Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 29 januari 2019

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Mandaten
473.261 - Betaalbaarstelling mandaten
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt de betalingsbevelen van de
collectieve goedkeuringslijst van te betalen bedragen voor de som van 123.207,43 EUR voor
het dienstjaar 2018 en betaalbaar 196.085,41 EUR voor het dienstjaar 2019.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019000282-287, 2019000292-293, 2019000296,
2019000311, 2019000317, 2019000322, 2019000326, 2019000334-350, 2019000352-353,
2019000355-356, 2019000358, 2019000400, 2019000404-405, 2019000408.
Burgerzaken
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/03
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
vreemdelingenregister af te schrijven op datum van 29 januari 2019, datum van de zitting van
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/04
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
vreemdelingenregister af te schrijven op datum van 29 januari 2019, datum van de zitting van
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
Financieel beheerder
Viseren en uitvoerbaar verklaren dwangbevelen ter invordering van niet fiscale
schuldvorderingen.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de dwangbevelen ter invordering
van de onbetwiste en opeisbare niet fiscale schuldvorderingen, vermeld in de overzichtslijst in
bijlage van 29 januari 2019, voor een totaal bedrag van 256,00 euro, te viseren en uitvoerbaar
te verklaren.
Infrastructuur
865.1 - Onderhoud parking Zoet Water site - parking sporthal Haasrode - voet-fietsweg
tussen Pastoor Tilemansstraat en Ijzerenwegstraat Sint-Joris-Weert - Voorlopige oplevering
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Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal
voorlopige oplevering van 'Onderhoud parking Zoet Water site - parking sporthal Haasrode voet-fietsweg tussen Pastoor Tilemansstraat en Ijzerenwegstraat Sint-Joris-Weert'.
865.1 - Infrax uitvoeren elektriciteitsaansluiting Blandenstraat 150A, 3053 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Infrax voor het
uitvoeren van een elektriciteitsaansluiting in de Blandenstraat 150 A, 3053 Oud-Heverlee.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan Infrax.
865.1 - Visser & Smit Hanab in opdracht van De Watergroep SDC-zuid - uitvoeren
huishoudelijke aftakking Blandenstraat 150 A, 3053 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Visser & Smit Hanab
in opdracht van De Watergroep SDC-zuid voor het uitvoeren van een huishoudelijke aftakking
in de Blandenstraat 150 A, 3053 Oud-Heverlee.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan Visser & Smit Hanab te Gent.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190129 - 20190129 - Milsestraat
44-48
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de tijdelijke maatregelen,
zoals vermeld in het besluit van de burgemeester van 24 januari 2019.
Artikel 2: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190204 - 20190415 Herstellingswerken aan de muur en de poort van het kerkhof aan de kerk in Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie, goed te keuren voor de periode van 4
februari 2019 tot en met 15 april 2019.
Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
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Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden, de handelaars en de kerkfabriek.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190211 - 20190215 - Molenstraat
52A
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie, goed te keuren voor de periode van 11
februari 2019 tot en met 15 februari 2019.
Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.

 De inname niet conflicteert met andere innames.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190204 - 20190205 Naamsesteenweg 36
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie, goed te keuren voor de periode van 4 februari
2019 tot en met 5 februari 2019.
Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
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onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
193.654. Concessierecht op de horeca-uitbating in de cafetaria van het Zoet Water Park.
Besluit
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen beslist de horecainfrastructuur gelegen
in het Zoet Water Park en kadastraal gesitueerd 1ste afdeling sectie D, nr 47 L, in concessie te
geven van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2020.
Artikel. 2. Het college van burgemeester en schepenen voert de nodige publiciteit via de
gemeentelijke website en het versturen van een nieuwsbrief;
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorwaarden waartegen de
concessie zal verleend worden, zoals bepaald in het document als bijlage, goed.
193.654. Concessierecht op de horeca-uitbating in de taverne van het Zoet Water Park.
Besluit
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen beslist de horecainfrastructuurgelegen
naast de benedenverdieping van het GOC De Roosenberg en kadastraal gesitueerd 1ste
afdeling sectie D, nr. 50 A in concessie te geven van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2022.
Artikel. 2. Het college van burgemeester en schepenen voert de nodige publiciteit via de
gemeentelijke website en het versturen van een nieuwsbrief;
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorwaarden waartegen de
concessie zal verleend worden, zoals bepaald in het document als bijlage, goed.
Personeel
397.2 - Aanwerving - Tijdelijke contractuele kinderverzorgsters (C1-C2) - Herverdeling
vervangingen in functie van de afwezigen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om vanaf 1 maart 2019:
1) XXX, aan te werven als
-deeltijds contractueel kinderverzorgster (0,5 VTE) met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur;
-deeltijds contractueel kinderverzorgster (0,2 VTE) met een vervangingsovereenkomst voor de
duur van de afwezigheid wegens ziekte van XXX.
2) XXX, aan te werven als halftijds contractueel kinderverzorgster met
vervangingsovereenkomst voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte van XXX.
3) XXX, aan te werven als
-halftijds contractueel kinderverzorgster met een vervangingsovereenkomst voor de duur van de
afwezigheid wegens ziekte van XXX;
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-deeltijds contractueel kinderverzorgster (0,4 VTE) met een vervangingsovereenkomst voor de
duur van de afwezigheid wegens ziekte van XXX.
4) XXX, aan te werven als:
-halftijds contractueel kinderverzorgster met een vervangingsovereenkomst voor de duur van de
afwezigheid wegens ziekte van XXX;
-deeltijds contractueel kinderverzorgster (0,2 VTE) met een vervangingsovereenkomst voor de
duur van de afwezigheid wegens ziekte van XXX;
-deeltijds contractueel kinderverzorgster (0,1 VTE) voor de duur van de afwezigheid wegens
ziekte van XXX;
-deeltijds contractueel kinderverzorgster (0,1 VTE) met een arbeidsovereenkomst van bepaalde
duur, die automatisch een einde neemt op 31 december 2019,
voor de opvang van bijkomende occasionele afwezigheden wegens ziekte in 2019.
Artikel 2: Deze nieuwe overeenkomsten maken automatisch een einde aan de respectievelijke
bestaande arbeidsovereenkomsten van de voormelde personeelsleden.
Artikel 3: Betrokkenen worden bezoldigd op basis van de salarisschaal C1-C2, bij toepassing
van de bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, met behoud van de reeds
verworven anciënniteit en de meerekenbare diensten, maar in verhouding tot de werkelijke
prestaties.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
637 - Infomarkten Vlaamse Milieumaatschappij voor lokale besturen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de infomarkten van de
VMM voor lokale besturen.
874.1/OMV/2018/156/VV - OMV_2018141836
Kennisname openbaar onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden te Klein Veldstraat 5,7,9,11 te Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door XXX namens
QUADRANT STUDIE - en LANDMEETBURO BVBA voor het verkavelen van gronden te Klein
Veldstraat 5,7,9,11.
OMV/2018/70/OV - Vraag tot adviesverlening binnen beroepsprocedure
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag tot
adviesverlening in de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen afgeleverd aan XXX namens Agenturen De Clercq op datum
van 13 november 2018 inzake de volgende werken op het goed gelegen te Beekstraat 15, 3051
Sint-Joris-Weert (gemeentelijke referte OMV/2018/70/OV):


De afbraak van de woning en het uitbreiden van de parking (bij de Proxy Delhaize)

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wil aan de deputatie meegeven dat het
voor de verkeersveiligheid rond de school nodig is dat de parking multifunctioneel kan gebruikt
worden. Daartoe vraagt het college dat de voorziene bareel om de parking af te sluiten in het
eerste jaar na de opening van de parking niet geplaatst wordt en dat een bareel pas geplaatst
wordt na een evaluatie met betrekking tot de bezetting en het gebruik van de parking na afloop
van dat eerste jaar.
874.1/OMV/2018/126/OV - OMV_2018132007 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het oprichten van een garage op de perceelsgrens - Groenstraat 35, Oud-Heverlee
874.1/OMV/2018/129/OV - OMV_2018135147 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het bouwen van een ééngezinswoning - Milsestraat 68, Haasrode
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874.1/OMV/2019/6/VV - OMV_2019002490 Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden te Milsestraat 106, 108
en 110 te Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevinsvergunning voor het verkavelen van gronden te
Milsestraat 106, 108 en 110.
874.2/1097 - Verzaking verkaveling Dassenstraat 45A t.e.m. 63 te Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking aan de
verkavelingsvergunning van 08 november 2011 met gemeentelijke referte 874.2/1097 voor de
percelen gelegen te Dassenstraat 45A t.e.m. 63, 3053 Haasrode, kadastraal gekend afdeling 4,
sectie A nrs. 212B2, 212C2, 212E, 212F, 212K, 212M, 212P, 212R, 212S, 212V, 212X, 212Y
en 212Z.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan:
-

Alle eigenaars van de loten binnen de verkaveling;

De gewestelijke omgevingsambtenaar / Departement Omgeving, Dirk Boutsgebouw,
Diestsepoort 6 – bus 91, 3000 Leuven.
OMV/2018/40/BVV - Besluit van de deputatie- weigering van de omgevingsvergunning tot
het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften - Demunterstraat 13 te Blanden
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de
deputatie tot weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag tot het bijstellen van de
verkavelingsvoorschriften op datum van 10 januari 2019 voor het goed gelegen te
Demunterstraat 13, 3052 Blanden (gemeentelijke referte OMV/2018/40/BVV).

874.02 - OMV/2019/9/ME - aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen
- Weertsedreef 17, Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding inzake de
realisatie van twee deuropeningen in de zijgevels van de woning te Weertsedreef 17, 3053
Haasrode, kadastraal bekend: Afdeling 4 sectie E nr. 114C4, ingediend door XXX. De werken
opgenomen in dit dossier kunnen aangevat worden.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding inzake de
vervanging van het platte dak van het atelier (aangebouwde garage) voor zover deze geen
constructieprobleem met zich meebrengen. Indien de werken de stabiliteit van de constructie in
het gedrang kunnen brengen, dient men een architect aan te stellen en een afzonderlijke
melding voor de vervanging van het dak, met medewerking van architect, in te dienen.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen stelt XXX in kennis van de
voorwaardelijke aktename.
874.1/OMV/2018/130/OV - OMV_2018137034 - Weigering van de omgevingsvergunning tot
het oprichten van een eengezinswoning in halfopen orde - Reigersstraat 2A, Sint-JorisWeert
874.1/OMV/2018/122/OV - OMV_2018127251 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het vernieuwen van de daken en bekleden van de bestaande gevels met buitenpleisterwerk
op isolatie - Waversebaan 125, Oud-Heverlee
637 - Vraag Ecowerf tot deelname aan de werkgroep over het project om papier/karton in te
zamelen via het systeem van rolcontainers
Besluit
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Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van Ecowerf,
of er iemand van de gemeente wenst deel te nemen aan de werkgroep rond het project om
papier/karton in te zamelen in alle EcoWerf-gemeenten via het systeem van rolcontainers.
637 - Dikketruiendag 2019, de klimaatflandriens
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit om aan de campagne
dikketruiendag 2019, de klimaatflandriens deel te nemen. De personeelsleden die die dag met
de fiets naar het werk komen, zullen op een koffiekoek worden getrakteerd.
87 - Stedenbouwkundige mogelijkheden Blokkenstraat 1, Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het standpunt van de
dienst ruimtelijke ordening inzake de stedenbouwkundige mogelijkheden op het goed te
Blokkenstraat 1, Oud-Heverlee.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit het standpunt van de dienst
ruimtelijke ordening te volgen en de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen.
876 - Mogelijke bouwovertreding Parkstraat 135 - oprichting van niet-vergunde loods
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de stedenbouwkundige inspectie
te vragen de nodige vaststellingen te doen m.b.t. de oprichting van een niet vergunde
constructie in agrarisch gebied te Parkstraat 135, Haasrode.
874.1/OMV/2018/113/OV - OMV_2018113662 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen orde - Parkstraat 117A en 117B,
Haasrode
Secretariaat
901 - EcoWerf - uitnodiging onthaaldagen schepencolleges
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit niet deel te nemen aan deze
onthaaldagen.
901 - Vera - Digitale dienstverlening en ICT-projecten
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit niet deel te nemen aan deze
onthaaldagen.
624.13 - Kinderdagverblijf Dolfijn - Inspectieverslag Federaal Agentschap Veiligheid en
Voedselketen
646 - Visvijver langs Waversebaan Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1- het college van burgemeester en schepenen besluit te antwoorden dat aan ANB
gevraagd wordt de concessie voor de visserclub voor een jaar te verlengen zodat het college
intussen kan werken aan een oplossing op lange termijn.
VrijeTijd
642.7 - Jubilarissen 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst van jubilarissen
in 2019.
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646 - Evenement - Wielerwedstrijd 'Elite zonder Contract en Beloften' Zoet Water 3 maart
2019 - De Meerdaalspurters vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Wielerwedstrijd 'Elite zonder contract en Beloften' door Wielerclub de Meerdaalspurters vzw op
3 maart 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
642.7 - 100-jarigen in 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst van de 100jarigen in 2019.
646 - Zaalverhuur niet-erkende vereniging - Zaal Roosenberg - quiz goede doel
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de huur van de
Roosenberg door XXX op een weekdag in de maand juni 2019 goed. Het dubbel huurtarief
wordt toegepast.
562.1 - Aanstelling juryleden voor de poëziewedstrijd Dichter bij de Bib 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de jury voor de
beoordeling van de ingezonden gedichten voor Dichter bij de Bib 2019 bestaat uit XXX.
Artikel 2: De datum voor de jurering is vastgelegd op maandag 4 februari 2019.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: op 10 februari 2019 en op 19
februari 2019 - Plaatsen bussen sneeuwklassen de Lijsterboom
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester ene schepenen besluit op 10 februari 2019 van 17.00
uur tot 22.00 uur, en op 19 februari 2019 van 06.00 uur tot 10.00 uur volgende tijdelijke
maatregelen in te stellen:
Parkeerverbod:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden: Bierbeekstraat, Blanden vanaf het kruispunt met de N25 tot aan
huisnummer 4 rijrichting Haasrode door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden
van het type X.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
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Te verwittigen bij aanvang der werken
Instantie
x

E-mail

Bewoners
ANB Agentschap Natuur en Bos
Prosperdreef 1
meerdaal.anb@vlaanderen.be
3054 Oud-Heverlee
+32 16 38 89 80
AWV Wegen en Verkeer VlaamsBrabant
Tervuursesteenweg 308
wegen.vlaamsbrabant.districtleuven@mow.vlaanderen.be
3060 Bertem
+32 16 44 18 50
Brandweer Leuven
Terbankstraat 20
3001 Leuven

brandweer@leuven.be

+32 16 31 72 11
De Lijn
Martelarenplein 19
3000 Leuven

vlbrab@delijn.be

+32 16 31 37 11
Ecowerf
Aarschotsesteenweg 210
3012 Leuven

transport@ecowerf.be

algemeen: +32 16 28 43 00
Transport: +32 16 28 43 10
PZ Leuven
Philipsite 4
3000 Leuven

pz.leuven.vergunningen@police.belgium.eu

+32 16 27 92 11
Rode Kruis Leuven
Onze Lieve Vrouwstraat 44
3000 Leuven

pr@leuven.rodekruis.be

+32 16 40 02 75
Rode Kruis Vlaams-Brabant
Motstraat 40
2800 Mechelen

info@rodekruis.be

+32 15 44 33 22
RZ Heilig Hart Ziekenhuis
spoedgevallendienst
Naamsesteenweg 105
3000 Leuven

info@hhleuven.be

+32 16 20 92 80 (Spoed)
TEC Brabant Wallon
Place Henri Berger 6
1300 Waver

info.brabantwallon@tec-wl.be

+32 10 23 53 11
Infotec: +32 10 23 53 53
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UZ Gasthuisberg Leuven
spoedgevallendienst
Herestraat 49
3000 Leuven

info@uzleuven.be

Spoed: +32 16 34 39 00
Algemeen: +32 16 33 22 11
652 - Smiley speelkampen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de refter, toiletten en
speelplaats éénmalig gedurende 2 weken te verhuren aan Smiley speelkampen bij wijze van
proefproject, zonder engagement voor latere toezeggingen. In de overeenkomst worden
afspraken opgenomen met betrekking tot het poetsen en het energieverbruik.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de
dienst vrije tijd om 250 euro huur + 250 euro waarborg te vragen per week.
646 - Evenement - Mountainbiketocht 17 maart 2019 - SVK Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de organisatie
van de Mountainbiketocht door SVK Oud-Heverlee op 17 maart 2019 goed.
646 - Evenement - Wielerwedstrijd Internationale Beloften en Elite zonder contract BrusselZepperen 10 maart 2019 - Wielerclub Het Gouden Wiel
Besluit
Artikel 1 :Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Wielerwedstrijd Brussel-Zepperen door Wielerclub het Gouden Wiel op 10 maart 2019 goed,
mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
Communicatie
205.638 - Raamovereenkomst belettering informatiepanelen 2019-2022 - Goedkeuring
gunning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag
van nazicht van de offertes van 18 januari 2019, opgesteld door de dienst informatie en
communicatie.
Artikel 2: De opdracht “Raamovereenkomst belettering informatiepanelen 2019-2022” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde We Stick It,
Wolfshaegen 136 te 3040 Huldenberg, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.
Interne zaken
345.2 - Aanstellen van een externe firma voor de overheidsopdracht 'begeleiding
permanente organisatieontwikkeling gemeente en OCMW Oud-Heverlee voor de periode
van 1 maart 2019 tot en met 31 januari 2022: goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen
firma's
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 'Begeleiding
permanente organisatieontwikkeling gemeente en OCMW Oud-Heverlee voor de periode van 1
maart 2019 tot en met 31 december 2022' goed.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen besluit prijs te vragen bij:
1. A&S Solutions, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem
2. CC Consult, Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem
3. Search & Selection, Leuvensesteenweg 706, 1930 Zaventem
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Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
Interne controlemaatregel m.b.t. de procedure voor kredietaanpassingen - dienstjaar 2019.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist de de procedure
"kredietaanpassingen Oud-Heverlee" m.b.t. de toepassing van de 3 soorten
kredietaanpassingen, zijnde:
- de aanpassing van de raming;
- de interne kredietaanpassing;
- de budgetwijziging.
goed te keuren.
901 - Opdrachthoudende vereniging Riobra - voordracht kandidaat lid voor het Regionaal
Bestuurscomité en (eventueel) voor de Raad van Bestuur
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Ribora van
15 maart 2019 met als enig agendapunt "statutaire ontslagnemingen en benoemingen".
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (mandaat en adres) voor te dragen als
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost van de opdrachthoudende
vereniging, voor de duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 15 maart 2019 tot
aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om (eventueel indien de gemeente een kandidaatbestuurder wenst voor te dragen): dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen
als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur
van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene
vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4: De gemeenteraad besluit om de vertegenwoordiger van de gemeente Oud-Heverlee
die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging op 15 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen.
Artikel 5: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelasten
met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisneming hiervan te
verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Riobra.
901 - Opdrachthoudende vereniging Riobra - voordracht van de vertegenwoordiger (s) op
de (Buitengewone) Algemene Vergadering
Besluit
Artikel 1: De gemeente besluit mevrouw/de heer (naam, voornaam, mandaat in de
gemeenteraad en adres) aan te duiden als vertegenwoordiger op algemene vergadering in
buitengewone zitting van Riobra die op 15 maart 2019 plaatsvindt in Lubbeek en voor alle
toekomstige (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde
van de gemeentelijke legislatuur. De gemeenteraad verleent het mandaat om de beslissingen
van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 15 maart 2019 te stemmen. De
mandaten van de toekomstige algemene vergaderingen dienen per vergadering opnieuw te
worden vastgesteld.
Artikel 2: De gemeente besluit mevrouw/de heer (naam, voornaam, mandaat in de
gemeenteraad en adres) aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op
de op algemene vergadering in buitengewone zitting van Riobra die op 15 maart 2019
plaatsvindt in Lubbeek en voor alle toekomstige (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur en verleent het mandaat
om de beslissingen van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 15 maart 2019 te
stemmen. De mandaten van de toekomstige algemene vergaderingen dienen per vergadering
opnieuw te worden vastgesteld.
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Artikel 3: De gemeente besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisneming hiervan te verrichten aan
de opdrachthoudende vereniging Riobra.
901 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding vertegenwoordiger in het
Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk (GD-PBW)
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (naam, voornaam, adres, functie) aan
te duiden om de gemeente Oud-Heverlee te vertegenwoordigen in het Beheercomité van de
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van
Interleuven voor de volledige legislatuur.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om een afschrift van dit besluit over te maken aan
Interleuven, beheerscomité GD-PBW en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
901 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding bestuurder en bestuurder met
raadgevende stem.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (naam, voornaam, adres, functie) voor
te dragen als kandidaat-bestuurder voor de dienstverlenende vereniging "Interleuven".
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om de heer/mevrouw (naam, voornaam, adres,
functie) voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de
dienstverlenende vereniging Interleuven.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelasten
met de uitvoering van de beslissingen en deze over te maken aan de bestuurder(s) en aan de
dienstverlenende vereniging Interleuven.
901 - Provinciale Brabantse Energiemaatschappij PBE - Aanduiding van de
vertegenwoordiger(s) op de (buitengewone) algemene vergadering
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw, de heer (naam, voornaam, mandaat, adres)
aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Oud-Heverlee op de algemene vergadering in buitengewone zitting van PBE die op 22 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek en voor
alle toekomstige (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur. De gemeenteraad verleent het mandaat om de
beslissingen van de algemene vergadering in buitengewone zitting van PBE op 22 maart 2019
te stemmen. De mandaten van de toekomstige algemene vergaderingen dienen per
vergadering opnieuw te worden vastgesteld.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (naam, voornaam, mandaat in de
gemeenteraad en adres) aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Oud-Heverlee op de algemene vergadering in buitengewone zitting van PBE die op
22 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek en voor alle toekomstige (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. De
gemeenteraad verleent het mandaat om de beslissingen van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van PBE op 22 maart 2019 te stemmen. De mandaten van de
toekomstige algemene vergaderingen dienen per vergadering opnieuw te worden vastgesteld.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelasten
met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te doen aan
de opdrachthoudende vereniging PBE.

901 - Provinciale Brabantse Energiemaatschappij PBE - Goedkeuring van agenda en
voordracht van kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) en (eventueel) voor
de Raad van Bestuur
Besluit
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Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergaering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging van 22
maart 2019 met als enig agendapunt "statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit tevens om mevrouw/de heer (naam, voornaam, mandaat in
de gemeenteraad en adres) voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal (RBC)
Hageland-Dijleland (*) van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf
de algemene vergadering van 22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het
jaar 2025.
Artikel 3: (eventueel) indien de gemeente een kandidaat-bestuurder wenst voor te dragen:
opgelet voor de Raad van Bestuur zijn slechts 15 onder de 20 aangesloten gemeente te
begeven mandaten) dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaatlid voor de raaad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar,
vanaf de algemene vergadering van 22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in
het jaar 2025.
Artikel 4: De gemeenteraad besluit om de gemeentelijke vertegenwoordiger aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniniging op 22 maart 2019,
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 5: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelasten
met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te
verrichten aan de opdrachthoudende vereniging PBE, ter attentie van het mevrouw Inez
Brasseur, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
----(*) RBC Hageland-Dijleland: Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Glabbeek, Holsbeek,
Kampenhout, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Steenokkerzeel, TieltWinge, Tremelo, Zoutleeuw.
901 - Dienstverlenende vereniging Cipal - Voordracht van de vertegenwoordiger op de
algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als
vertegenwoordiger van de gemeente op de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22
maart 2019 aan te duiden, evenals voor alle algemene vergaderingen voor de duur van de
legislatuur 2019-2024.
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota wordt de vertegenwoordiger
gemandateerd om de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering, goed te keuren.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van Cipal
van 22 maart 2019 aan te duiden, evenals voor alle algemene vergaderingen voor de duur van
de legislatuur 2019-2024. Desgevallend krijgt de plaatsvervangend vertegenwoordiger hetzelfde
mandaat als de effectieve vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 22
maart 2019.
Artikel 3: Voor de toekomstige vergaderingen zal het mandaat van de
vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger telkens opnieuw worden bepaald.
Artikel 4: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
901 - Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant vzw - Voordracht van de
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant vzw (ERSV) aan te duiden voor de duur van de
legislatuur 2019-2024.
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Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant vzw.
901 - Dienstverlenende intergemeentelijke vereniging Igo - Voordracht van de
vertegenwoordiger(s) op de algemene vergaderingen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 29 maart 2019 van de intergemeentelijke vereniging IGO goed te keuren.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om de heer / mevrouw …… voor te dragen als
afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. De
heer/mevrouw … krijgt het mandaat de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering goed te keuren. De heer/mevrouw … zal de gemeente … wel/niet (schrappen wat
niet past) vertegenwoordigen voor de hele legislatuur. De vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad gebeuren.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om aan de afgevaardigde van de gemeente een bijzonder
mandaat toe te kennen om de voorgestelde beslissingen van de buitengewone algemene
vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGO van 29 maart 2019 te stemmen.
Artikel 4: De gemeenteraad gaat akkoord dat de heer/mevrouw ……….. , raadslid uit gemeente
…, tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, de cluster
van gemeenten …. vertegenwoordigt in de raad van bestuur van de intergemeentelijke
vereniging IGO.
Artikel 5: De gemeenteraad besluit om de heer/mevrouw ……….. tot de algemene vergadering
volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voor te dragen als bestuurder met
raadgevende stem (oppositieraadslid) van de gemeente in de raad van bestuur van de
intergemeentelijke vereniging IGO.
Artikel 6: De gemeenteraad besluit om de heer/mevrouw ……….., schepen van welzijn-lokaal
sociaal beleid/schepen van omgeving/verkozene of ambtenaar aangeduid door schepen van
welzijn-lokaal sociaal beleid – omgeving (schrappen wat niet past), tot de algemene
vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voor te dragen als lid van het
algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO.
Artikel 7: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Igo.

901 - Opdrachthoudende vereniging EcoWerf - Voordracht van de vertegenwoordiger(s) op
de algemene vergaderingen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de agenda van de algemene vergadering van 20 maart
2019 van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf goed te keuren.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om de heer / mevrouw …… voor te dragen als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 20 maart 2019. De heer/mevrouw …
krijgt het mandaat de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren. De
heer/mevrouw … zal de gemeente … wel/niet (schrappen wat niet past) vertegenwoordigen
voor de algemene vergaderingen voor de hele legislatuur. De vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger zal voor alle toekomstige vergaderingen tijdens de legislatuur 2019-2024
door de gemeenteraad opnieuw gebeuren.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om de heer/mevrouw..... voor te dragen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 20 maart 2019 en
voor alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf tijdens de
legislatuur 2019-2024 en verleent (eventueel) het mandaat om de beslissingen goed te keuren.
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Artikel 4: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de
afgevaardigde en aan EcoWerf.

901 - Opdrachthoudende vereniging EcoWerf - Voordracht van een bestuurder voor de raad
van bestuur
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de heer / mevrouw …… aan te stellen als bestuurder
van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de
gemeentelijke afgevaardigde en aan EcoWerf.

901 - Opdrachthoudende vereniging EcoWerf - Voordracht van een bestuurder met
raadgevende stem voor de raad ven bestuur
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de heer / mevrouw …… aan te stellen als bestuurder
met raadgevende stem van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de
gemeentelijke afgevaardigde en aan EcoWerf.

901 - Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in het arrondissement
Leuven "Hofheide" - voordracht vertegenwoordiger - (eventueel) kandidaat-bestuurder (eventueel) kandidaat-bestuurder met raadgevende stem
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer, adres, functie xxxxxxxxxxxxx voor te
dragen als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende
vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, verkort “Hofheide” voor de
legislatuur 2019-2024. Het mandaat van de vertegenwoordiger dient voor iedere algemene
vergadering opnieuw te worden vastgesteld.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer, adres functie xxxxxxxxxxxxxxx aan te
duiden als kandidaat bestuurder van de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, verkort “Hofheide”.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer, adres functie xxxxxxxxxxxxxxx aan te
duiden als kandidaat bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, verkort “Hofheide”.
Artikel 4: De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met
de administratieve taken rond de vertegenwoordiging en een afschrift van de beslissing(en)
over te maken aan de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer, Hofheide.
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901 -Opdrachthoudende Vereniging Fluvius - Bevestiging van de beheersoverdracht en de
onderschrijving van een aandeel A
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de beheersoverdracht met ingang van 29 maart 2019
met betrekking tot het statutair personeel van PBE, zoals opgenomen in de statuten van PBE
die werden goedgekeurd op 15 juni 2018, te bevestigen.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om, ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één
aandeel A ter waarde van 24,79 euro te onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de
in artikel 1 genomen beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 4: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te belasten
met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te
verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter
attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het emailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

901 - Opdrachthoudende vereniging Fluvius - Voordracht van de vertegenwoordiger(s) op
de algemene vergaderingen
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als
vertegenwoordiger van de gemeente op de (buitengewone) algemene vergaderingen van
Fluvius aan te duiden voor de duur van de legislatuur 2019-2024. De mandaten van alle
algemene vergaderingen dienen telkens per vergadering opnieuw te worden vastgesteld.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de (buitengewone) algemene
vergaderingen van Fluvius aan te duiden voor de duur van de legislatuur 2019-2024. De
mandaten van alle algemene vergaderingen dienen telkens per vergadering (opnieuw) te
worden vastgesteld.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van de beslissingen en deze ter kennisgeving over te maken aan Fluvius en
aan de vertegenwoordiger(s).
833/836 - De Watergroep - Aanduiding vertegenwoordiger(s) Algemene Vergadering en
aandeelhoudersbestuur drinkwater
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als
vertegenwoordiger van de gemeente op de (buitengewone) algemene vergaderingen van De
Watergroep aan te duiden voor de duur van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de (buitengewone) algemene
vergaderingen van De Watergroep aan te duiden voor de duur van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (adres, mandaat) als
vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden in het aandeelhoudersbestuur drinkwater
van De Watergroep voor de duur van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 4: De gemeenteraad besluit om de mandaten voor alle vergaderingen per vergadering
opnieuw vast te stellen.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan De
Watergroep.
901 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding vertegenwoordiger(s) voor de
algemene vergaderingen.
Besluit
29 januari 2019

Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (naam, voornaam, adres, functie) aan
te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 27 maart 2019 en voor alle
toekomstige algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2019-2024. De gemeenteraad
verleent het mandaat om de beslissingen van de algemene vergadering van 27 maart 2019 te
stemmen. De mandaten van de toekomstige algemene vergaderingen dienen per vergadering
opnieuw te worden vastgesteld.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om mevrouw/de heer (naam, voornaam, adres, functie) aan
te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 27 maart
2019 en voor alle toekomstige algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2019-2024. De
mandaten van de toekomstige vergaderingen dienen (eventueel) per vergadering opnieuw te
worden vastgesteld.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen opdracht te
geven om de genomen beslissingen over te maken aan Interleuven en de
vertegenwoordiger(s).
901 - Opdrachthoudende vereniging Fluvius - Voordracht van een kandidaat-bestuurder
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de kandidaat-bestuurder die binnen Fluvius System
Operator namens PBE benoemd wordt in de Raad van Bestuur, ook voor te dragen als
kandidaat-bestuurder van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, voor een duur van zes jaar,
vanaf 29 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van de beslissingen en deze ter kennisgeving over te maken aan Fluvius, tav
het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
901 - Opdrachthoudende vereniging EcoWerf - Voordracht van de vertegenwoordiger(s)
voor het algemeen comité van EcoWerf
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de heer / mevrouw …… voor te dragen als
vertegenwoordiger voor het algemeen comité van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf
Oost-Brabant.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om de heer / mevrouw …… voor te dragen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het algemeen comité van EcoWerf, Intergemeentelijk
milieubedrijf Oost-Brabant.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de
vertegenwoordiger(s) en aan EcoWerf.
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