ZITTING VAN 14 maart 2017
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, H. Decoster en Tom Groeseneken, Schepenen
F. Francart, G. Hardiquest, W. Lambrechts, G. Druyts,
K. Hendrickx, 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.
Verontschuldigd: E. Janssens, raadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 21.02.2017.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 21.02.2017 goed.
(één neen-stem : raadslid Liselore Fuchs, 14 ja-stemmen.
Raadslid Caroline Vangoidsenhoven neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 7.

2.Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling RUP begraafplaatsen Meldert en
Hoksem

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat
de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering met bijhorende adviezen;
Gelet op de voorlopige vaststelling van dit RUP begraafplaatsen Meldert en Hoksem
door de gemeenteraad in zitting van 11 oktober 2016;

Gelet op het voorgeschreven openbaar onderzoek dat gehouden werd van 14 november
2016 t/m 12 januari 2017;
Gelet op de bundeling van de opmerkingen/bezwaren door de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening en het daaraan gekoppelde advies;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT
Artikel 1
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
begraafplaatsen Meldert en Hoksem bestaande uit de voorschriften en plannen en de
toelichtingsnota wordt definitief vastgesteld.

3.Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling RUP Brouwerij Loriers

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat
de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering met bijhorende adviezen;
Gelet op de voorlopige vaststelling van dit RUP Brouwerij Loriers door de gemeenteraad
in zitting van 11 oktober 2016;
Gelet op het voorgeschreven openbaar onderzoek dat gehouden werd van 14 november
2016 t/m 12 januari 2017;
Gelet op de bundeling van de opmerkingen/bezwaren door de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening en het daaraan gekoppelde advies;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT
Artikel 1
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Brouwerij Loriers bestaande uit de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota
wordt definitief vastgesteld.

4.Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling RUP Pall

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat
de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering met bijhorende adviezen;
Gelet op de voorlopige vaststelling van dit RUP Pall door de gemeenteraad in zitting van
11 oktober 2016;
Gelet op het voorgeschreven openbaar onderzoek dat gehouden werd van 14 november
2016 t/m 12 januari 2017;
Gelet op de bundeling van de opmerkingen/bezwaren door de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening en het daaraan gekoppelde advies;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT
Artikel 1
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Pall
bestaande uit de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota wordt definitief
vastgesteld.

5.Ruimtelijke planning : definitieve vaststelling RUP De Polder

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat
de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering met bijhorende adviezen;
Gelet op de voorlopige vaststelling van dit RUP De Polder door de gemeenteraad in
zitting van 11 oktober 2016;
Gelet op het voorgeschreven openbaar onderzoek dat gehouden werd van 14 november
2016 t/m 12 januari 2017;
Gelet op de bundeling van de opmerkingen/bezwaren door de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening en het daaraan gekoppelde advies;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT
Artikel 1
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De
Polder bestaande uit de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota wordt definitief
vastgesteld.

6. Gemeentelijk onderwijs: capaciteitsbepaling en vaststelling inschrijvingsperiode en
voorrangsperiode.
De GEMEENTERAAD
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;
Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen
Gelet op het overleg in de schoolraad van 19 januari 2017.
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;
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 Capaciteitsbepalingen schooljaar 2017 - 2018
o
o

o

GBS Hoegaarden - Doelstraat 76 - 3320 Hoegaarden
Kleuterschool:
122
28 kleuters voor geboortejaar 2015 en 2014
33 kleuters voor geboortejaar 2013 en 2012
Lagere school:
330
48 kinderen per leerjaar
met uitzondering van
- het 1ste leerjaar waar de capaciteit voor het schooljaar 2017-2018 tijdelijk wordt
opgetrokken naar 66.
- het 5de leerjaar waar de capaciteit voor het schooljaar
2017-2018 tijdelijk wordt opgetrokken naar 72.
Gemeentelijke Kleuterschool Outgaarden - Brugstraat 20 - 3321 Outgaarden
Kleuterschool:
65
( geen verfijning per geboortejaar )
Totale capaciteit:

517

De capaciteit wordt elk schooljaar voor de inschrijvingsperiode aangepast als
volgt:
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020 - 2021
2021 - 2022
2022 - 2023
2023 - 2024

3de leerjaar
1ste leerjaar
4de leerjaar
1ste leerjaar
5de leerjaar
2de leerjaar
6de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

72 → 48
48 → 66
72 → 48
66 → 48
72 → 48
66 → 48
72 → 48
66 → 48
66 → 48
66 → 48
66 → 48

4de leerjaar

48 → 72

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

48 → 72
48 → 66
48 → 72
48 → 66

4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

48 → 66
48 → 66
48 → 66

§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.

7. Lokale politie : advies ivm de plaatsing van ANPR-camera’s
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de camerawet van 21 maart 2007, gewijzigd bij wet van 12 november 2009, in
het bijzonder artikel 5 dat het volgende stipuleert:
§ 1.
§ 2.

De beslissing tot het plaatsen van één of meer bewakingscamera’s in een nietbesloten plaats wordt genomen door de verantwoordelijke voor de verwerking.
De in § 1. bedoelde beslissing wordt genomen nadat de gemeenteraad van de
gemeente waar de plaats zich bevindt, een positief advies heeft gegeven.
De gemeenteraad verstrekt zijn advies na voorafgaandelijk de korpschef van de
politiezone waar die plaats zich bevindt te hebben geraadpleegd.

Gelet op het voorstel tot installatie van een vast ANPR-cameranetwerk in een nietbesloten plaats op het grondgebied van de gemeentes Tienen en Hoegaarden;
Gelet op de besluiten van de politieraad van de zone Tienen-Hoegaarden dd 15 december
2016 en
16 februari 2017 tot aankoop van een vast ANPR cameranetwerk via raamcontract;

Overwegende dat de finaliteit van de plaatsing van die camera’s erin bestaat bij te
dragen tot het handhaven van de openbare orde, het verhogen van de veiligheid in het
observatiegebied en het wegnemen van het onveiligheidsgevoel;
Overwegende dat de plaatsing van die camera’s eveneens een hulpmiddel is in het
voorkomen van misdrijven, in het bijzonder de diefstalproblematiek;
Overwegende dat de plaatsing van die camera’s deel uitmaakt van een breder pakket
van maatregelen;
Gelet op het positief advies van de korpschef de dato 28 februari 2017, zoals gevoegd in
bijlage;
BESLUIT :
ENIG ARTIKEL:
een gunstig advies uit te brengen met betrekking tot de plaatsing
van ANPR-camera’s op het grondgebied van de gemeente.

8. Gemeentelijk patrimonium : verkoop perceel grond Vroentestraat - aanpassing
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit dd 13.12.2016 betreffende de verkoop van een perceel grond in
de Vroentestraat;
Gelet op het schattingsverslag dd 30.09.2016 en het opmetingsplan als bijlage dd
6.10.2016;
Gelet op het verzoek van de koper om aan te kopen op naam van "JOCHMANS HOLDING"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3370 Boutersem,
Lubbeeksestraat 154 ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het verzoek van de koper wordt ingewilligd.
Art 2 – De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd om de gemeente te
vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte van verkoop.

9. Samenstelling beheersorgaan bibliotheek – wijziging afgevaardigde
DE RAAD neemt kennis van de melding dd 1.03.2017 vanwege dhr Luc Buccauw,
fractieleider SP.A, dat mevr Joke Peetermans ontslag neemt uit het beheersorgaan van

de bibliotheek als afgevaardigde van SP.A Hoegaarden en vervangen wordt door mevr
Rita Jonckers Hoogstraat 31 3321 Outgaarden.

Bijkomend punt ingediend door SPA-raadslid Luc Buccauw:
Onze gemeente telt waarschijnlijk vele honden van alle rassen.
Tussen deze rassen zitten ook gevaarlijke zoals Pitbulls , Staffords, en Rotweilers .
Onze vraag is of deze al dan niet moeten geregistreerd worden bij de gemeente.
Deze vraag komt ook van verschillende bewoners die tijdens wandelingen met hun hond en
of zonder op straat geconfronteerd worden door gevaarlijke honden . Wij weten zolang er niets
gebeurt, is alles oké. Als men bekijkt wat er in Tienen is gebeurd vragen wij om hetzelfde te doen in
Hoegaarden, namelijk dat de eigenaars verplicht worden deze honden te muilkorven als men gaat
wandelen. Bestaat deze politiewet ook in Hoegaarden of kan men de hondeneigenaars van gekende
gevaarlijke rassen sensibiliseren zich te houden aan het eventuele politiereglement als die bestaat .
Is dit zo of gaat de gemeente dit aanpassen en niet wachten tot dat er gegronde klachten komen van
bewoners.
Schepen Hans Decoster leest volgende artikels uit het gemeentelijk politiereglement
voor:

Afdeling 11– Dieren.
Artikel 37
Onverminderd de bepalingen van het K.B. van 1.12.75- de Wegcode, is het de houders van
dieren verboden deze op de openbare weg te laten komen zonder de nodige voorzorgen te
nemen om de dieren te beletten de veiligheid in het gedrang te brengen of het gemak van
doorgang te verstoren.
Artikel 39
Het is verboden honden onbewaakt te laten lopen, dit over gans het grondgebied van de
gemeente.
Als onbewaakt wordt beschouwd wanneer de hond niet bestendig in het oog wordt gehouden
of meer dan 50 meter van zijn meester of toezichter verwijderd is.
Artikel 40
Alle honden die niet aan de leiband gehouden worden moeten een halsband dragen waarop
naam en adres van de eigenaar vermeld staan , alsook de naam van de hond.
Artikel 41
Honden die de neiging hebben te bijten moeten gemuilband zijn wanneer ze zicht bevinden op
openbare wegen en – plaatsen.

Bijkomend punt ingediend door Open VLD-raadslid Herwig
Princen:
Betreft de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
De gemeente heeft de mogelijkheid om aan een pilootproject (collectief leertraject / inhoudelijke
sessies) deel te nemen. Dit past volledig binnen het beleid betreffende milieu, klimaat, mobiliteit,
inspraak, sociaal beleid, werk.. enz. Actuele onderwerpen onderschreven door Hoegaarden als
burgemeestersconvenant, 2020 doelstellingen, GROSH doelstellingen sluiten hier inhoudelijk op aan.
1> Op welke manier gaat de gemeente in op die 17 SDG's als uitgangspunt voor lokaal beleid op?
Indien niet, waarom niet?
2> Gaat de gemeente in op het aanbod van VVSG om SDG-pilootgemeente te worden? Zo niet,
waarom niet?
3> Onderschrijft de gemeente de engagementsverklaring 'global goals, local focus'? Zo niet, waarom
niet?
4> Hoe ziet het CBS zijn rol in de "verlokalisering" van deze internationale doelstellingen? Welke
meetbare doelstellingen stelt het CBS zich?
De burgemeester-voorzitter verklaart dat het hier niet echt om een opleiding gaat.
‘Bovendien kunnen we ons niet voor alles engageren. Zo heeft onze organisatie
deelgenomen aan de bestuurskrachtmeting van plattelandsgemeenten. Daarnaast doen
we momenteel mee aan de Regionale Werktafels om de dienstverlening van onze sociale
dienst beter te structureren. Bovendien willen we ook een kwalitatieve bijdrage leveren,
wanneer we ons engageren. Klimaat en armoedebestrijding zijn sowieso rode draden in
ons beleid’.

*** De zitting wordt gesloten om 20u29 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

