ZITTING VAN 16 februari 2016
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken , H. Decoster , G. Druyts, E. Janssens,
K. Hendrickx, H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, A. Van den
Steen, L. Fuchs, Raadsleden.
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: Willy Lambrechts, raadslid en Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.01.2016.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 12.01.2016 goed. (raadslid Liselore
Fuchs onthoudt zich bij de stemming, aangezien ze bij de vorige zitting niet aanwezig
was)

2.Ruilverkaveling Willebringen definitieve belofte van toelage aan het
ruilverkavelingscomité Willebringen voor dossier wegen – ontsluitingswegen deel 1
DE RAAD
Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht
van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1987 met bijzondere bepalingen
eigen aan het Vlaamse Gewest;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet
Gelet op de aanvraag van het ruilverkavelingscomité Willebringen dd 18 januari 2016
strekkende tot het bekomen van een gemeentelijke subsidie voor bovenvermelde
dossiers, uit te voeren in het kader van voornoemde ruilverkaveling op het grondgebied
van de gemeente Hoegaarden
Overwegende dat de kostprijs van voornoemde werken voor de gemeente Hoegaarden
38.926,36 euro bedraagt;
Gelet op de tussenkomst van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het algemeen nut dat deze werken hebben voor de plaatselijke bevolking;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen :
Besluit :
Art. 1 : De gemeente Hoegaarden zal tussenkomen voor 38.926,36 euro in de totale
kosten van de werken die uitgevoerd worden op haar grondgebied.
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Art. 2 : Voornoemde subsidie zal worden uitgekeerd, overeenkomstig art. 14 van de wet
op de ruilverkaveling uit kracht van de wet, aan de Vlaamse Landmaatschappij voor
rekening van het ruilverkavelingscomité Willebringen.
Art. 3 : De gemeente verbindt er zich toe de subsidies uit te keren naarmate de werken
vorderen en binnen de drie maanden na het verzoek tot betaling vanwege de Vlaamse
Landmaatschappij.
Art. 4 : De uitbetaling van deze tussenkomst zal geschieden op voorlegging door de
Vlaamse Landmaatschappij van een gedetailleerde kostenstaat.
Art. 5 : Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid
worden overgemaakt alsook aan het secretariaat van het ruilverkavelingscomité
Willebringen.

3. Besluit tot ondersteuning duurzaam bouwadvies voor particulieren
Naar aanleiding van dit agendapunt vraagt raadslid H. Princen of dit geen overlapping
inhoudt met de intergemeentelijke vereniging Beter wonen aan de Gete?
Schepen M. Lefevre antwoordt dat het bij Beter wonen aan de Gete meer gaat om
premies, fiscale maatregelen ivm duurzaam bouwen enz. Bij Dialoog is het meer
bouwtechnisch.
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet
Gelet op de ondertekening van de overeenkomst van vijf jaar tussen het Vlaams gewest
en de provincie Vlaams-Brabant betreffende de structurele onderbouwing van het
'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen op 3 maart 2011;
Gelet op het beslissingen van de deputatie van Vlaams-Brabant 29 november 2012 en
van 28 november 2013 betreffende de toekenning van een provinciale subsidie aan
Dialoog vzw voor de uitvoering van een aantal taken van het 'Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Wonen en Bouwen', waaronder het geven van duurzaam bouwadvies aan
particulieren;
Overwegende de ondertekening door de gemeente Hoegaarden op 25 juni 2015 van het
Burgemeestersconvenant/ Covenant of Mayors en overwegende dat het stimuleren van
duurzaam bouwen hiertoe een bijdrage kan leveren;
Overwegende dat Dialoog vzw, als kennispartner van het 'Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Wonen en Bouwen' kwalitatief en onafhankelijk duurzaam bouwadvies geeft,
gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen;
Overwegende dat door de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en de
provincie Vlaams-Brabant de particuliere bijdrage voor een duurzaam bouwadvies van
maximum 3 uur beperkt is tot 25 euro voor advies op basis van plannen en 50 euro voor
een advies ter plaatse (in de woning van de bouwheer);
Overwegende dat de gemeente de particuliere bijdrage op zich kan nemen en het
duurzaam bouwadvies gratis aan haar inwoners kan aanbieden;
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BESLUIT :
Artikel 1. Duurzaam bouwadvies gratis aan te bieden aan particulieren die een woning
op het grondgebied van de gemeente renoveren .
Art. 2. De overeenkomst met Dialoog vzw, als partner van het Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Bouwen, betreffende de ondersteuning van duurzaam bouwadvies, goed te
keuren.
Art. 3. Akkoord te gaan met een subsidie 25 euro voor bouwadvies op basis van plannen
of 50 euro per bouwadvies voor advies ter plaatse en hiervoor een totaalbudget van 1000
euro te voorzien;
Art. 4. Enkel dossiers voor renovatie komen in aanmerking voor de subsidie.

4. Dossier fietspaden Waversteenweg : goedkeuring wijziging buurtweg en
grondinnemingen.
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op het wijzigingsdecreet van 04.04.2014 (BS 15.04.2014) en het besluit van de
Vlaamse regering van 20.06.2014 (BS 14.08.2014) tot vaststelling van de nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurt- en voetwegen;
Gelet op het georganiseerde openbaar onderzoek betreffende het wijzigingsdossier
buurtweg Waversesteenweg van 11.12.2015 tot 11.01.2016, waarbij geen bezwaren
ingediend werden;
De Waversesteenweg is in het provinciaal fietsroutenetwerk opgenomen als functionele
fietsroute en vormt een belangrijke fietsverbinding tussen Meldert en Oorbeek (en bij
uitbreiding ook Tienen). Met de realisatie van nieuwe fietspaden langs beide zijden van
de Waversesteenweg , wenst de gemeente Hoegaarden de bestaande fietsinfrastructuur
op te waarderen inzake veiligheid en comfort. De aanleg van nieuwe fietspaden
langsheen de Waversesteenweg wordt in het mobiliteitsplan van de gemeente eveneens
opgenomen als actie in het actieplan voor de fiets.
De huidige fietsinfrastructuur bestaat hoofdzakelijk uit een aanliggend betonnen
fietspad (met vele oncomfortabele breuken/voegen), dat in de zones 70km/u en 90 km/u
onveilig aanvoelt voor fietsers. Het project voorziet langs weerszijden in een nieuw
enkelvoudig fietspad waarbij ondermeer volgende ontwerpprincipes worden gehanteerd:
- voor de zones met een maximumsnelheid van 50km/u wordt voorzien in een aanliggend
verhoogd fietspad met een afstand van 50cm tussen rijbaan en fietspad;
- voor de zones met een maximumsnelheid van 70km/u wordt voorzien in een vrij liggend
fietspad dat van de rijweg wordt gescheiden door een haagstructuur met een afstand
van 1m20 tussen rijbaan en fietspad;
- op de overgang tussen beide snelheidsregimes wordt een wegversmalling voorzien
waarbij een voorrangsregeling geldt voor wagens;
- verhardingsmateriaal: betonverharding
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Het ontwerp van de fietspaden houdt rekening met de vooropgestelde eisen uit het
Vademecum Fietsvoorzieningen, de provinciale ontwerprichtlijnen en de
opmerkingen/randvoorwaarden uit de GBC en RMC die in het kader van dit project
werden georganiseerd. Om te kunnen voldoen aan al deze voorwaarden én rekening
houdende met het bestaande reliëf, de waardevolle taluds en de wegbreedte van de
Waversesteenweg, is het op sommige plaatsen langsheen het tracé noodzakelijk om een
grondinname te voorzien. De grondinnamen zijn dus noodzakelijk om kwalitatieve en
veilige fietspaden te voorzien langs weerszijden van de Waversesteenweg en zijn
dusdanig te verantwoorden."
Gelet op het schattingsverslag dd 14.01.2016, opgesteld door landmeter-expert Frank
Rimanque;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen :
BESLUIT :
Artikel 1. – Het wijzigingsdossier buurtweg Waversesteenweg wordt goedgekeurd.
Art 2 – De totale overnameprijs van 10.476 €, op basis van het bijgevoegde
schattingsverslag en de nodige grondinnemingen worden goedgekeurd.

5.Kennisneming jaarlijks rapport organisatiebeheersing
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 101
Overwegende het algemeen kader organisatiebeheersing gemeente & OCMW
Hoegaarden, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 10.06.2014
In uitvoering het actieplan organisatiebeheersing, goedgekeurd door de gemeenteraad
d.d. 9.12.2014 rapporteert de secretaris jaarlijks over de organisatie en de werking van
de interne controle aan de raad.

Neemt kennis van onderstaand verslag:
1. Doelstellingen- proces- en risicomanagement
BBC-rapporten 2014-2015 werden tijdig en correct ingediend – sturing en doorvertaling
door MAT naar praktische werkinstrumenten voor intern gebruik (doelstellingenboom,
meetrapport, standopgave) + aanduiding eindverantwoordelijke per actie. Opmaak budget
2016 goed verlopen ondanks de zeer moeilijke situatie na het plotse overlijden van de
financieel beheerder .
Jaarplanningen en uitdagingen opgemaakt en besproken binnen het diensthoofdenoverleg.
Opmaak gezamenlijke productencatalogus > weerspiegeling in gemeentelijke website,
basis voor uitwerking processen (er wordt verder gewerkt aan de structurele
organisatiebeheersing met nieuwe processen)
Specifieke nieuwe beleidsplannen 2015: afschakelplan - klimaatactieplan – schoolwerkplan
- actualisatie mobiliteitsplan
2. Belanghebbendenmanagement
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Intern overleg DHO – OSD – teams WZC - … Extern overleg: normale werking inspraak- en
adviesorganen + bijzondere participatieacties in kader van klimaat – collega groepen. Zie
indicatoren Meetrapport.
Klachtenreglement geüpdatet - Geen formele klachten. Ingebruikname fysieke en digitale
ideeënbus (zowel voor intern/extern gebruik). Zie indicatoren Meetrapport.
Inventaris samenwerkingsverbanden (actueel houden regioscreening ABB). Zie indicatoren
Meetrapport.
3. Monitoring
Meetrapport 2014 opgesteld (duidelijke afspraken en opvolging indicatoren). Gemeente
102/113 actieve indicatoren – OCMW 51/55 actieve indicatoren
4. Organisatiestructuur
Methodiek “het idee” op diensthoofdenoverleg en “weetjes” op het overleg sociale dienst >
oproepen en verslagen op intranet
Afspraken informatiestromen GR – CBS (feedback ivm de beslissingen van het college en de
gemeenteraad wordt uiterlijk de dag na de zitting verstuurd naar de diensten). Formele
processen 2014 Gemeente 3 / OCMW 7 + 22 – 2015 Gemeente 32 / OCMW 11+ 2 – Merk
op ! Actualisatie kwaliteitshandboek WZC 1/10/2016.
Concrete voorbeelden dienstoverschrijdende projectwerking: GIDS (Tuinen) – Nieuwe
website – Begraafplaatsen.
5. Personeelsbeleid
Personeelsstroom Gemeente 2014 OCMW 2014 Gemeente 2015
Instroom
5
16
5
Uitstroom
7
17
3
Opmaak gelijkvormige en geactualiseerde functiebeschrijvingen

OCMW 2015
17
19

Aanpassingen AR / RPR
6. Organisatiecultuur
Vastelling waarden gemeente/OCMW - Visieteksten OCMW: sociale dienst – WZC
Psycho-sociale risico’s: opstartuitvoering werktevredenheidsbevraging bij personeel
Optimalisatie en samenvoeging verzekeringen
7. Informatie en communicatie
5/4/2015 lancering nieuwe gezamenlijke website op basis van IPDC, met o.a. digitaal loket,
uitkalender en ideeënbus
Disclaimer in mails en op website - Readactieraad voor gemeentelijk infoblad +
schrijfafspraken.
8. Financieel management
Procedure debiteuren schoolfacturen – inschakeling incassobureau.
Gezamenlijke aankoop kopiërs
Actualisatie belastingreglementen
Actief zoeken naar (nieuwe) subsidiestromen
9. ICT
Aanwerving deskundige ICT > loskoppeling van de financiële dienst
Overeenkomst veiligheidsconsulent gemeente (uitbreiding OCMW) GR 21/04/2015
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Interne vormingskansen bv. wet overheidsopdrachten, e-mail, EXCEL
10. FACILITAIRE MIDDELEN
Energieboekhouding door duurzaamheidsambtenaar
Gezamenlijke poetsdienst (intern en extern)
Interne verhuis OCMW, dienst VT en vergaderruimte
In de marge: Deelname opleidingstraject LEAN “Op weg naar uitmuntendheid” VVSG

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN INGEDIEND DOOR LISELORE FUCHS,
RAADSLID NVA.
De sneeuwval in januari heeft voor heel wat verkeerschaos geleid in onze streek. Zo ook in
Hoegaarden. Er zijn ons verscheidene zaken ter oren gekomen die we graag hadden uitgeklaard.

1.

Klopt het dat er op bevel van de burgemeester niet gestrooid mag worden in
het weekend?
o Zo ja, wat is hier de reden voor?
2. Waarom werden alleen de hoofdwegen door de strooidienst voorzien?
3. In de kalverstraat werd een nieuwe asfalt laag aangelegd waarop jammerlijk
genoeg werd gestrooid. Hierdoor zijn er reeds korrels asfalt op de voetpaden
en zijn de eerste barsten reeds zichtbaar ter hoogte van de Wijngaardstraat.
Hoe is dit kunnen gebeuren?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raadslid L. Fuchs heeft via mailbericht op 15.12.2016 punt 1 en 3 van haar bijkomende
punten ingetrokken.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat alle straten (niet alleen de hoofdstraten)
gedaan worden, behalve in het weekend, dan worden doodlopende straten niet gedaan,
zodat de kinderen in de sneeuw kunnen spelen. Op die vrijdag in januari was er een
uitzonderlijke situatie met heel veel sneeuw op korte tijd. Strooizout hielp slechts in
beperkte mate, we hebben met man en macht sneeuw moet ruimen. Zout werkt alleen
als er veelvuldig over gereden wordt.

BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR ACHIEL VAN DEN
STEEN, RAADSLID NVA.
Wat is precies het beleid en de te nemen acties bij grote sneeuwval?
Aan wie worden de opdrachten tot strooien gegeven en wat zijn hun opdrachten?
Hoeveel meldingen van (ontevreden of tevreden) bewoners ontving het gemeentebestuur:
− telefonisch
− mondeling
− digitaal
Welk gevolg werd hieraan gegeven?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat er eigenlijk geen klachten waren, wel een
vraag om toelichting in Outgaarden. Er waren wel digitale felicitaties.
Ik geef zelf de opdrachten aan agro-onderneming. Er wordt met vier tractoren tegelijk
gereden. De tractoren geraken in tegenstelling tot vrachtwagens, overal door. Hierdoor
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gaat het sneeuwruimen in Hoegaarden ook veel sneller. Er zijn heel wat gemeenten
geïnteresseerd in onze aanpak.

BIJKOMEND AGENDAPUNT INGEDIEND DOOR LUC BUCCAUW,
RAADSLID SPA.
De gemeente heeft al jaren een garagebox in de Tommestraat die openstaat om fietsen te
plaatsen. Al meer dan een jaar is de verlichting kapot en wordt niet vervangen na verscheidene
pogingen van buurtbewoners. Hierdoor hebben wildplassers vrij spel en andere komen er
vuiligheid gooien. Ook begint het dak te lekken. Gaat men dit verder huren of gaat men de
eigenaar aanspreken eventueel het dak te laten nakijken. En gaat de gemeente een nieuwe lamp
plaatsen ???
De burgemeester-voorzitter verklaart dat deze lamp mee aangesloten is op de openbare
verlichting, mogelijk is de spanning te hoog, er werden al regelmatig lampen vernieuwd.
Er is nu alweer een nieuwe lamp geplaatst.
*** De zitting wordt gesloten om 20u42´ ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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