ZITTING VAN 9.06.2015
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,
H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, A. Van den Steen, L. Fuchs
Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u05 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.05.2015.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 12.05.2015 goed.

2. Goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 2014
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 148 en volgende;
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 het
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd;
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
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en de bijlagen bij dit besluit, zoals gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2010 betreffende de gemeenten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de rekening van de gemeente zoals door het college van burgemeester en
schepenen werd voorgelegd:
Overwegende dat ieder raadslid hiervan een exemplaar heeft ontvangen, minstens 14
vrije dagen vóór deze zitting, zoals voorzien door het Gemeentedecreet;
Raadslid H. Princen overloopt de doelstellingen die niet bereikt werden, er is wel veel
gadaan, maar toch werden veel objectieven niet gehaald. Er werd voor 1.700.000 €
investeringen voorzien, er is voor slechts 200.000 € uitgevoerd
Schepen Marleen Lefevre stelt dat er meer gerapporteerd wordt dan wat wettelijk
verplicht is. Enkel in de gevallen waar vermeld wordt ‘vertraagd’ zijn we later dan
initieel voorzien;
De burgemeester-voorzitter verklaart dat de vertraging van de grote projecten te wijten
is aan onze partners zoals Aquafin en Riobra.
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, H. Decoster, T. Groeseneken, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen L. Buccauw, H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Fuchs en A. Van den Steen
BESLUIT:
Art 1 – De rekening voor het dienstjaar 2014 wordt goedgekeurd zoals ze werd
voorgelegd.

3. Gemeentefinanciën : goedkeuring gemeentelijke budgetwijziging dienstjaar 2015
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 148 en volgende;
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 het
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd;
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
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en de bijlagen bij dit besluit, zoals gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2010 betreffende de gemeenten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de bijgevoegde budgetwijziging;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, H. Decoster, T. Groeseneken, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, L.
Buccauw, Stemmen tegen: 0
Onthoudingen H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Fuchs en A. Van den Steen
BESLUIT:
Art 1 – De budgetwijziging voor het dienstjaar 2015 wordt goedgekeurd zoals ze werd
voorgelegd.

4. IGO: goedkeuring agenda algemene vergadering 19.06.2015 en aanduiding
gemeentelijk afgevaardigde.
De raad,
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
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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 :
AnitaVorstenbosch behaalt 11 stemmen
Lucia Dotremont behaalt 6 stemmen
B E S L U I T:
Artikel 1 - Beslist om, raadslid, AnitaVorstenbosch voor te dragen als afgevaardigde
voor de algemene vergadering van 19 juni 2015, 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 - Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de algemene
vergadering van 19 juni 2015:
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag vergadering 19.12.2014
Goedkeuring jaarverslag 2014
Goedkeuring jaarrekening 2014
Vervanging vertegenwoordiger provincie Vlaams-Brabant, Annita Vandebroeck in de
raad van bestuur door An Hermans
5. Varia

3

5.Goedkeuring erfpachtovereenkomst Sint-Servatiuskapel
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bijgevoegde ontwerp-erfpachtovereenkomst ivm de Sint-Servatiuskapel van
Rommersom;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De erfpachtovereenkomst ivm de Sint-Servatiuskapel van Rommersom wordt
goedgekeurd.
Art 2 – De eerste schepen en de gemeentesecretaris worden aangesteld om de gemeente
te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.

6. Gemeentelijk onderwijs: aanpassing schoolreglement.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het schoolreglement dient aangepast te worden omdat er met een
nieuwe procedure gewerkt wordt inzake onbetaalde schoolfacturen en omwille van de
nieuwe beroepsprocedure getuigschriften;
Gelet op het aangepaste schoolreglement, bijgevoegd als bijlage;
Gelet op het gunstig advies van de schoolraad dd 12.05.2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het aangepaste schoolreglement, bijgevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd.

7. Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring intern werkingsreglement beroepscommissie
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
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Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 37/1 t.e.m.
37/3 zoals ingevoegd door het decreet rechtspositie leerlingen van 4 april 2014, en de
artikelen 53 tot en met 57quater (artikel 53 zoals gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXIV
van 25 april 2014);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de
regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van
de vorm ervan;
Gelet op het gunstig advies van de schoolraad dd 12.05.2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het intern werkingsreglement voor de beroepscommissie van de gemeentelijke
basisschool, bijgevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd. Er wordt wel één correctie van
een materiële fout in de ontwerptekst ingevoegd : De beroepsprocedure wordt voor de

duur van 6 weken opgeschort met ingang van 1 juli .
8. Gemeentelijk onderwijs: goedkeuring aanpassing schoolwerkplan
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften (M-decreet) goedgekeurd op 12 maart 2014;
Gelet op het aangepaste schoolwerkplan (deel zorg) van de gemeentelijke basisschool,
bijgevoegd als bijlage;
BESLUIT:
Art 1 – Het aangepaste schoolwerkplan (deel zorg) van de gemeentelijke basisschool,
bijgevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd.

9.Gemeentelijk onderwijs: Haspengouwse scholengemeenschap kennisgeving ivm
overheveling gemeentelijk onderwijs stad Landen naar het gemeenschapsonderwijs
DE RAAD neemt kennis van het raadsbesluit dd 10.03.2015 ter zake van de stad
Landen.

10.Gemeentepersoneel: aanpassing verloning monitoren sportkampen
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 juni 2013 aangaande de aanwerving van
monitoren voor de gemeentelijke sportkampen en de verloning volgens de BLOSO-tabel;
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Overwegende dat het wenselijk is de monitoren te verlonen volgens de gewone
salarisschalen opgenomen in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Gelet op het overleg tussen de gemeente en de erkende vakbondsorganisaties dd.
04/05/2015;
Na bespreking;
BESLUIT/
Art.1 – Vanaf het jaar 2015 zullen de monitoren voor de gemeentelijke sportkampen
verloond worden:
*volgens de salarisschaal C1 – trap 0 wanneer ze de gevraagde sportopleiding volgen,
maar nog geen diploma behaald hebben op het ogenblik van de aanvang van het
sportkamp.
*volgens de salarisschaal B1 – trap 0 wanneer ze de gevraagde sportopleiding volgen en
het diploma (bachelor of master) behaald hebben en hiervan het bewijs aan de
personeelsdienst bezorgden op het ogenblik van de aanvang van het sportkamp.
Art.2 – Dit besluit wordt ter uitvoering overgemaakt aan de sportdienst en aan de
personeelsdienst.

11. Bibliotheek kennisneming brief beheersorgaan ivm de afschaffing van de
bibliotheekplicht
DE RAAD neemt kennis van de bijgevoegde brief van het beheersorgaan van de
bibliotheek ivm de afschaffing van de bibliotheekplicht.

12.Vennootschapsbelasting intercommunales
Achtergrond
Op 19 december 2014 werd door de federale Kamer de programmawet goedgekeurd (B.S.
29.12.2014), waarin is opgenomen dat de intercommunales voortaan zullen onderworpen
worden aan de vennootschapsbelasting, met uitzondering van deze die kunnen aantonen
dat ze geen onderneming exploiteren of zich niet bezig houden met verrichtingen van
winstgevende aard.
Tot nu toe worden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting. Vennootschapsbelasting invoeren zal fundamenteel impact
hebben op de werking van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het zal
fiscaal interessanter worden om meer met vreemd vermogen te gaan financieren
(rentelasten zullen fiscaal aftrekbaar worden, eigen vermogen opbouwen afgestraft).
Gevolg hiervan is dat solvabiliteit van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
dreigt te dalen en dat finaal ook de Belgische overheidsschuld zal toenemen aangezien
intercommunales tot de consolidatiekring van de overheid behoren.
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vormen het verlengstuk van de lokale
besturen. Vanuit die optiek volg(d)en ze hetzelfde fiscale regime van de gemeenten. Er
zal door het invoeren van de vennootschapsbelasting op de intercommunales een
belangrijk verschil ontstaan in de fiscale behandeling tussen de situatie waarin een
gemeente iets alleen doet en die waarin twee of meer gemeenten dit samen doen. Het is
onwenselijk dat de besluitvorming van lokale besturen om zaken omwille van
efficiëntieredenen al dan niet intergemeentelijk te organiseren, zou benadeeld worden
door puur fiscale maatregelen. Door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan
de vennootschapsbelasting te onderwerpen dreigt een discriminatie te ontstaan met de
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fiscale behandeling van de gemeenten zelf, die op basis van art. 220 WIB aan de
rechtspersonenbelasting zijn onderworpen.
De vennootschapsbelasting op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden maakt het
hen moeilijk reserves te vormen. Bijkomend worden alle in het verleden opgebouwde
reserves, vaak noodzakelijk zijn om de door de centrale overheden en Europa opgelegde
opdrachten van de lokale besturen mee te realiseren, gevat door de
vennootschapsbelasting. Hierdoor kunnen lokale besturen die zich intergemeentelijk
hebben georganiseerd mogelijk hun verplichtingen niet meer na komen.
Het geheel van deze federale maatregel zal een ongunstig financieel effect hebben voor
de gemeenten. Een verhoogde financiering met vreemd vermogen door
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zal wellicht leiden tot leningen aan
slechtere voorwaarden dan deze die vandaag gelden. Als door de vennootschapsbelasting
op intercommunales extra kosten ontstaan op het intergemeentelijke niveau, dan zullen
deze in fine onvermijdelijk doorgerekend worden aan de gemeenten. Belangrijk daarbij
is dat het niet volstaat dat een intergemeentelijk samenwerkingsverband geen winst
heeft, om de effecten van de vennootschapsbelasting te vermijden. Zelfs als een
intercommunale geen winst maakt of geen dividend uitkeert, loopt ze toch het risico om
toch belast te worden op een fictieve fiscale winst omdat men sommige vormen van hun
dienstverlening aan de gemeenten zou kunnen beschouwen als een ‘goedgunstig of
abnormaal voordeel’. Er is dus zonder enige twijfel een financiële impact op de
gemeenten te verwachten omwille van deze vennootschapsbelasting op
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Een brede groep van intercommunales hebben, binnen de schoot van VVSG vzw, het
engagement opgenomen deze programmawet op het luik vennootschapsbelasting te laten
toetsen voor het grondwettelijk hof. Hiertoe werd, na marktverkenning, het kantoor
Tiberghien aangesteld die deze procedure voor de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden zal ondersteunen en begeleiden bij aanvechting van de
programmawet voor het grondwettelijk hof. Gelet op de impact op de individuele
gemeenten is het verdedigbaar deze zaak te ondersteunen. De wettelijke termijnen voor
het indienen van een verzoekschrift in het kader van deze zaak maken een beslissing
hierover noodzakelijk voor 28 juni 2015.

Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F .Francart, G. Hardiquest., W.
Lambrechts, H. Decoster, T. Groeseneken, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, L.
Buccauw,
Onthoudingen : 0 Stemmen tegen H. Princen, L. Dotremont, C.
Vangoidsenhoven, L. Fuchs en A. Van den Steen
Besluit
De gemeente Hoegaarden beslist omwille van het bovenvermelde om in rechte op te
treden en de wijziging van de wetgeving die intercommunales voortaan onderwerpt aan
de vennootschapsbelasting aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof in het kader van
deze gemeenschappelijke aanpak binnen de schoot van VVSG vzw. Hiervoor wordt een
raadsman, zijnde kantoor Tiberghien aangesteld. De kosten van deze zaak zijn
gefinancierd binnen de schoot van de VVSG vzw door de deelnemende intercommunales.
Deze beslissing heeft daarom geen verdere financiële impact op de gemeente.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN
Ingediend door raadslid Luc Buccauw – SPA
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Verkeerd parkeren aan de Gemeentelijke basisschool in de Hoegaarden blijft
voortduren. De GBS heeft zelf gevraagd om politietoezicht. Dit kan toch niet blijven
duren en is er geen alternatief tegen fout parkeren.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat er streng opgetreden wordt, er wordt niet
verwittigd, men krijgt onmiddellijk een boete van 100 €.
Ingediend door raadslid Achiel Van den Steen - NVA
1. Verkeersproblematiek in Outgaarden : - hoek Sint Niklaasstraat – Korenstraat
- bijhorende parkeerplaats hogerop de Sint Niklaasstraat aan de linkerkant
Raadslid A. Van den Steen vind het een onnozele maatregel.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat ’er geen klachten zijn in verband met de
proefopstelling. Als er toch auto’s onregelmatig geparkeerd staan, kan men de politie
verwittigen. De wijkagent meldt mij dat de buurtbewoners het nu als een verbetering
beschouwen.’
2. Kerkstraat Outgaarden : ingevolge de ongelijk liggende plateaus beton, of ingevolge de
ouderdom ervan, hebben de bewoners vanaf het nummer 1 tot en met 7 last als er
vrachtwagens, bestelwagens en zelfs licht bestelwagens voorbij rijden, zelfs tegen de
verplichte snelheid van 50 km per uur. Dit heeft trillingen tot gevolg en zelfs scheuren in
de muren. Hoe kan men dit ongemak verhelpen ?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat de betrokkenen dit moeten melden bij de
technische dienst, zodat dit op een deskundige wijze kan onderzocht worden.
Ingediend door raadslid Liselore Fuchs - NVA
1. De vraag van de schoolraad voor een agent en zebrapad aan de schoolpoort.
Zal het gemeentebestuur deze vraag inwilligen?
Deze vraag werd reeds behandeld (zie supra).
2. Reparatie dak voetbalkantine
Zal het gemeentebestuur ook de nodige investeringen doen bij andere
sportinfrastructuur?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat de herstelling van een dak een taak is van de
eigenaar.
Raadslid L. Fuchs verklaart dat het college heeft laten blijken wat ze van RC Meldert
vinden, daar alleen de schepen van sport aanwezig was bij de ploegvoorstelling. De
schepen werd voor schut gezet.
Hierop repliceren verschillende leden van het college dat ze zich op een correcte wijze
verontschuldigd hebben, wegens andere verplichtingen.
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BESLOTEN ZITTING
*** De zitting wordt gesloten om22u05 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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