Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 12 februari 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 10.187,74 EUR voor het
dienstjaar 2018 en 46.942,62 EUR voor het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019000591-597, 2019000601, 2019000603-606,
2019000631-633, 2019000635-638, 2019000642, 2019000645, 2019000647-648, 2019000657658.
Burgerzaken
572.102 - Toekennen van een grafconcessie 2019/06
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de aangevraagde
grondconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar toe te staan aan XXX. Dit rekening houdend met
eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk reglement en
het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het retributieen belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Deze concessie vangt aan op 12 februari 2019, de datum van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen. Het einde van de concessie wordt bepaald op 30
september van het vervaljaar.
572.102 - Toekennen van een grafconcessie 2019/07
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de aangevraagde
grondconcessie voor 2 lichamen voor 20 jaar toe te staan aan XXX. Dit rekening houdend met
eventuele wetswijzigingen aan de voorwaarden bepaald door het huishoudelijk reglement en
het politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 augustus 2013 en het retributieen belastingreglement op de begraafplaatsen op 24 september 2013.
Artikel 2: Deze concessie vangt aan op 12 februari 2019, de datum van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen. Het einde van de concessie wordt bepaald op 30
september van het vervaljaar.
ICT
281.61 - Migratie en upgrade domeincontroller en terminal-servers naar Infra-X-enter
(Fluvius datacenter) - Toewijzing opdracht.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om te opdracht tot migratie en
upgrade van de domaincontroller, print- en fileserver en de terminal-servers toe te
wijzen, conform artikel 53§2 van de wet overheidopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten, aan de enige mogelijke aanbieder, Remmicom nv,
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Stationstraat 147, 2235 Westmeerbeek tegen de voorwaarden in hun offerte zijnde een
éénmalige migratiekost van € 28 586,25 inclusief btw, een licentiekost van € 31,10 inclusief btw
per gebruiker per maand en een maandelijkse onderhoudskost voor beheer en ondersteuning
van deze servers van € 338,80 inclusief btw per maand.
281.61 - Aanpassing, vernieuwing en uitbreiding backup naar aanleiding van migraties naar
Infra-X-enter (Fluvius datacenter) - Toewijzing opdracht
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om te opdracht tot wijziging en
uitbreiding van de backup toe te wijzen, conform artikel 53§2 van de wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, aan de
enige mogelijke aanbieder, Remmicom nv, Stationstraat 147, 2235 Westmeerbeek tegen de
voorwaarden in hun offerte zijnde een éénmalige migratiekost van € 4065,60 inclusief btw, een
licentiekost van € 13,37 inclusief btw per maand per virtuele server en een maandelijkse
onderhoudskost voor beheer, ondersteuning en monitoring van deze backupoplossing van €
169,40 inclusief btw per maand.
281.863 - Beslissing om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal, “Cipal
dv”, als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Vervanging van de
Cipal reservatiesystemen CHIRON EN ITHACA” - Vervanging platform uitleendienst en
zaalreservaties
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist om beroep te doen op de
opdrachtencentrale van Cipal dv voor aankoop van een zaal- en materiaalreservatiesysteem
aangeboden via de raamovereenkomst “Vervanging van de Cipal reservatiesystemen CHIRON
en ITHACA”
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen beslist in het kader van dit raamcontract
de opdracht voor vernieuwing van het zaal- en materiaalreservatiesysteem toe te wijzen
aan e2e nv, Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge, aan de specifieke voorwaarden in hun offerte
van 21 september 2015, zijnde een éénmalige investeringskost van € 7 986,00 inclusief btw
een jaarlijkse onderhoudskost van € 2 515,59 inclusief btw.
Infrastructuur
865.1 - Infrax uitvoeren elektriciteitsaansluiting Boslaan 41, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Infrax voor het
uitvoeren van een elektriciteitsaansluiting in de Boslaan 41, 3050 Oud-Heverlee.
Artikel 2: De vergunning wordt afgeleverd aan Infrax.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190227 - 20190228 - Meuterweg
23
Besluit
Artikel 1: 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.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/57, goed te keuren voor
de periode van 27 februari 2019 tot en met 28 februari 2019:
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X De afsluiting van de volgende straten d.m.v verkeersborden C3: Meuterweg tussen het
kruispunt met de Korbeekdamstraat en het kruispunt met de Meidoornlaan
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X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b: Meuterweg aan het kruispunt met de Groenstraat.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
X Via de Groenstraat, Korbeekdamstraat in beide rijrichtingen.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Op de Meuterweg tussen het kruispunt met de Korbeekdamstraat en het kruispunt met
de Meidoornlaan langs beide zijden.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het
openbaar domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
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 - 20190221 - 20190222 Banhagestraat tussen 67 en 115
Besluit
Artikel 1: 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.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/58, goed te keuren voor
de periode van 21 februari 2019 tot en met 22 februari 2019:
RIJBEWEGINGEN:
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De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X De afsluiting van de volgende straten door middel van verkeersborden C3:
Banhagestraat vanaf huisnummer 67 tot 115 te Blanden.
X De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b: Op het kruispunt van de Naamsesteenweg en Sapellenbos en op het kruispunt
Sapellenbos met de Banhagestraat in de richting van Banden en op het kruispunt van de
Banhagestraat met de Duiven straat richting Leuven.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
X Banhagestraat, Sapellenbos Naamsesteenweg, Duivenstraat, Banhagestraat in beide
rijrichtingen.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X In de Banhagestraat van huisnummer 67 tot 115 (indien nodig) door middel van
verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het
openbaar domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Bewoners en omwonende inlichten via bewonersbrief.
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 - 20190222 Waversebaan 149
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.
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De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/55, goed te keuren voor
de periode van 4 februari 2019 tot en met 22 februari 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
Geeft de politiezone Voer en Dijle een gunstig advies voor:
X Het gestandariseerde signalisatieplan in bijlage dat integraal deel uit maakt van de
signalisatievergunning/politieverordening.
X Mits bijkomende opmerkingen:
Er dient in de werfzone eveneens plaats voorzien te worden voor de voetgangers en
fietsers. Correct gesignaleerd en voorzien van de wettelijke verlichting.
VOORRANGSREGELING:
De politie geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in Waversebaan OudHeverlee ter hoogte van huisnummer 149.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de snelheidsbeperking van 50
km/uur naar 30 km/uur door middel van verkeersborden C43 ( 30 km/uur) + de afdekking
van de relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen: Waversebaan tussen
de drankencentrale en het kruispunt met Wilgenhof
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Waversebaan ter hoogte van huisnummer 149 langs beide zijden verkeersborden E1 of
E3 met onderborden van het type X.
( Enkel indien van toepassing, niet als de rijbaan in rijstroken is verdeeld)
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de plaatsing van goederen op de
openbare weg op voorwaarde dat de inname wordt gesignaleerd door barelen met twee
rood/witte regels, voorzien van drie goedwerkende oranje - gele knipperlichten die zich p
ongeveer 1 meter van elkaar bevinden. De inname wordt bijkomend gesignaleerd door een
verkeersbord D1 met een diameter van tenminste 0.70m op 45° gericht naar de rijbaan
waarlangs het voorbijrijdend verkeer dient te rijden, verlicht met één werkend oranje-geel
knipperlicht. De inname wordt zijdelings gesignaleerd door bakens van het gepaste type of door
gepaste kegels. Iedere baken of iedere kegel wordt verlicht met één werkend oranje-geel
knipperlicht. De doorrijbreedte bedraagt steeds tenminste 3 meter.
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.
12 februari 2019

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 - 20190212 - 20190305 - Francis
Crabbéstraat 27
Besluit
Artikel 1: 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.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU 2019/60A-60B, goed te
keuren voor de periode van 12 februari 2019 tot en met 5 maart 2019:
BU 2019/60A
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Francis Crabbéstraat ter hoogte van huisnummer 27 over een afstand van 30m en langs
beide zijden door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
De voertuigen van aanvrager mogen op het parkeerverbod staan mits voorleggen
vergunning en dienen rechts in de rijrichting gestald te staan. Op sommige dagen komt er
een vrachtwagen met kraan te staan waarbij de straat moet worden afgesloten. Dat is
vervat in DEEL B van de vergunning. Er dient steeds een doorgang van 3 m breed te zijn
voor de hulpdiensten behalve als de straat is afgesloten zoals voorzien in DEEL B.
BU 2019/60B
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
x De afsluiting van de volgende straten door middel van verkeersborden C3: Francis
Crabbéstraat vanaf het kruispunt met de Vaalbeekstraat tot de voetweg 43.
x De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b: In de Francis Crabbéstraat ter hoogte van het kruispunt met de Boslaan richting
Sint-Joris-Weert.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
x Vaalbeekstraat, Dorpstraat, Vaalbeekstraat in de rijrichting van Sint-Joris-Weert.
x Boslaan, Waversebaan, Vaalbeekstraat in de rijrichting van Leuven.
PARKEERVERBOD:
Werd vervat in DEEL A.
OPHEFFING VAN HET OPENBAAR DOMEIN:
x De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de opheffing van het
openbaar domein.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:

12 februari 2019

x Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
De parkeerverboden blijven de ganse periode van kracht en blijven ook staan (DEEL
A).
Het afsluiten van de straat is enkel tussen 12/02 en 05/03/2019 op dagen dat er wordt
geladen en gelost (DEEL B).
De vergunninghouder is verplicht de signalisatie tijdig en correct te plaatsen maar
ook weg te nemen zodat, indien de wagen met kraan er niet is (weekend, voor en na
de werkuren, niet nodig op de werf, …. ) het doorgaand verkeer niet wordt
belemmerd en er steeds een veilige doorgang is.
Gelieve ook de bewoners en omwonenden in te lichten door middel van een bewonersbrief.
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 door middel van een bewonersbrief.
865.1 Frezen en voegvullingen Waversebaan van de Blokkenstraat tot de site van de
Watergroep.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van de
freeswerken en het plaatsen van voegvullingen langsheen de Waversebaan van de
Blokkenstraat tot de site van de Watergroep richting Leuven. De aanleg van een slemlaag van
de ruiterschool tot aan de grens met Leuven moet voorbereid worden om aansluitend
uitgevoerd te worden.
Artikel 2: Voor het doorgaand verkeer wordt tijdens de freeswerken een beperkte omleiding
ingericht via de Blokkenstraat /Vandezandestraat - Fonteinstraat - Oud-Heverleestraat Herendreef/Hertog Engelbertstraat. Voor de exacte modaliteiten van de omleiding wordt advies
gevraagd aan PZ Vodi en Stad Leuven.
Personeel
397.2 - Vorming - BBC-2020 Mercurius
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan XXX, financieel directeur,
toelating te verlenen de opleiding "BBC-2020 Mercurius", ingericht door Weddencentrale CipalSchaubroeck in Smart City Innovation Space - Gasthuisbos 2 te 2440 Geel op 3 april 2019 van
9u30 tot 12u30, te volgen.
Artikel 2: Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 135,93 euro en de eventuele
verplaatsingskosten wordt geboekt op de budgetsleutel 2019/6150010/ALG BES/0119/999 ALG
Opleidingskosten/overige algemene diensten/Werking algemene diensten.
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Ruimtelijke ordening en leefmilieu
637 - Samenaankoop 'Behaag je tuin' 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het afhaalmoment van
de samenaankoop 'behaag je tuin' 2019. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 7 december 2019,
van 10u tot 12u in het gemeentelijk magazijn.
27 - Namen vergaderzalen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst van de door
het projectteam verhuis voorgestelde namen voor de vergaderzalen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen beslist akkoord te gaan met de
voorgestelde namen voor de vergaderzalen.
854 - Uitbetaling sociale correctie diftar
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit een lijst uit het bevolkingsregister
af te drukken met de adresgegevens van de kinderen die in 2018 geboren zijn en 1 jaar zijn
geworden, zodat de gezinnen hiervoor een sociale correctie van 50,00 euro op hun
diftarrekening kunnen krijgen.
874.1/OMV/2018/138/OV - OMV_2018126996 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het verbouwen van de eengezinswoning - Dorpsstraat 13, Oud-Heverlee
874.0/art.5.2.2/2019-03 - Verdeling goed volgens artikel 5.2.2. Vlaamse Codex RO geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van
geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit geen opmerkingen hebben tegen
de voorgestelde verdeling.
874.1/OMV/2018/44/OV - Hazenfonteinstraat 39C - Uitnodiging hoorzitting in kader van
beroepsprocedure
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van de
deputatie voor de hoorzitting in het kader van de beroepsprocedure tegen de vergunning
verleend onder voorwaarden aan dhr. Dirk Ruttens inzake de oprichting van een
eengezinswoning in halfopen orde te Hazenfonteinstraat 39C, Oud-Heverlee.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wenst niet aanwezig te zijn op de
hoorzitting.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wenst verslag van de dienst
bouwberoepen op te vragen.
874.1/OMV/2018/137/OV - OMV_2018131275 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het bouwen van een halfopen eengezinswoning - Korbeekdamstraat 19A, Oud-Heverlee
874.1/OMV/2018/104/OV omgevingsvergunning Vlierbeekstraat 41: evaluatie voorwaarden
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag omtrent de
opgelegde voorwaarden in de omgevingsvergunning voor het vellen van de 10 bomen aan de
Vlierbeekstraat 41.
Artikel 2: Het college van burgemeester oordeelt dat dit gaat over een materiële vergissing en
gaat akkoord dat bomen met een stamomtrek van min. 15 cm op 1m hoogte worden voorzien.
De aanvrager wordt hiervan per brief op de hoogte gesteld.
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Secretariaat
185.3 - Verslagen kerkfabrieken
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de
vergadering van 3 december 2018 van de kerkfabriek Sint Anna en Sint Magdalena OudHeverlee.
581.16 - Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant - Verslagen zonecollege en zoneraad
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van het
zonecollege en de zoneraad.
857 - Procedures inzake integrale verloning 24-urenwachtdiensten van de brandweer
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van stad
Leuven van 30 januari 2019.
VrijeTijd
646 - Aanvraag samenwerking Gezinsbond voor twee vormingen in 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de samenwerking
tussen de Gezinsbond Vlaams-Brabant en Brussel, de Gezinsbond Sint-Joris-Weert/OudHeverlee en de dienst vrije tijd voor de organisatie van twee vormingen in 2019.
646 - Evenement - Lentebar 13 april 2019 - Joow vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Lentebar
door vzw Joow op 13 april 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden:
- een fietsen/bromfietsenparking te voorzien op de parking boven en de bezoekers die met de
auto komen door te verwijzen naar de parking van OHL.
- Er dient ten allen tijde een doorgang van 3 meter voorzien te worden voor de hulpdiensten,
ook op de parking.
- Het gebruik van een geluidsmeter is verplicht.
- De organisator dient de wet op alcohol strikt na te leven. Deze kan best ook worden
uitgehangen : géén alcohol min 16 jaar, geen sterke drank min 18 jaar.
- Het terrein volledig te ontruimen, proper te maken en al het afval weg te voeren zo snel
mogelijk na de activiteit. Het park is openbaar domein en de volgende ochtend is dit terug open
voor spelende kinderen (weekend/paasvakantie).
- De namen van de security-vrijwilligers worden tijdig bezorgd voor machtiging.
- In geval van ambulante handel moeten de nodige documenten van de kramen tijdig ingediend
worden bij de dienst vrije tijd.
646 - Evenement - Wandeling 5 mei 2019 - Adeps
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een Wandeling
door Adeps op 5 mei 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
646 - Evenement - Paaseitjesraap 22 april 2019 - Gezinsbond SJW/OH
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
Paaseitjesraap door de Gezinsbond SJW/OH op 22 april goed, mits het opvolgen van de
opgelegde voorwaarden.
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646 - Evenement - Bieravond 4 mei 2019 - Scouts Brigands
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Bieravond
door Scouts Brigands op 4 mei 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden:
- afsluiten parking ontmoetingscentrum tussen 03/05/2019 18.00u en 05/05/2019 15.00u.
- extra voorzichtig te zijn met het kampvuur op de parking. Niet te dicht in de buurt van het
gebouw, van de opgestelde tent, of van geparkeerde auto's. Voldoende blusmiddelen voorzien.
Ten allen tijde een doorgang van 3 meter voorzien voor de hulpdiensten.
- strikte naleving van de alcohol-wetgeving (geen alcohol min 16 jaar, geen sterke drank min 18
jaar)
- grondige reiniging van het terrein.
624.2 - Buitenspeeldag en opening multimovepad
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om deel te nemen
aan de buitenspeeldag 2019 volgens volgende deelnamevoorwaarden:


De gemeente organiseert op de Buitenspeeldag (24 april 2019) tussen 13.00 en 17.00
uur actieve speel-en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke
woonomgeving van kinderen en jongeren



De Buitenspeeldag is opvallend en nadrukkelijk aanwezig in de gemeente/stad via een
lokale communicatie- en promotiecampagne



De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de
Buitenspeeldag



De deelnemers aan de Buitenspeeldagactiviteiten zijn verzekerd via de hiervoor
gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om de
buitenspeeldag op 24 april 2019 te combineren met de opening van de toren en het
'multimovepad voor kinderen op de site 'De Torenvalk'.
205.9 - Vernieuwing gratis licentie handelspandendatabank Locatus
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de gratis licentie
handelspandendatabank Locatus te vernieuwen.

581.4 - BE-ALERT overeenkomst
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de BEALERT overeenkomst en besluit deze stilzwijgend te verlengen.

646 - Zaalverhuur erkende vereniging - gebruik raadzaal BIN Sint-Anna
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor gebruik van het
gemeentehuis voor een vergadering van BIN Sint-Anna aansluitend bij de infomarkt op 18
februari goed, vanaf 19 uur tot het einde van de infomarkt.
565 - Intergemeentelijke samenwerking met Bierbeek in kader van decreet bovenlokaal
cultuurbeleid
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om
samenwerkingsmogelijkheden met Bierbeek, Hoegaarden en Boutersem verder te
onderzoeken.
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Artikel 2: Binnen het decreet bovenlokaal cultuurbeleid wordt bekeken of er een mogelijkheid is
om projectsubsidies te bekomen voor een gezamenlijk cultuurproject.
Interne zaken
172.86 - Afsprakennota MAT - college
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keuren de afsprakennota goed:
De afsprakennota is een overeenkomst tussen het politiek en ambtelijk orgaan. Uit deze
afsprakennota kunnen derden geen rechten putten.
1. Algemene uitgangspunten
Het college van burgemeester en schepenen en de leden van het managementteam zullen met
elkaar als volwaardige partners, ieder met zijn specifieke taak, samenwerken.
Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur, de
financieel directeur, en alle afdelingshoofden: het afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening en
Leefmilieu, het afdelingshoofd Vrije Tijd en het afdelingshoofd Infrastructuur.
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de
beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam
bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de
gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.
Het managementteam vergadert onder voorzitterschap van de algemeen directeur volgens de
noodwendigheden en verleent adviezen aan het schepencollege. Het schepencollege kan
steeds bijkomende adviezen vragen aan het managementteam. De gevraagde adviezen
worden gegeven binnen een termijn van dertig dagen tenzij het managementteam voor het
verstrijken van de termijn een motivatie geeft waarom de termijn niet kan worden gehaald (bv.
externe adviezen zijn nog niet ontvangen). De adviezen van het managementteam kunnen een
afwijkend standpunt van een lid van het managementteam vermelden.
Beide partners zullen in hun samenwerking:
- respect opbrengen voor de prerogatieven van de gemeenteraad;
- respect opbrengen voor de beslissingsbevoegdheid van de verkozen mandatarissen en voor
de beleidsvoorbereidende en uitvoerende opdracht van het ambtenarenkorps.
Het college van burgemeester en schepenen en de leden van het MAT werken samen aan een
hoogwaardig kwalitatief beleid en een open en behoorlijk bestuur ten bate van de bevolking. Bij
alle beleidsinitiatieven zullen volgende beginselen de leidraad vormen:
- realistische planning;
- efficiënte en resultaatgerichte uitvoering;
- hoge kwaliteitsstandaards voor de dienstverlening;
- klantgerichte aanpak;
- openbaarheid van bestuur;
- respect voor de wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur;
- modern personeelsmanagement;
- gezond financieel beleid.
2. Deontologie
2.1 Op een deontologisch verantwoorde manier samenwerken
Een deontologische code voor de gemeenteraad en een deontologische code voor het
gemeentepersoneel is opgemaakt ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur. Hieronder staan een
aantal afspraken die de onderlinge samenwerking tussen het college, de burgemeester en de
leden van het managementteam moeten bevorderen en die in overeenstemming zijn met de
deontologische codes van de respectieve betrokken partijen.
2.2 Principes
- Leden van het college en medewerkers van de gemeente en het OCMW laten in hun
handelen steeds het algemeen belang boven het particulier belang primeren.
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- Het is hun gezamenlijk doel een kwaliteitsvolle en klantgerichte organisatie te ontplooien wars
van persoonlijk en individueel favoritisme.
- leden van het college en medewerkers van de gemeente werken samen op basis van
vertrouwen. Zij brengen respect op voor elkaars standpunten en respecteren elkaars
spreekrecht. Medewerkers van de gemeente en het OCMW kunnen beroep doen op
spreekplicht. De medewerkers respecteren het beslissingsrecht van de politici.
- Tussen leden van het college en medewerkers van de gemeente en het OCMW is er een
open en eerlijke communicatie.
- In de samenwerking tussen leden van het college en medewerkers van de gemeente en het
OCMW worden de wettelijke principes gerespecteerd.
- Medewerkers van de gemeente en het OCMW hanteren een professionele en objectieve
attitude t.a.v. de politici van de diverse politieke partijen.
- Medewerkers van de gemeente en het OCMW vertolken op een loyale manier de
beleidsbeslissingen van het bestuur naar de burger, ook indien zij zelf een andere mening
hebben.
- Medewerkers van de gemeente en het OCMW treden correct, professioneel en klantvriendelijk
op in hun dienstverlening aan de burger.
2.3 Concrete afspraken
- De Burgemeester en Schepenen delen tijdens de vergaderingen van het schepencollege mee
welke acties worden verwacht van de administratie om bepaalde beleidsdoelstellingen te
bereiken. De algemeen directeur geeft deze opdrachten zo spoedig mogelijk door aan de
administratie ofwel rechtstreeks aan de personeelsleden ofwel via het managementteam.
- Medewerkers van de gemeente en het OCMW zorgen voor een correcte, tijdige en volledige
uitvoering van de genomen beslissingen.
- Leden van het college zorgen dat voldoende werkingsmiddelen en voldoende personeel wordt
ter beschikking gesteld om de genomen beslissingen te kunnen uitvoeren.
- De medewerkers van de gemeente en het OCMW zorgen ervoor dat de gemeenteraadsleden
en de leden van het college tijdig en correct de informatie verkrijgen waarnaar ze gevraagd
hebben.
- Medewerkers van de gemeente en het OCMW zorgen dat de dossiers tijdig aan het college
van burgemeester en schepenen en/of gemeenteraad worden voorgelegd.
- Medewerkers van de gemeente en het OCMW zorgen ervoor dat de dossiers alle documenten
bevatten opdat men zich een goed beeld van de situatie of het probleem kan vormen.
Agendapunten voor de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen worden
steeds door de bevoegde dienst voorbereid of minstens samen met hun advies terzake
geagendeerd.
- Leden van het college verwijzen de burgers met individuele dossiers door naar de bevoegde
gemeentelijke diensten of diensten van het OCMW. De diensten behandelen alle informatie- en
dienstverleningsaanvragen op dezelfde objectieve wijze zonder een onderscheid te maken via
welke weg de vraag ook binnenkomt in de organisatie.
- Leden van het college onthouden zich van elke bemiddeling in de normale dienstverlening. Zo
ook zullen zij zich ervan onthouden om bij de burger de indruk te wekken dat slechts door hun
tussenkomst deze “normale” dienstverlening kon worden verkregen.
- Operationele personeelszaken werden gedelegeerd naar de algemeen directeur (beslissing
gemeenteraad 29 januari 2019), die hierover overleg pleegt met de bevoegde afdelingshoofden
en diensthoofden en de deskundigen personeel.
- Rechtstreekse instructies van de Burgemeester of Schepenen aan diensthoofden kunnen
slechts gegeven worden indien de instructies conform zijn aan de beslissingen genomen in de
gemeenteraad of schepencollege. Indien een vraag wordt gericht van een mandataris aan een
diensthoofd die in strijd is met eerder genomen afspraken in de gemeenteraad of
schepencollege, vermeldt het diensthoofd dit aan de algemeen directeur die de vraag brengt
voor het schepencollege.
- Geen enkele politicus zal aan een medewerker van de gemeente en het OCMW vragen zijn
advies te herschrijven.
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- De algemeen directeur voert samen met de leden van het MAT een personeelsbeleid waarin
er een ruime mogelijkheid is voor alle personeelsleden om opleidingen te volgen. De algemeen
directeur en de leden van het MAT zorgen ervoor dat de medewerkers de kans krijgen om hun
kennis van hun vakgebied up to date te houden. De nodige budgetten zullen daarvoor door het
college beschikbaar gemaakt worden.
- De leden van het MAT staan ervoor in dat de medewerkers van hun diensten de
bovenvermelde principes en afspraken kennen en zorgen ervoor dat deze worden nageleefd.
3. Beleidsvoering
3.1 Uitgangspunten
Het college van burgemeester en schepenen is de motor van het proces van beleidsvoering in
de gemeente. Deze motorfunctie veronderstelt dat men de positie van de gemeenteraad
respecteert en goede afspraken maakt met de top van het gemeentelijk en OCMW-personeel
over de principes van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en
beleidsevaluatie.
Het managementteam is verantwoordelijk voor de sturing van de organisatie door het continu
ontwikkelen van managementmethodes in de organisatie.
De eindverantwoordelijkheid en de ultieme beleidskeuze worden door de mandatarissen
genomen. De medewerkers van de gemeente en het OCMW mogen zich niet in de plaats
stellen van de mandatarissen.
3.2 Basisprincipes
- Beleidsvoorbereiding: het gemeentelijk beleid wordt voorbereid door de diensten en dit in
samenspraak met de functioneel bevoegde schepen. De algemeen directeur staat in voor de
coördinatie en de communicatie tussen de medewerkers en de beleidsorganen.
- Beleidsbepaling: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de
burgemeester bepalen, elk overeenkomstig hun wettelijke bevoegdheden, het gemeentelijk
beleid. De beslissingen worden door hen genomen.
- Beleidsuitvoering: de diensten zijn verantwoordelijk voor een loyale, tijdige en correcte
uitvoering van het beleid. Anderzijds verbinden de politici zich ook tot een duidelijk, tijdige en
volledige formulering van de vraag/opdracht. De politici dienen dan ook voldoende bereikbaar te
zijn voor de medewerkers van de gemeente en het OCMW.
3.3 Concrete afspraken
De algemeen directeur zorgt voor de doorstroming van de beleidsvoorstellen van de diensten
naar het college en de doorstroming van de beleidskeuzes naar de diensten.
Indien een beleidsbeslissing niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd, delen
de diensthoofden dit onverwijld mee aan het college met mededeling van de reden of
omstandigheden.
4. Organisatie en werking
4.1 Concrete afspraken
College van burgemeester en schepenen
- De individuele schepenen werken samen met de leden van het managementteam en de
afdelingshoofden aan de beleidsplannen.
De schepenen hebben op gestructureerde manier regelmatig overleg met de betrokken
afdelingshoofden.
Algemeen directeur
- de algemeen directeur organiseert de medewerking van het managementteam en de
gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsbepaling, de beleidsuitvoering en
de beleidsevaluatie.
- zij zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:
- het organogram
-de rechtspositieregeling
- de beleidsrapporten
- de inventaris.
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- de algemeen directeur staat (in samenspraak met de leden van het MAT) in voor het
organisatiebeheersingsysteem.
Financieel directeur
- de financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:
- het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de
beleidsrapporten en opvolgingsrapporten
- het voeren het afsluiten van de boekhouding
- het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering
- het thesauriebeheer.
- de financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
- de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met
budgettaire en financiële impact
- het debiteurenbeheer.
Afdelingshoofden, leden van het MAT.
- De afdelingshoofden hebben op gestructureerde manier regelmatig overleg met de bevoegde
schepenen. Tijdens deze overleggen wordt overlegd over:
- de voorbereiding van de beleidsplannen: opmaak meerjarenplan: overleg over actieplannen,
acties, benodigde budgetten, opmaak jaarrekening)
- wijzigingen meerjarenplannen : overleg over de gewenste en nodige wijzigingen van
actieplannen, acties, budgetten in het kader van de jaarlijkse wijziging aan het meerjarenplan
en tussentijds wijzigingen aan het meerjarenplan
- voortgang van de acties, actieplannen
- andere vragen van de dienst en de betrokken schepen
Evaluatie en bijsturing
Deze afsprakennota kan jaarlijks worden geëvalueerd in het college van burgemeester en
schepenen en in het managementteam. Vanuit beide evaluaties wordt jaarlijks gezamenlijk
bekeken hoe de afspraken kunnen worden verbeterd/bijgestuurd. De aangepaste versie van de
afsprakennota wordt dan opgemaakt.
Onderwijs
397.255 - Basisonderwijs - Benoemingen lager onderwijs per 1 januari 2019
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2019, als lager onderwijzeres in toepassing
van CAO XI:
XXX, in het bezit van het vereiste diploma, reeds benoemd voor 18 lestijden voor 6 vacante
lestijden aan de gemeentelijke basisschool de Lijsterboom te Blanden. Opdracht betrokkene
per 1 januari 2019: 24 lestijden = voltijds benoemd.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de gemeentelijke basisscholen.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Ministerie van Onderwijs, het betrokken
personeelslid en de betrokken school.
397.255 - Basisonderwijs - Benoemingen lager onderwijs per 1 januari 2019
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2019, als lager onderwijzer in toepassing van
CAO XI:
XXX, in het bezit van het vereiste diploma, reeds benoemd voor 18 lestijden voor 6 vacante
lestijden aan de gemeentelijke basisschool de Lijsterboom te Blanden. Opdracht betrokkene
per 1 januari 2019: 24 lestijden = voltijds benoemd.
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Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de gemeentelijke basisscholen.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Ministerie van Onderwijs, het betrokken
personeelslid en de betrokken school.
397.256 - Deeltijds Kunstonderwijs - Benoemingen op 1 januari 2019
Besluit
Artikel 1: Volgende leerkracht van de academie De Vonk wordt door de gemeente van OudHeverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2019:
XXX, reeds benoemd voor 2/22 en 8/20, is ook benoemd voor 9/22 en 3/20 aan de academie
Eeklo. Vanuit Eeklo is hij ter beschikking gesteld en daarvan 7 uur gereaffecteerd naar de
academie De Vonk Oud-Heverlee als leraar. Bijkomend door de reaffectatie voor 10/38 als
administratieve ondersteuning toegewezen aan de academie De Vonk.
Uitbreiding benoeming: als leraar dwarsfluit voor 1/20 en muziektheorie voor 3/22 en 2/20 in
plaats van 6 uur ter beschikking stelling wegens ontstentenis van betrekking in de academie te
Eeklo.
Totale benoeming:6/22 en 10/20. Voor het volume van de uitbreiding benoeming dient hij wel
ontslag te nemen in academie Eeklo. Samen met zijn resterende vaste uren in academie Eeklo
is hij voltijds benoemd.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de academie De Vonk.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs
toegekend.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de
academie De Vonk en het personeelslid.
397.256 - Deeltijds Kunstonderwijs - Benoemingen op 1 januari 2019
Besluit
Artikel 1: Volgende leerkracht van de academie De Vonk wordt door de gemeente van OudHeverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2019:
XXX, reeds benoemd voor 13/22 en op 31/12/18 is zij aangesteld doorlopende duur.
Uitbreiding benoeming: als leerkracht muziektheorie voor 1/20.
Totale benoeming in de academie De Vonk: 13/22 en 1/20
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de academie De Vonk.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs
toegekend.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de
academie De Vonk en het personeelslid.
397.256 - Deeltijds Kunstonderwijs - Benoemingen op 1 januari 2019
Besluit
Artikel 1: Volgende leerkracht van de academie De Vonk wordt door de gemeente van OudHeverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2019:
XXX, reeds benoemd als begeleider voor 3/20 en als leraar voor 5/22 en 3/20. Ze is in de
academie tewerkgesteld voor 16u. Als leerkracht is ze op 31/12/18 tijdelijk aangesteld
doorlopende duur.
Uitbreiding benoeming: als leraar voor piano 3/22 en 3/20 en voor begeleidingspraktijk piano
2/20 en vraagt ontslag als begeleider voor 3/20.
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Door deze uitbreiding benoeming als leraar kan ze voor alle uren die ze effectief presteert vast
benoemd worden.
Totale benoeming in de academie De Vonk: als leraar voor 8/22 en 8/20 en geen opdracht
meer als begeleider
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de academie De Vonk.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs
toegekend.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de
academie De Vonk en het personeelslid.
397.256 - Deeltijds Kunstonderwijs - Benoemingen op 1 januari 2019
Besluit
Artikel 1: Volgende leerkracht van de academie De Vonk wordt door de gemeente van OudHeverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2019:
XXX, reeds benoemd voor 4/22 en benoemd in de academie te Zaventem voor 6 u. Hij is in de
academie De Vonk ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking voor 1/22. Hij
presteert in de academie De Vonk 12 uur en is op 31 december 2018 tijdelijk aangesteld
doorlopende duur.
Uitbreiding benoeming: als leraar voor orkestslagwerk 2/22 en 2/20 en voor groepsmusiceren
instrumentaal klassiek 1/22.
CAO XI laat toe om benoemd te worden in uren waarin eigenlijk al een andere titularis benoemd
is. Hij kan benoemd worden voor orkestslagwerk 2/22 en 2/20 die vacant verklaard werden.
Daardoor vervalt ook de 1/22 ter beschikking stelling orkestslagwerk.
De overige 4/22 orkestslagwerk zijn door wedertewerkstelling toegewezen aan XXX, die
weliswaar in verlof staat. Die 4/22 presteert XXX dus als interim. Ook voor 1/22
groepsmusiceren instrumentaal klassiek kan hij benoemd worden.
Totale benoeming in de academie De Vonk: als leraar voor 6/22 en 2/20. Tewerkgesteld als
tijdelijk leraar in niet vacante uren voor 4/22.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de academie De Vonk.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs
toegekend.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de
academie De Vonk en het personeelslid.
397.256 - Deeltijds Kunstonderwijs - Benoemingen op 1 januari 2019
Besluit
Artikel 1: Volgende leerkracht van de academie De Vonk wordt door de gemeente van OudHeverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2019:
XXX, reeds benoemd voor 6/22 in de academie De Vonk en voor 3/22 benoemd in de academie
te Turnhout. Ze is in de academie De Vonk tewerkgesteld voor 11 uur en is op 31/12/18 tijdelijk
aangesteld voor doorlopende duur.
Uitbreiding benoeming: als leraar voor accordeon 2/22 en 1/20 en groepsmusiceren
instrumentaal klassiek 2/22.
De CAO XI laat toe om benoemd te worden in uren waarin eigenlijk al een andere titularis
benoemd is. Daardoor kan ze ook voor 2/22 groepsmusiceren instrumentaal klassiek benoemd
worden.
Totale benoeming in de academie De Vonk: als leraar voor 10/22 en 1/20.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de academie De Vonk.
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Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs
toegekend.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de
academie De Vonk en het personeelslid.
397.256 - Deeltijds Kunstonderwijs - Benoemingen op 1 januari 2019
Besluit
Artikel 1: Volgende leerkracht van de academie De Vonk wordt door de gemeente van OudHeverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke
basisscholen, benoemt met ingang van 1 januari 2019:
XXX, nog niet benoemd in de academie De Vonk, wel in de academie te Mol.
Ze is in de academie De Vonk op 31 december 2018 tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur
als leraar.
Voorstel benoeming: als leraar voor 5/20 verteltheater, 2/22 woordatelier en 2/22 woordlabo.
Totale benoeming in de academie De Vonk : 4/22 en 5/20.
Artikel 2: De leerkracht krijgt opdracht om deel te nemen aan alle activiteiten, georganiseerd
door de academie De Vonk.
Artikel 3: De leerkracht krijgt de wettelijke wedde ten laste van het Ministerie van Onderwijs
toegekend.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de
academie De Vonk en het personeelslid.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
643.1 - Reglement kermisactiviteiten op de openbare kermissen
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaand reglement kermisactiviteiten op de openbare
kermissen goed

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante
activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen
Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2)
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de
gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van
vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen,
samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het
oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.
Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2)
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
- Kermis Haasrode
Armand Verheydenstraat
2de weekend na Pasen
- Kermis Oud-Heverlee
1ste weekend maand september
- Kermis Sint-Joris-Weert
Weekend voor en na Sint-Joris
De gemeenteraad geeft volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
data voor de kermissen te bepalen en de plaatsen aan te duiden.
De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer
bezet worden dan gedurende de in dit artikel vermelde periodes.
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Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op eigen initiatief of op vraag van de
wijkverenigingen de kermislijst, de plaats en de data van de kermis wijzigen, zonder dat dit
aanleiding kan geven tot het vorderen van enige schadevergoeding aan de gemeente.
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en KB art.
4 §2 en art. 10)
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:
-aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening
-aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
Bijkomende voorwaarden:
uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door
een niet-menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10
van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de
reglementaire voorschriften betreffende deze materie
het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de
personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake
volksgezondheid
§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”voor eigen
rekening
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
Bijkomende voorwaarden:
uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot 2.
Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1)
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de
kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:
-in geval van absolute noodzaak;
- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis
(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat
er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13)
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature
bekend maken door publicatie van een kennisgeving.
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Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de gemeentelijke
website http://www.oud-heverlee.be, via het gemeentelijk infoblad en de lokale pers.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften [1] en binnen de termijn voorzien in
de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet
weerhouden.
5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15)
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria :
a) de aard van de attractie of van de vestiging;
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het
tewerkgesteld personeel;
f) desgevallend, de nuttige ervaring;
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden
en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een
proces-verbaal.
5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5)
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke
niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:
-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 6. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:
a)de situering van de standplaats;
b)de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;
c)de duur van het gebruiksrecht of het abonnement;
d)de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de
standplaats toegewezen werd;
e)desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegewezen werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
f)het ondernemingsnummer;
g)de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de
standplaats toegelaten is;
h)de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld;
i)desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
Artikel 7 Spoedprocedure (KB artikel 17)
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen
vacant blijven,
hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf.
artikel 5 van dit reglement),
hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,
hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,
kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1° de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het
mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
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2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij
schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
3° de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement;
4° hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten
vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het procesverbaal de motivatie van zijn keuze aan;
6° hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per
duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem
aanbelangt.
Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de
kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische
noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende
gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.
Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2)
1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf.
artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit
reglement).
2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor
een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de
activiteiten aan het einde van de loopbaan.
Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van
de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris.
Artikel 9 Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3)
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
-door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,
-door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat onmiddellijk in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de
ongeschiktheid en houdt op onmiddellijk de dertigste dag volgend op de bekendmaking van het
hernemen van de activiteiten.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van
de kermis hernieuwd worden.
2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats
heeft.
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van
de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voortkomen.
De vraag tot opschorting dient te gebeuren:
-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden;
- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
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- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld
in artikel 9 1° van dit reglement. De opzegging gaat onmiddellijk in op de dertigste dag volgend
op de bekendmaking van de ongeschiktheid.
- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere
motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling
van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris.
- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent,
kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de
houder was.
Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6)
De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten:
1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke
verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing
zijn op de betrokken attractie of vestiging,
2° hetzij om redenen vermeld in het gemeentelijk reglement.
De intrekking van het abonnement gebeurt overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het
gemeentelijk reglement en kan geen aanleiding geven tot het vorderen van enige
schadevergoeding aan de gemeente.
De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 12 Overdracht standplaats (KB artikel 18)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1)De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of
zijn vestiging(en) stopzet;
2) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats
overlaten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat
-de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen
overneemt;
-de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis
(cf. artikel 3 van dit reglement).
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht.
Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11)
13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening
aan tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten””
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie
de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de
kermisactiviteit voor eigen rekening
5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in 1) tot en met 4)
6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon
bedoeld in 5)
De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden.
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Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of
door middel van wie ze werden toegewezen.
13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening
aan tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders
“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten””
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante
activiteiten”
3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie
de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in
dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4)
6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten[2] in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in
aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als
werkgever” of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”
De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
Artikel 14 Uitbating tijdens de kermis
Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade of
een ongeval veroorzaakt door de kermisinrichtingen, hun uitbater of zijn personeel, zowel
binnen de inrichting als op de openbare weg. Het gemeentebestuur is evenmin aansprakelijk
voor beschadiging, diefstal of verlies van de wagens of inrichtingen en hun inhoud.

AFDELING 2 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten
openbare kermissen
Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20)
1.1. Op aanvraag van een kermisuitbater
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar
domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij
de gemeente.
Deze aanvraag dient te gebeuren via standaardformulier (cf. bijlage).
1.2. Van uit de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de
procedure zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd.
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 3)
en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1 artikel 13)
kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 3 Duur machtiging (KB art. 22)
De machtiging wordt door de gemeente toegekend
-

hetzij voor een bepaalde periode

-

hetzij per abonnement

Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats
heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
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Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat
er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
[1] De wijze van indiening wordt nader bepaald in art 14, eerste lid van het KB van 24
september 2006
[2] KB art. 2, §3
Artikel 2: De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn
afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1,
artikel 3 van dit reglement te controleren.
Artikel 3: Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring én bekendmaking.
172.20 - Gemeenteraadscommissies - aanduiding gemeentemandatarissen per
raadscommissie legislatuur 2019-2024
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de volgende mandatarissen aan te duiden om te zetelen
in de respectievelijke gemeenteraadscommissies tijdens de legislatuur 2019-2024:
De Algemene raadscommissie : politie, brandweer, personeelszaken, kerkfabrieken, financiën,
informatie en ICT:
De raadscommissie Mens: onderwijs, sport, gezin en kinderopvang, jeugd, lokale economie,
gelijke kansenbeleid en werkgelegenheid, welzijn en sociale zaken,
ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn:
De raadscommissie Ruimte: ruimtelijke ordening, patrimonium, openbare werken, mobiliteit,
milieu en klimaat, wonen, recreatie en toerisme:
-

58/172.2 - Kennisneming geldigheidsverklaring verkiezing van de leden van de politieraad
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie van 31
januari 2018 waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad van Oud-Heverlee, zoals
beschreven in het proces-verbaal van 7 januari 2019, geldig wordt verklaard.
172 - Aanpassing rangorde van de gemeenteraadsleden
Besluit
Artikel 1: De rangorde wordt, gelet op de dienstanciënniteit en na eedaflegging van de heer
Sven Deferme als volgt aangepast:
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Volgnr Naam en voornamen van de
raadsleden

Anciënniteit

Aantal bekomen naamstem
de recentste

gemeenteraadsverkiezinge
1

BINON Alexander

03.01.1995-06.01.2019

24 j 3d

928

2

DANIELS Adri

02.01.2001-06.01.2019

18 j 4d

672

3

CLERCKX Bart

02.01.2001-06.01.2019

18 j 4 d

532

4

VAN BIESBROECK Francis

02.01.2007-06.01.2019

12j 4 d

427

5

DEBRUYNE Kris

02.01.2007-06.01.2019

12 j 4 d

303

6

TIMMERMANS Katrien

01.02.2007-06.01.2019

11j 11 m
5d

350

7

BOUCKAERT Mattias

02.01.2013-06.01.2019

6j 4d/

686

8

STEENO Maggy

02.01.2013-06.01.2019

6j 4d/

389

9

VLEMINCKX Paul

02.01.2013-06.01.2019

6j 4d/

256

10

RUTTEN Jos

02.01.2013-06.01.2019

6j 4d/

205

11

TECK Tom

02.01.2013-06.01.2019
29.01.2019

6j 4d

485

12

De WACHTER Jos

29.04.2008-22.10.2010

2j 5 m 23d 199

13

Van STEENKISTE Hanna

07.01.2019

/

521

14

LEMAITRE Patrice

07.01.2019

/

319

15

CLAESSEN Adinda

07.01.2019

/

270

16

D'HERTEFELT Sarah

07.01.2019

/

244

17

BINON Mark

07.01.2019

/

236

18

Van DYCK Josien

07.01.2019

/

209

19

GILIAS Fien

07.01.2019

/

188

20

VANDEVOORDE Frieda

07.01.2019

/

168

21

DEFERME Sven

26.02.2019

/

166

172.2 - Onderzoek van de geloofsbrieven - Eedaflegging en installatie als titelvoerend
gemeenteraadslid van een opvolgend raadslid
Besluit
Artikel 1: De heer Sven Deferme wordt bijgevolg als gemeenteraadslid-titularis geïnstalleerd.
Hij zal onder nummer 21 voorkomen op de rangorde van de gemeenteraadsleden.
61 - Stand van zaken WZZ De Kouter door de voorzitter

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Adri Daniëls

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
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