ZITTING VAN 8 maart 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, H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, A. Van den Steen, L. Fuchs,
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 16.02.2016.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 16.02.2016 goed.

2. Gemeentelijk onderwijs: capaciteitsbepaling .
DE RAAD
Bevoegdheid
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;
Juridische grondslag
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, artikel 21;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12.06.2012 tot goedkeuring van het
schoolreglement en latere wijzigingen;
Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen
Gelet op het overleg in de schoolraad van 29.02.2016;
Considerans
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en
vestigingsplaats moet bepalen;
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit kan verfijnen voor de kleuterschool per
geboortejaar en voor de lagere school per leerjaar;
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Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats
maximaal wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang
komen (geen pedagogische luxe);
Overwegende dat de veiligheid van de kinderen anders in het gedrang komt;
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch
bepaalde leerlingen kan inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997
art.37novies §5).
Overwegende dat het schoolbestuur tijdens de lopende inschrijvingsperiode kan
verhogen,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Stemming
BESLUIT:
Artikel 1
Capaciteitsbepaling
§1 De capaciteit wordt vanaf 9 maart 2016, verhoogt tot volgende maximumaantallen
GBS Hoegaarden - Doelstraat 76 - 3320 Hoegaarden
Kleuterschool:
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011

28
28
33
33

Maximum capaciteit

122

Lagere school:
Met uitzondering van het 3de leerjaar (° 2008) waar de capaciteit voor het
schooljaar 2016 – 2017 opnieuw wordt verlaagd naar 48.
Met uitzondering van het 4de leerjaar (° 2007) waar de capaciteit voor het
schooljaar 2016-2017 tijdelijk werd opgetrokken naar 72.
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

48
48
72 → 48
48 → 72
48
48

Maximum capaciteit

312

Gemeentelijke Kleuterschool Outgaarden - Brugstraat 20 - 3321 Outgaarden
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Kleuterschool:
Geen verfijning per geboortejaar.
Maximum capaciteit

65

Totale maximum capaciteit:

499

De capaciteit wordt elk schooljaar voor de inschrijvingsperiode aangepast als
volgt:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

72 → 48
72 → 48
72 → 48
72 → 48
72 → 48

3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

48 → 72
48 → 72
48 → 72
48 → 72

§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt via een brief aan de ouders, de website
van de school en de afsprakennota.
§3 Anderstalige nieuwkomers : capaciteitsbeperking van maximum 8 anderstalige
nieuwkomers.
Artikel 2
De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de maximum
capaciteit bereikt is.

3. Gemeentelijk onderwijs: aanpassing schoolreglement.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het noodzakelijk is om problematische afwezigheden zoveel mogelijk te
beperken;
Gelet op het aangepaste schoolreglement, bijgevoegd als bijlage;
Gelet op het advies ter zake van de schoolraad dd 29.02.2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het aangepaste schoolreglement, bijgevoegd als bijlage, wordt als volgt
aangepast (aanvulling met alinea 3 en 4):
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Artikel 9 § 3 Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals
beschreven onder
§ 2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook
afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ attesten, geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden vermelden,
worden als problematische afwezigheden beschouwd.
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen
deze afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf meer dan tien halve schooldagen
problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het
CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken leerling, in samenwerking met de
school.
Indien er tijdens de periode van ongewettigde afwezigheid toetsen of examens worden
afgenomen, worden de resultaten van de betrokken leerling automatisch tot een nulscore herleid. Ouders kunnen zich alsnog in regel stellen om de afwezigheid te wettigen.
De toets of het examen kan in overleg met de leerkracht vervolgens op een later
tijdstip worden afgenomen. De nul-score wordt dan herleid naar de behaalde score.
Rapporten en getuigschriften worden steeds meegegeven de laatste dag voor een
vakantie. Het vroeger op vakantie vertrekken kan geen reden zijn om het rapport
vroeger te ontvangen.
Ouders kunnen het rapport of getuigschrift na de vakantieperiode na afspraak bij de
directeur afhalen.

4. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening voor
bepaalde activiteiten tussen Interleuven en de gemeente Hoegaarden (1.2 -1.4 - 1.6).
De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 08.05.2014 onder nummer 14095519;
Gelet op het besluit van 27 november 2013 van de raad van bestuur van
INTERLEUVEN inhoudende het voorstel tot aanpassing van de statuten van
INTERLEUVEN en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de
deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit;
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Gelet op het desbetreffend besluit van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te
gaan met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen;
Gelet op het besluit van 26 maart 2014 van de buitengewone algemene vergadering van
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van
INTERLEUVEN blijkt dat :
1.2
Ontwerp van gebouwen.
1.4.
Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij gebouwen.
1.6.
Toezicht op de uitvoering van gebouwen
kan worden gerealiseerd;
Dat de gemeente als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging in
de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op
deze diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;
Dat INTERLEUVEN bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer
er zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan INTERLEUVEN onder
meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de
BTW-administratie, op de door de eigen personeelsleden van INTERLEUVEN geleverde
prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere
prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft.
Dat er daarenboven in de aangepaste statuten van INTERLEUVEN werd voorzien in
een vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden
toegewezen;
Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt
bepaald: “De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in
art. 4 worden verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend
principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de
wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open boekhouding”;
Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het
project op te volgen;
Dat de uurlonen voor de personeelsleden van INTERLEUVEN door INTERLEUVEN op
basis van de reële kostprijs als volgt werden bepaald (01.01.2016)
-

architect/ingenieur/veiligheidscoördinator A/
algemeen projectleider/specialist-expert

:

83,00 Euro

-

projectleider/conducteur der werken

:

74,00 Euro

-

ontwerper, controleur/landmeter MSOG/
veiligheidscoördinator B/projectmedewerker-expert

:

68,00 Euro
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Dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector;
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de
gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden
omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van INTERLEUVEN, en dit
voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag
overschrijden;
De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op
INTERLEUVEN, dan wel om deze diensten 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;
Dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met
31/12/2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het
verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de
exclusieve dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW;
Overwegende dat hierbij wel dient te worden opgemerkt dat de verantwoordelijkheid
voor het informatieveiligheidsbeleid blijft berusten bij de leiding van de stad;
Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in
bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan
INTERLEUVEN bij exclusiviteit toe te kennen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Stemmen voor : JP Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest,

T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens,
K. Hendrickx, L. Buccauw, A. Van den Steen – onthouding : H. Princen, L. Dotremont, ,
L. Fuchs.
B E S L U I T:
Artikel 1 – De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van
INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging
INTERLEUVEN met ingang van 01/04/2016 tot en met 31/12/2019, met dien verstande
dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen
worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening :
1.2
1.4.
1.6.

Ontwerp van gebouwen.
Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij gebouwen.
Toezicht op de uitvoering van gebouwen

Artikel 2 – De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in
bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren
van huidige beslissing.
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5. Goedkeuring reglement uitlenen sportkoffer.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het reglement uitlenen sportkoffer, bijgevoegd als bijlage;
Gelet op het gunstig advies ter zake van de sportraad dd 01.03.2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Het bijgevoegde ontwerpreglement ‘uitlenen sportkoffer’ wordt goedgekeurd, mits
schrapping van het woord ‘aangetekend’ in artikel 15.

6. Principiële goedkeuring investeringstoelage kunstgras,waarborg lening en toekenning
erfpachtrecht op voetbalveld.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet het aangepaste gemeentelijk meerjarenplan;
Gelet op het financieel plan, bijgevoegd als bijlage;
Gelet op het gunstig advies ter zake van de sportraad dd 01.03.2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Raadslid L. Fuchs vraagt zich af waarom het nu zo snel moet gaan: het college zou een
jaar de tijd nemen om alles te onderzoeken, men heeft blijkbaar een loopje genomen met
de waarheid. Het raadslid betreurt het dat er geen totaalvisie is, voor de volledige
sportinfrastructuur in de gemeente. Hoe zit het met de behoeften van de andere
sportclubs? Schepen M. Lefevre antwoordt dat de globale visie opgenomen is in de
gemeentelijke meerjarenplanning. De burgemeester-voorzitter stelt dat er ook voor
andere clubs initiatieven en projecten lopen, ondersteund door de gemeente zoals een
RUP voor tennis en hockey. Schepen F. Havet onderstreept dat hier gaat om een
investering in de jeugd, aangezien het volledige jeugdvoetbal op één site gecentraliseerd
wordt.
Bespreking vragen raadslid A Van den Steen:
- waarom een nieuwe vzw als er al eentje bestaat in de club ?
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De burgemeester-voorzitter antwoordt : dat moet je eigenlijk aan de club vragen. Wij
gaan controle uitoefenen ivm onze waarborgverlening, bijvoorbeeld op basis van
voorgelegde facturen.
- is het juridisch mogelijk om een subsidie toe te kennen aan een vzw "in wording" ?

De burgemeester-voorzitter antwoordt dat dit mogelijk is.
- wie draagt de lasten van de eventuele meerkost (zoals in zovele gevallen )?

De burgemeester-voorzitter antwoordt : de eventuele meerkost is voor de club zelf.
- wat gebeurt er als de "huurder" niet vooraf kan betalen ?

De burgemeester-voorzitter antwoordt : de vzw zal een grotere omzet hebben, omdat er
een stijging van het aantal jeugdspelers zal zijn en daarnaast zullen er minder onkosten
zijn, omdat er nog maar één site is.
- welke controle taken zijn er ingebouwd op de correcte besteding van deze subsidie ?

De burgemeester-voorzitter antwoordt dat de controle gebeurt via het opvragen van
facturen.
- wie is de toekomstige "boekhouder" van deze vzw ?

De burgemeester-voorzitter antwoordt dat dit een zaak van de club is.
- in het business plan spreekt men over de wet van 10 jan. 1824, is dat niet wat
overdreven ?

De burgemeester-voorzitter antwoordt dat dit nu eenmaal de nog steeds van kracht
zijnde wetgeving ter zake is.
- bijkomend : nu er duidelijkheid is over de terreinen in Outgaarden, wat zal de
bestemming zijn ?
- kan de vzw "Dorpscomité Outgaarden" deze accommodatie ook eventueel aanschaffen/
beheren voor 99 jaar

De burgemeester-voorzitter antwoordt dat de huidige bestemming ‘recreatie’ zal
behouden worden. Wij zullen een open oproep doen, waarbij alle mogelijke
geïnteresseerden zich kunnen aanbieden.
Raadslid H. Princen wenst te weten wat er in de statuten van de vzw zal opgenomen
worden en hoe de besluitvorming zal verlopen? Het raadslid meent dat de gemeentelijke
autofinancieringsmarge in het gedrang zal gebracht worden door de verschuiving van de
investeringstoelage van 300.000 € van 2017 naar 2016. Daarnaast staat er ook een foutje
in de het financieel plan : de huurkost in het eerste jaar is foutief vermeld.
BESLUIT met eenparigheid:
Art 1 – Er wordt een investeringssubsidie van 300.000 € toegekend aan de vzw in
oprichting VZW StruthioCamelus. Deze subsidie is bestemd voor de aanleg van een
kunstgrasveld op het A-veld van het gemeentelijk sportcomplex de Struysvogel 8

Tiensestraat. Bij de eerstvolgende budgetwijziging worden de nodige budgettaire
schikkingen getroffen om dit bedrag van 2017 naar 2016 over te hevelen.
De vzw zal moeten aantonen dat aan de nodige marktbevraging voldaan werd.
Deze subsidie wordt uitbetaald op basis van het indienen van goedgekeurde facturen.
Art 2 – De gemeente zal een krediet, aan te gaan door de bovenvermelde vzw, voor een te
ontlenen bedrag van 150.000 € waarborgen (zowel het kapitaal als de intresten en de
onkosten worden gewaarborgd). De lening heeft een looptijd van 15 jaar met een vaste
rentevoet.
Deze waarborg wordt verleend onder volgende voorwaarden:
1) De gemeente heeft een vertegenwoordiger in de vzw met controlebevoegdheid
2) De vzw kan een financieel plan voorleggen waaruit blijkt dat de lening kan afbetaald
worden.
3)Er wordt een voldoende marktbevraging uitgevoerd.
Art 3 – De gemeente zal een erfpacht verlenen op het A-voetbalveld, gelegen in het
gemeentelijk sportcomplex de Struysvogel – Tiensestraat (vóór de voetbalkantine), ten
belope van 50 jaar aan bovenvermelde vzw in oprichting.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN INGEDIEND DOOR LUC BUCCAUW,
RAADSLID SPA.
1. We vernamen dat de meerderheid heeft beslist om het containerpark te behouden wat een
goed signaal is.
Graag hadden we vernomen van de schepen van milieu hoever het dossier staat en wat nu de
plannen zijn van Ecowerf.
Schepen Lefevre verklaart dat we graag een containerpark behouden. Als de
meerderheid van de gemeenten ervoor opteert om het masterplan uit te voeren dan
zullen wij compenserende maatregelen vragen. Alle gemeenten zullen het eens moeten
worden ivm de tarieven, dit zal nog veel tijd in beslag nemen. Hoegaarden doet het
trouwens prima inzake sorteren, net zoals het gehele arrondissement.
2. In de Sint-Jansstraat te Hoksem ter hoogte van huis nr 11 is er een ongelijkheid in de weg. De
bewoners hebben al geruime tijd
last van het gedaver en trillingen van allerlei voertuigen met tot gevolg eventuele schade aan het
huis. Gaat men wachten tot men de straten
gaat vernieuwen of kan er dringend een tijdelijke oplossing komen om het gat op te vullen.
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat er al verschillende keren reparaties werden
uitgevoerd, de bewoners moeten onze technische dienst goed op de hoogte houden.
BESLOTEN ZITTING
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7. Kennisneming aanstelling financieel beheerder per 01.04.2016 voor gemeente en
OCMW.
DE RAAD neemt kennis van het besluit van de OCMW-raad dd 17.02.2016 tot
aanstelling per 01.04.2016 van dhr Pieter Hendrix als financieel beheerder voor
gemeente en OCMW.
*** De zitting wordt gesloten om 21u20 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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