ZITTING VAN 18 april 2017
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
F. Havet, H. Decoster en T. Groeseneken, Schepenen
F. Francart, G. Hardiquest, W. Lambrechts, 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: M. Lefevre, schepen en Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met
raadgevende stem.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 14.03.2017.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 14.03.2017 goed.

2.Kerkfabriek Sint-Gorgonius rekening 2016 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2016 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Gorgonius;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 16.108,58 €
en dat de gemeentelijke exploitatietoelage 29.373,85 € 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.

3.Kerkfabriek Sint-Ermelindis : jaarrekening 2016 – gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2016 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Ermelindis;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 99.920,39 €
en dat de gemeentelijke exploitatietoelage 16.300,00 € bedroeg;
Op het voorstel van de schepen van financiën;
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Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – Deze rekening wordt gunstig geadviseerd.

4.Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden : rekening 2016 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2016 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Niklaas;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 35.920,52 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 13.893,57 € 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.

5.Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem : rekening 2016 : gemeentelijk advies
DE RAAD,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2016 voorgelegd door de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Jan;
Overwegende dat deze rekening sluit met een overschot in exploitatie van 6.886,27 € en
dat de gemeentelijke exploitatietoelage 8.032,00 € 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.

6.Belasting op masten en pylonen voor de dienstjaren 2017 - 2019
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het Arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest nr 67/2001) betreffende de
bekendmaking van de gemeentereglementen door aanplakking;
Gelet op het Arrest van het Grondwettelijk Hof (nr. 189/2011) van 15 december 2011
waardoor de gemeente niet verboden wordt de economische activiteit van de
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telecomoperatoren die op het grondgebied van de gemeente verwezenlijkt wordt door de
aanwezigheid van gsm-pylonen, -masten of –antennes die voor die activiteit worden
aangewend, te belasten om budgettaire redenen of andere redenen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van
28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Overwegende dat masten en pylonen als landschapsverstorend worden ervaren en
derhalve hinder meebrengen voor de plaatselijke gemeenschap;
Overwegende dat het billijk is dat met het oog op de financiering van de algemene
dienstverlening en gelet op het hinderlijk karakter van de masten en pylonen, een
specifieke bijdrageplicht ten laste van de eigenaars van masten en pylonen wordt
ingesteld;
Overwegende dat er geen belasting geheven wordt voor masten en pylonen die geplaatst
worden op het grondgebied met het oog op het voortbrengen van energie op alternatieve
wijze (windmolens en andere vormen van groene stroom), aangezien bij deze installaties
het milieuvriendelijk aspect het landschapsverstorend karakter ruimschoots
compenseert;
Overwegende dat masten en pylonen dienstig voor de verlichting van sport- en
recreatieterreinen (bv. voetbalveld, tennisveld) worden vrijgesteld, gelet op het
maatschappelijke nut van deze activiteiten en aangezien deze terreinen worden
uitgebaat door verenigingen zonder winstoogmerk, die zonder subsidie niet kunnen
bestaan, zodat het gemeentebestuur deze activiteiten wil ondersteunen;
Overwegende dat de andere gemeentelijke belastingsreglementen tot en met 2019 lopen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT
Artikel 1
Het belastingsreglement op masten en pylonen dd 12.05.2015 wordt ingetrokken met
ingang van 01.01.2017 en vervangen door onderhavig belastingsreglement.
Artikel 2
De gemeente Hoegaarden heft, vanaf 2017 tot en met 2019, een jaarlijkse belasting van
2500 € per mast of pyloon die zich op haar grondgebied bevindt in open lucht en
zichtbaar vanaf de openbare weg.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
- Mast: een verticale structuur, ongeacht de hoogte, die geplaatst wordt op een dak of een
andere bestaande constructie met een hoogte van minimaal 15 meter, verticale structuur
inbegrepen
- Pyloon: een individuele verticale constructie die opgericht wordt op niveau van het
maaiveld met een hoogte van minimaal 15 meter
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de masten en pylonen.
Artikel 4
Deze belasting is jaarlijks betaalbaar op basis van een vordering van ons bestuur. De
belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is
gehouden uiterlijk op 1 oktober van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting
toegestaan als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen.
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Artikel 5
Worden vrijgesteld van deze belasting:
- Constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom
- Masten en pylonen die dienstig zijn voor de verlichting van sport- en
recreatievoorzieningen.
Artikel 6
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 3 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent
het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop
de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag
van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgens op 1 januari van het dienstjaar.
Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening
met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
De ambtshalve belastingaanslag zal worden verhoogd met 20%, 50%, 100% of 200% al
naargelang het een eerste, tweede derde of vierde en volgende overtreding betreft.
Artikel 7
De belasting en de verhoging wordt ingekohierd bij wege van een kohier dat vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De
belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 8
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een
belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij de
bevoegde overheid, die handelt als administratieve overheid.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal
daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het
bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder.
De ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd.
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft
gevraagd, zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een
hoorzitting.
Artikel 9
Dit besluit wordt onderworpen aan het toezicht van de hogere overheid.

7. Jaarvergadering 16.06.2017 Finilek : goedkeuring agenda.
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
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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 21 maart 2017 om vertegenwoordigd
te zijn op de jaarvergadering van Finilek op 16 juni 2017;
Overwegende dat de jaarvergadering van Finilek op 16 juni 2017 volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (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.

8. NOORD-ZUID – aanvraag subsidiëring Noord-Zuid project
DE RAAD,
Gelet op het feit dat de Gros van de heer Jakob Raemaekers, student architectuur aan de
universiteit Hasselt, een aanvraag heeft ontvangen tot het bekomen van een
projectsubsidie voor een project in Tanzania;
Overwegende dat hij via dit project in samenwerking met de universiteit en C-re-aid een
woning zal ontwerpen voor een hulpbehoevend gezin in Tanzania;
Overwegende het feit dat zijn project verder reikt dan het gezin;
Overwegende het feit dat door een onderzoek naar de bouwmethode van de lokale
bevolking ze met het project een betaalbare en duurzame bouwcultuur willen helpen
creëren voor de lokale bevolking;
Gelet op het feit dat de heer Raemaekers de projectkosten op 2400 euro schat;
Overwegende het feit dat 1200 euro zal gefinancierd worden via fundraising door de
universiteit;
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Overwegende het feit dat betrokkene zelf 1200 euro moet inzamelen;
Overwegende het feit dat betrokkene via een pop-up café in Hoegaarden naar schatting
700 euro zou verdiend hebben;
Gelet op het feit dat er voor de goede uitwerking van het project nog nood is aan een
budget van 500euro;
Overwegende het feit dat de subsidie nooit meer mag bedragen dan 75% van de
aangetoonde kosten, met een maximum van 1000 euro;
Gelet op het feit dat er binnen de gemeente een budget voorzien is via artikel ACT184/0160-0016493000;
De Gros heeft naar aanleiding van deze vraag in zitting van 9 maart 2017 haar positief
advies uitgesproken.
BESLUIT:
Art 1 - Goedkeuring van de toekenning van een subsidie ten bedrage van 500 euro aan
de heer Raemaekers Jakob voor het Noord-Zuid project in Tanzania.
Art 2 – Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.

9. NOORD-ZUID – subsidiëring actie 12-12
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de Verenigde Naties in februari officieel de hongersnood uitgeroepen
hebben voor Zuid-Soedan. Het is de eerste keer in zes jaar tijd dat er in de wereld nog
een hongersnood officieel wordt uitgeroepen. In het hele land lijden bijna 270.000
kinderen aan de meest ernstige vorm van ondervoeding. De voedselcrisis kan de helft
van de 11 miljoen inwoners treffen indien er geen dringende voedselhulp komt. Een
burgeroorlog, massale ontheemding, droogte en een stijging van de voedselprijzen maken
de toestand bijzonder kritiek
Gelet op het feit dat Greet Van Cauwenberge, voorzitter van de GROS, voorstelt om een
financiële tussenkomst toe te kennen aan de actie 12-12 ten bedrage van 500 euro;
Overwegende dat er budget beschikbaar is onder ACT 167 – 0160-00 6493000 Noodhulp
aan het Zuiden.
BESLUIT:
Art 1 Er wordt een toelage van 500 euro toegekend aan de actie 12-12, op het
rekeningnummer: BE 19 0000 0000 12 12 (BIC BPOTBEB1).

10. SWAL : bekrachtiging aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger algemene
vergadering 18.04.2017.
DE RAAD,
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Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het bijgevoegde collegebesluit 03.04.2017 tot aanduiding van dhr Jos
Cauwberghs, schepen, als gemeentelijk vertegenwoordiger op de algemene vergadering
dd 18.04.2017 van SWAL;
BESLUIT:
Art 1 Het collegebesluit bijgevoegd in bijlage wordt bekrachtigd.

11. Voorlopige vaststelling geactualiseerd gemeentelijk mobiliteitsplan
De RAAD
Gelet op het raadsbesluit van 12 maart 2002 tot goedkeuring van het gemeentelijke
mobiliteitsplan;
Gelet op de noodzaak tot actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan via het
zogenaamde Spoor 2: ‘Verbreden en verdiepen’ ;
Gelet op het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009;
Gelet op de raadsbesluiten d.d. 21 juni 2011 tot goedkeuring van koepelmodule

24041/KM/5 – opmaak of bijsturing van een (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan en tot
goedkeuring van het addendum aan het moederconvenant 24041/MC/0 – wijziging
mobiliteitsdecreet;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 13 november 2012 tot goedkeuring van het addendum bij
het moederconvenant, koepelmodule horend bij het moederconvenant – module I
bijsturing van een gemeentelijke mobiliteitsplan;
Overwegende dat het proces van verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan reeds
een verkenningsnota en uitwerkingsnota opleverde die de thema’s verblijfsgebieden,
fietsbeleid en parkeerbeleid uitwerkte ;
Gelet op het verslag van de participatievergadering voor de inwoners van 9 maart 2017;
Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit (GBC) van
23 maart 2017 en het bijhorende advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 15
maart 2017;
Overwegende dat het ontwerp van mobiliteitsplan op 16 mei 2017 door de
kwaliteitsadviseur van de regionale mobiliteitscommissie (RMC) geëvalueerd zal
worden;
Raadslid Herwig Princen vraagt meer inzage in wat er nog verder zal volgen in deze
procedure, daarnaast vindt het raadslid dat er inzake parkeerbeleid in vergelijking met
het vorige plan geen verbetering is;
De burgemeester-voorzitter antwoordt hierop dat er een participatievergadering werd
georganiseerd waaromtrent er voldoende gecommuniceerd werd, daarnaast is wel veel
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verbeterd inzake parkeerbeleid, zo beschikken we over randparkings voor grote
evenementen, daarnaast is het zo dat we prioriteit geven aan voetgangers en fietsers.
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het bijgevoegde ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan;

Stemmen voor : J-P. Taverniers, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest,

T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens,
K. Hendrickx, A. Van den Steen H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven,L.
Buccauw Onthouding : L. Fuchs. Stemmen tegen : 0
BESLUIT:
Artikel 1 – Het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan bijgevoegd in bijlage wordt
voorlopig goedgekeurd.
Artikel 2 – De verslagen van de participatievergadering en de gemeentelijke
begeleidingscommissie mobiliteit worden samen met het desbetreffende advies van de
gemeentelijke milieuadviesraad bij dit besluit gevoegd.

12. Noodplanning : goedkeuring overeenkomsten ivm Be-alert.
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de overeenkomst ivm verschillende werkinstrumenten die door het
Crisiscentrum als opdrachtencentrale ter beschikking gesteld worden ter ondersteuning
van noodplanning en crisisbeheer en de overeenkomst ivm levering van het web-portaal
voor de alarmering van en de informatie aan de bevolking, bijgevoegd in bijlage;
BESLUIT:
Art 1 De overeenkomst ivm verschillende werkinstrumenten die door het Crisiscentrum
als opdrachtencentrale ter beschikking gesteld worden ter ondersteuning van
noodplanning en crisisbeheer en de overeenkomst ivm levering van het web-portaal voor
de alarmering van en de informatie aan de bevolking, bijgevoegd in bijlage, worden
goedgekeurd.

Bijkomend punt ingediend door SPA-raadslid Luc Buccauw:
De uitrit van de Koestraat naar de Sint-Niklaasstraat te Outgaarden zorgt al lange tijd voor
problemen voor het aanpalend huis op de hoek, ter hoogte van huisnummer 41. Geregeld wordt er
schade aan zijn eigendom aangericht door vervoer dat uit de Koestraat komt richting SintNiklaasstraat (links) door af te draaien.
Deze persoon heeft klacht ingediend bij de bevoegde instanties doch tot heden nooit een antwoord
gekregen. Deze persoon heeft steeds de schade aangericht op zijn privé eigendom met eigen
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middelen gerepareerd. Maar dit kan niet blijven duren. Wij vragen om zo snel mogelijk in te grijpen
en tot een oplossing te komen zodat dit niet meer kan gebeuren
De burgemeester-voorzitter verklaart dat er vroeger een haag was, zonder de haag was
er ruimte om te draaien. Er is één melding geweest, er is door de lokale politie
voorgesteld om de steenkorven op de rand van het openbaar domein te plaatsen, dit is
gebeurd. Het is ook niet mogelijk om het voetpad ter plaatse te verbreden.
*** De zitting wordt gesloten om 20u40

***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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