ZITTING VAN 12 april 2016
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,
K. Hendrickx, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, A. Van den Steen, L.
Fuchs, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: H. Princen, raadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 08.03.2016.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 08.03.2016 goed.

2. Algemene vergadering Iverlek en Eandis Assets 29 april 2016: goedkeuring van de
agendapunten en vaststelling van het mandaat afgevaardigde
DE RAAD
CONTEXT EN MOTIVERING
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken bij de
fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van
Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015
hebben beslist.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergaderingen tevens jaarvergaderingen van
Iverlek en Eandis Assets die op 29 april 2016 plaatshebben in De Montil,
Moortelstraat 8 te 1790 Affligem.
Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een
fusie de jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking
tot het vorig boekjaar opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele)
vennootschappen en onderworpen aan de goedkeuring van de jaarvergadering
van de overnemende vennootschap (Eandis Assets).
De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van
artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking geïnteresseerd om toe te treden tot Eandis
Assets als ‘publiekrechtelijke deelnemer’ en een kapitaalinbreng te realiseren,
onder de opschortende voorwaarde van voormelde decreetswijziging en mits
bekrachtiging door hun algemene vergaderingen.
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Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari
2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten
van de algemene vergadering.
DE GEMEENTERAAD BESLUIT
ARTIKEL 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 29 april 2016:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekj. 2015
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar
2015
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen.
ARTIKEL 2
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 29 april 2016:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het
boekjaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekeningen
van
de
gefusioneerde
distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem,
Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 2015 (balans,
resultatenrekening,
winstverdeling,
boekhoudkundige
besluiten
en
waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek.
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het
boekjaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.
4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als
deelnemers van Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de
goedkeuring van artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het
wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking).
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
ARTIKEL 3
de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Eandis Assets
op 29 april 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de

2

beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen
1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 4
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Eandis Assets, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
(pdf) intercommunales@eandis.be.

3. Jaarvergadering Finilek : goedkeuring agenda.
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 22 maart 2016 om vertegenwoordigd
te zijn op de jaarvergadering van Finilek op 17 juni 2016;
Overwegende dat de jaarvergadering van Finilek op 17 juni 2016 volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
BESLIST:
Enig artikel: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van 17
juni 2016 en de daarbij horende documentatie van de dienstverlenende vereniging
Finilek.

4.FINILEK : aanduiding volmachtdragers jaarvergadering 17.06.2016
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
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Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers
hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een
dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden
van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek;
BESLIST:
Artikel 1 Mevr Godelieve Hardiquest, schepen, aan te duiden als volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergadering van Finilek
dd 17.06.2016;
Art. 2 Dhr Herwig Princen, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene
vergadering van Finilek dd 17.06.2016;
Art. 3 - De volmachtdrager(s) van de gemeente die zullen deelnemen aan de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek op te dragen zijn/hun stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.

5. Algemene vergadering Interleuven 25.05.2016 : aanduiding afgevaardigde en
vaststelling mandaat
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van de Vlaamse Raad 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 deelname van de gemeente bij de dienstverlenende vereniging Interleuven;
Gelet op de uitnodiging dd. 25.03.2016 voor de algemene vergadering van Interleuven
dd. 25.05.2016 met bijhorende agenda en als bijlage het jaarverslag en de jaarrekening
over het jaar 2015;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 06.07.2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op
de algemene vergadering waar de gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de
raad en dat deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke algemene vergadering;
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Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 06.07.2001 eveneens voorziet dat
tegelijkertijd het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering dd. 25.05.2016 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;

Gelet op de uitslag van de stemming:
dhr Luc Buccauw bekomt 5 stemmen
dhr Kris Hendrickx bekomt 11 stemmen
BESLUIT:
Artikel 1 :
Dhr Kris Hendrickx, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de
algemene vergadering van Interleuven dd. 25.05.2016.
Artikel 2 :
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering
dd. 25.05.2016 van Interleuven als volgt vast te stellen:
-goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering

6.Interleuven : aanduiding nieuw lid raad van bestuur.
DE RAAD,
Overwegende dat mevr. Anita Vorstenbosch op 04.12.2015 ontslag nam als
gemeenteraadslid en dat zij de gemeentelijke afgevaardigde was in de raad van bestuur
van Interleuven;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is een nieuw lid van de raad van bestuur
aan te duiden;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Mevr Evelien Janssens, raadslid, wordt aangeduid als gemeentelijk lid van de
raad van bestuur van Interleuven.
Art 2 – Dit besluit wordt verstuurd naar de intercommunale Interleuven.

7. Algemene vergadering IGS Hofheide 21.06.2016 : aanduiding afgevaardigde en
vaststelling mandaat
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
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Gelet op het decreet van 6 april 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 20.12.2004 waarbij het gemeentebestuur
beslist deel te nemen aan de oprichting van de opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, in het kort "Hofheide".
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide;
Gelet op de desbetreffende statuten van de opdrachthoudende vereniging "Hofheide";
Gelet op het schrijven van de IGS Hofheide dd 25.03.2016,waarbij gevraagd wordt een
afgevaardigde in de gewone algemene vergadering "Hofheide" dd 21.06.2016, aan te
duiden, waarin de agenda wordt vermeld;
BESLUIT:
Artikel 1
Mevr Liselore Fuchs, gemeenteraadslid, aan te duiden als afgevaardigde in de algemene
vergadering "Hofheide" dd 21.06.2016, zijnde de opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven en hem/haar te mandateren om over
de agendapunten te beraadslagen en te stemmen.
Artikel 2
De toezichthoudende overheid en de opdrachthoudende vereniging "Hofheide" in kennis
te stellen van dit besluit.

8.Goedkeuring exclusiviteitsovereenkomst IGO
De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op het raadsbesluit 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 de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende
vereniging IGO op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013,
waardoor de vereniging haar statuten heeft aangepast om de leden de mogelijkheid tot
wederzijdse exclusieve dienstverlening te bieden inzake het uitvoeren van natuuracties
door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen zoals bepaald in een
samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de openbare besturen en
IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen.
Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als
diensten die enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben
verleend, terwijl deze deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend,
uitsluitend een beroep doen op de dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze
activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te voeren.
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Overwegende dat IGO bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een
deelnemer er zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
Het principe van de wederzijdse exclusiviteit bestaat er aldus in dat een gemeente ervoor
opteert om voor de levering van een dienst, zoals omschreven in artikel 3 van de
statuten, inzonderheid voor de uitvoering van gemeentelijke natuuropdrachten,
uitsluitend een beroep te doen op de diensten van IGO en dit voor een welomschreven
periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden. Het staat de
gemeente hierbij echter volledig vrij om deze dienst zelf verder uit te voeren. De
gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken dienst een beroep te doen op IGO, dan
wel om deze dienst zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de
dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden.
Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de
door de personeelsleden van IGO geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van
de beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO in het kader
van de uitvoering van voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden
aangerekend.
Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open
boekhouding.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
B E S L U I T:
Artikel 1 – De gemeenteraad gaat in op de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve
dienstverlening inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuuren Landschapsploegen, conform de bepalingen van de hernieuwde statuten van IGO van
20/12/2013.
Artikel 2 – De gemeenteraad bekrachtigt de verlenging met 1 jaar van de
samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2015 in het kader van een Dienst van Algemeen
Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten
en IGO , als zijnde een overeenkomst in het kader van de wederzijdse exclusieve
dienstverlening. De verlengde samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd in het
stelsel van de wederzijdse exclusieve dienstverlening.
Artikel 3 – De verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake
natuurwerkzaamheden zoals bepaald in het samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015
tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO neemt een aanvang op
1/1/2016 en eindigt op 31/12/2016.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering en
bekendmaking van dit besluit en zal een afschrift van deze beslissing tot het toekennen
van een exclusief recht tot dienstverlening bezorgen aan de intergemeentelijke
dienstverlenende vereniging IGO.
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9. Goedkeuring nieuw gemeentelijk lichtplan
Toelichting
Bij de goedkeuring door de gemeenteraad tot de ondertekening van de
burgemeesterconvenant, heeft de gemeente Hoegaarden zich geëngageerd om zich actief
in te zetten voor de bestrijding van de opwarming van de aarde. Hierbij heeft elk
gemeentelijk initiatief een voorbeeldfunctie voor zijn inwoners en levert het een bijdrage
in de sensibilisering naar de burgers en in de vermindering van de CO2-uistoot.
Het doven van de straatverlichting tijdens de nacht heeft uiteraard een onmiddellijke
vermindering van CO2-uitstoot tot gevolg, wat het dan ook een doeltreffende actie in de
uitvoering van het klimaatactieplan maakt.
Naast een aanzienlijke CO2-besparing brengt deze actie uiteraard ook een aanzienlijke
en jaarlijks weerkerende financiële besparing met zich mee. Naar schatting brengt het
doven van de openbare verlichting tussen 00.00u en 05.00 uur (met uitzondering van
vrijdag en zaterdagnacht) een jaarlijkse besparing van 25,4 ton CO2 en 17.500 EUR met
zich mee.
Met deze aanzienlijke en jaarlijkse weerkerende besparing kunnen dan jaarlijks andere
klimaatacties, zoals onder meer het laten opmaken van een thermografische luchtfoto
om inwoners aan te zetten hun dak te isoleren, gefinancierd worden.
Eandis heeft de kostprijs berekend voor het aanpassen van het brandprogramma van de
openbare verlichting over het ganse grondgebied van de gemeente Hoegaarden.
Hiervoor zijn de volgende werkzaamheden voorzien:
• Alle openbare verlichting wordt gedoofd van 24:00 tot 05:00 met uitzondering van
vrijdag en zaterdag.
• Voor de aanpassingen in de distributiecabines (vervangen OV-borden, bijplaatsen
stuurcontacten, vervangen Proms brandregime) worden geen kosten aan de
gemeente doorgerekend maar neemt Eandis deze kosten op zich.
Er zijn dus geen kosten voor de gemeente.
Momenteel heeft Eandis reeds een akkoord afgesloten met de gemeente Overijse en
Tervuren. Bij hen zal als eerste aan de uitvoering gestart worden. In Huldenberg,
Herselt en Scherpenheuvel-Zichem wordt de verlichting ’s nachts al gedoofd.
Voor Bierbeek wordt momenteel een offerte uitgewerkt. Ook Boutersem treft
voorbereidingen voor een gelijkaardig lichtplan.
Na een jaar zal het doven van de openbare verlichting gedurende de nacht geëvalueerd
worden en eventueel aangepast worden.
Schepen Marleen Lefevre legt verder uit dat woningen sowieso goed beveiligd moeten
worden en dat de zwakke weggebruiker degelijk gesensibiliseerd moet worden.
Raadslid Caroline Vangoidsenhoven is verbaasd dat het allemaal zo snel op de CD&V
site stond. Schepen Marleen Lefevre repliceert dat het mocht bekendgemaakt worden
vanaf het versturen van de oproep en de ontwerpnotulen.
Raadslid Achiel Van den Steen stelt voor om 50% te laten branden. De burgemeester
stelt dat dit de veiligheid niet verbetert en dat het zelfs lastiger kan zijn voor de ogen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE RAAD,
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Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 mei 2014 houdende de ondertekening
van het burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors);
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 november 2015 houdende de
goedkeuring van het klimaatactieplan Hoegaarden;
Gelet op de principiële goedkeuring nieuw lichtplan van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 23 november 2015;
Overwegende dat de gemeente Hoegaarden zich door de ondertekening van de
burgemeestersconvenant geëngageerd heeft om zich actief in te zetten tegen de
bestrijding van de opwarming van de aarde. Elk gemeentelijk initiatief heeft een
voorbeeldfunctie voor zijn inwoners, draagt bij in de sensibilisering van de burger en in
de vermindering van de CO2-uitstoot;
Overwegende dat het doven van de straatverlichting een onmiddellijke vermindering
van CO2-uitstoot tot gevolg heeft en een doeltreffende actie in de uitvoering van het
klimaatactieplan Hoegaarden is;
Overwegende dat het doven van de straatverlichting afgestemd werd op acties van
buurgemeenten Boutersem en Bierbeek, namelijk de straatverlichting doven tussen
24:00 en 5:00 uur;
Overwegende dat op de gewestwegen N221 en N29 de openbare verlichting niet gedoofd
wordt tijdens de nacht;
Overwegende dat er op het grondgebied van Hoegaarden momenteel 1.245
verlichtingstoestellen staan,
Overwegende dat volgens de offerte van Eandis voor aanpassingen in de
distributiecabines (vervangen OV-borden, bijplaatsen stuurcontacten, vervangen Proms
brandregime) geen kosten aan de gemeente doorgerekend worden en er dus geen kosten
zijn voor de gemeente maar dat Eandis dit op zich neemt;
Overwegende dat aanpassingen aan de bekabeling van de armaturen wel worden
aangerekend aan de gemeente, aan een geraamde kost van 30 euro/2 aanpassingen, excl.
btw, maar dat dit niet nodig is bij het gekozen dovingsregime in Hoegaarden;
Overwegende dat door het doven een aanzienlijke en jaarlijks weerkerende besparing
gerealiseerd zal worden;
Overwegende dat een goede communicatie naar de inwoners de nodige aandacht vereist;
Overwegende dat het doven van de openbare verlichting in Hoegaarden na een jaar
geëvalueerd en eventueel aangepast zal worden;
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de openbare verlichting volledig te doven tijdens de nacht ,
tussen 24:00 en 5:00 uur, uitgezonderd vrijdag- en zaterdagnacht.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft aan Eandis de toelating om de werken te starten om het
brandprogramma van de openbare verlichting over het ganse grondgebied van de
gemeente Hoegaarden aan te passen zodat de openbare verlichting wordt gedoofd van
24:00 tot 05:00 uur met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht.

10.Kerkfabriek Sint-Gorgonius rekening 2015 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
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Gelet op de rekening van het dienstjaar 2015 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Gorgonius;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 9.853,73 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 34.021,15 € bedroeg;
Op het voorstel van de schepen van financiën;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Deze rekening wordt gunstig geadviseerd.

11.Kerkfabriek Sint-Ermelindis : jaarrekening 2015 – gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2015 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Ermelindis;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 93.537,95 €
en dat de gemeentelijke exploitatietoelage 21.885,12 € bedroeg;
Op het voorstel van de schepen van financiën;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Deze rekening wordt gunstig geadviseerd.

12.Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden : rekening 2015 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2015 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Niklaas;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 26.912,61 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 13.753,57 € bedroeg;
Op het voorstel van de schepen van financiën;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Deze rekening wordt gunstig geadviseerd.

13.Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem : rekening 2015 : gemeentelijk advies
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DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2015 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Jan;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 3.130,37 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 0 € bedroeg;
Op het voorstel van de schepen van financiën;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Deze rekening wordt gunstig geadviseerd.

14. Gemeentelijk patrimonium: kennisgeving oprichting vzw Struthio Camelus.
DE RAAD neemt kennis van de oprichtingsakte van de vereniging Struthio Camelus
Hoegaarden vzw met ondernemingsnummer 0649.871.690 . Deze vereniging stelt zich tot
doel : het aanleggen en het uitbaten van een kunstgrasveld gelegen in het gemeentelijk
sportcomplex “De Struysvogel”. Bekendmaking Belgisch Staatsblad : 16.03.2016.

BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR RAADSLID LUC
BUCCAUW
De fietspaden en voetpaden te Altenaken zijn al lange tijd in zeer slechte staat. Vele stukken zijn
gebarsten of vertonen grote gaten. Valpartijen door fietsers zijn dan ook niet uitgesloten en
recentelijk moest een jonge fietser met verwondingen door de ambulance worden weggevoerd. Wij
vragen met hoogdringendheid dat men er werk van maakt om deze fietspaden veilig en berijdbaar te
maken. Er zullen ongetwijfeld nog vele andere fietspaden in aanmerking komen in groot Hoegaarden.
Altenaken is een gewestweg maar wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de fiets - en
voetpaden?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat het gewest verantwoordelijk is, we hebben de vraag al
gesteld om herstellingen te laten uitvoeren. We hebben de vraag nu herhaald via mail, maar nog
steeds zonder antwoord. We zijn daarnaast ook bezig met de overnameprocedure voor deze weg.
Raadslid Luc Buccauw stelt vast dat fietsers er niet op het fietspad durven of kunnen rijden.
De burgemeester-voorzitter bevestigt dit.

*** De zitting wordt gesloten om 20U32 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,
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Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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