoeding
gebracht wordt op de helft van de effectieve kostprijs; dat deze vastgesteld werd op 45
euro per ontvangen dossier;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 november 2013 waarbij de aanstelling van
Johan Guillemyn en Greet Van Eygen als provinciaal sanctionerende ambtenaren voor
onbepaalde tijd wordt verlengd en waarbij vastgesteld werd dat de helft van de effectieve
kostprijs thans 65 euro per dossier bedraagt;
Gelet op het feit dat het nieuwe tarief van toepassing is voor de dossiers die zullen
worden afgehandeld volgens de procedure voorzien in de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat de provincie een dienstverlenende opdracht heeft naar de gemeenten
toe en zij een ambtenaar ter beschikking kan stellen;
Overwegende dat de procedure enige juridische kennis vereist enerzijds en anderzijds
een afwikkeling op provinciaal niveau een eenvormige en neutrale beoordeling
waarborgt;
Overwegende dat het wenselijk is een provinciaal ambtenaar te belasten met het
opleggen van de gemeentelijke administratieve geldboetes omdat enerzijds er in de
gemeente geen geschikte ambtenaar is en anderzijds dergelijk personeelslid meer
expertise kan ontwikkelen;
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad wijst de heer Johan Guillemyn en mevrouw Greet Van Eygen verder
aan als ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes.
Art. 2
Voor de dossiers met feiten tot 31 december 2013 betaalt de gemeente een vergoeding
van 45 euro per geregistreerd dossier. Voor de dossiers met feiten vanaf 1 januari 2014
wordt de vergoeding gebracht op 65 euro per geregistreerd dossier. Deze vergoeding zal
betaald worden aan de provincie via rekeningnummer BE56 0910 1061 7788 met
vermelding van de referte van de factuur.
Art. 3.
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, aan de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant, aan de
voorzitter van het politiecollege en aan de procureur des Konings te Leuven.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN
Ingediend door Luc Buccauw, raadslid SPA:
1)Via de MAR hebben we vernomen dat het project omtrent de sterilisatie van
zwerfkatten wordt stopgezet. Wij betreuren dit ten zeerste. Graag uitleg.
Schepen Marleen Lefevre geeft een overzicht van de cijfers (kosten voor 2012 en 2013:
meer dan 11.000 €), waaruit blijkt dat de huidige aanpak veel te duur is, dit wisten we
niet bij de opmaak van de meerjarenplanning.
De nieuwe manier van werken is als volgt:
1. Sensibilisatie wordt opgedreven
2. Systematiek/procedure kattenvangen wordt geheroriënteerd :
- burgers kunnen 'haarden' zwerfkatten melden aan milieudienst.
- de gemeente doet buurtonderzoek.
- indien melding terecht is, komt de vraag voor bestrijding (sterilisatie, castratie) van
deze zwerfkattenhaard op college
- college beslist per haard wat er gebeurt. Indien sterilisatie, castratie nodig, zal de
kattenvangster weer ingeschakeld worden voor deze haard.
2) Gezien het nut van AED toestellen, sp.a stelt voor om jaarlijks eventueel in
samenwerking met bv het Rode kruis en de gemeente, sessies te houden over het gebruik
ervan voor jong en oud.
Hans Decoster zal deze opleidingen organiseren, met een periodiciteit van 2 à 3 jaar.
Ingediend door Herwig Princen, raadslid VLD:
1) In navolging van de steegjes Doelstraat/K. Astridstraat en de Doelstraat
/Pastorijstraat zijn verschillende inwoners vh "middenstuk vd Stoopkensstraat vragende
partij om het "moddersteegje" tussen de Kalverstraat en de Stoopkensstraat ook te
verharden met betonnen tegels. Dit steegje wordt veel gebruikt om te voet te gaan
winkelen.
Burgemeester-voorzitter JP Taverniers verklaart dat er daar veel bronnen zijn, klinkers
kunnen daar moeilijk aangelegd worden, het zullen sowieso waterdoorlatende
materialen moeten zijn.
2) Kruispunt tussen Pastorijstraat en Tommestraat. Plaatsing van voorrrangstekens
zodanig dat heel duidelijk wordt gemaakt dat er een voorrangsregeling geldt. Komende
uit de Pastorijstraat is de zichtbaarheid bijna onbestaande op het verkeer komende uit
de Tommestraat. Toch geldt hier een voorrang van rechts. Wij vragen een duidelijke
aanduiding van deze voorrangsregel.
Burgemeester-voorzitter JP Taverniers verklaart dat als we daar signalisatie plaatsen,
we dit dan in heel de gemeente moeten doen, anders is het ook verwarrend.
Schepen Filip Havet verklaart dat we ter plaatse eventueel de zichtbaarheid kunnen
verbeteren.

Ingediend door Achiel Van den Steen, raadslid NVA:
1) Op 1 januari is de nieuwe wet op de GAS in werking getreden, welke voorbereidingen
heeft het gemeentebestuur in de Politiezone Tienen -Hoegaarden al genomen terzake ?
Burgemeester-voorzitter JP Taverniers verklaart dat GAS-boetes niet in het kader van
de politieraad besproken worden, maar afzonderlijk per gemeente. Het is niet onze
bedoeling zelf wijzigingen aan te brengen in het systeem.
2) Volgens afspraken die de voorzitter in een vorige GR ons heeft meegedeeld moesten de
gebruikers van het PC tegen half januari een voorstel doen inzake vernieuwing/
renovering / financiële kant, voor het verdere (veilige) gebruik van het PC.
Wat zijn hiervan de resultaten ?
Burgemeester-voorzitter JP Taverniers verklaart dat de werkgroep juridisch al ver staat.
Het is nu vooral belangrijk om degelijk te onderzoeken wat er stedenbouwkundig
mogelijk is.
3) Is het waar dat de Politiezone Tienen- Hoegaarden federale politiemensen
laat inzetten om "boetes" uit te schrijven op het grondgebied van Hoegaarden ?
Indien het antwoord "ja" is : werd dit afgesproken op de politieraad ?
Burgemeester-voorzitter JP Taverniers verklaart dat er niets gevraagd is vanuit de
gemeente. Indien er federale agenten actief zijn in het kader van ondersteuningsacties,
binnen onze gemeente en ze doen bepaalde vaststellingen, dan is het hun beroepsplicht
om in te grijpen en bijvoorbeeld boetes uit te schrijven.
*** De zitting wordt gesloten om 20u50 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

