Besluitenlijst van de gemeenteraad
van 26 februari 2019

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
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.
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:
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

Openbaar
Normaal
26 februari 2019

/

166

Financien
487.7 - 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.
Secretariaat
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:
- Kris Debruyne (voorzitter (CD&V)
- Jos De Wachter (CD&V)
- Alexander Binon (NV-A)
- Sven Deferme (NV-A)
- Adinda Claessen (Groen)
- Sarah D'Hertefeld (Groen)
- Jos Rutten (SPa)
- Patrice Lemaitre (VLD)
De raadscommissie Mens: onderwijs, sport, gezin en kinderopvang, jeugd, lokale economie,
gelijke kansenbeleid en werkgelegenheid, welzijn en sociale zaken,
ontwikkelingssamenwerking, cultuur, dierenwelzijn:
- Paul Vleminckx (CD&V)
- Jos De Wachter ((CD&V)
- Frieda Vandevoorde (NV-A)
- Mark Binon (NV-A)
- Sarah D'Hertefelt (voorzitter) (Groen)
- Josien Van Dyck (Groen)
- Jos Rutten (SPa)
- Fien Gilias (VLD)
De raadscommissie Ruimte: ruimtelijke ordening, patrimonium, openbare werken, mobiliteit,
milieu en klimaat, wonen, recreatie en toerisme:
- Paul Vleminckx (CD&V)
- Kris Debruyne ((CD&V)
- Tom Teck (NV-A)
- Maggy Steeno (NV-A)
- Josien Van Dyck (voorzitter) (Groen)
- Adinda Claessen (Groen)
- Jos Rutten (SPa)
- Patrice Lemaitre (VLD)
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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 2019 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.
901 - Vertegenwoordiging gemeente bij verschillende maatschappijen
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om volgende personen aan te duiden als gemeentelijke
vertegenwoordigers bij de volgende intercommunales en maatschappijen voor de duur van de
legislatuur 2019-2024
Naam maatschappij

Naam vertegenwoordig(st)er

Regionaal Landschap Dijleland 2 effectieven

2 plaatsvervangers

bij voorkeur ook schepen van
milieu en milieuambtenaar

Jos Rutten, schepen van milieu

Xxxxxx

Sven Deferme, raadslid

Xxxxxx

Onderwijssecretariaat voor
Katrien Timmermans, schepen van
Vlaamse Steden en Gemeenten onderwijs
BESTUURDERS:
Naam intercommunale

Naam kandidaat-bestuurder

Regionaal Landschap Dijleland

Adinda Claessen

Onderwijssecretariaat voor Vlaamse Steden
en Gemeenten

/

Artikel 2: De gemeenteraad besluit deze aanduidingen te laten gelden zolang zij niet door een
nadere gemeenteraadsbeslissing worden ingetrokken.
Artikel 3: De gemeenteraad verleent aan voornoemde personen de volmacht om wat betreft de
dagorde, te beraadslagen, te stemmen en de voorgestelde beslissingen te amenderen of te
verwerpen.
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
verschillende maatschappijen.
901 - Opdrachthoudende vereniging Riobra - voordracht van de vertegenwoordiger (s) op
de (Buitengewone) Algemene Vergadering
Besluit
Artikel 1: De gemeente besluit de heer Patrice Lemaitre 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 / 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.
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.
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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 de heer Mattias Bouckaert, schepen, 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 de heer Mattias Bouckaert, schepen, voor te
dragen 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 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding vertegenwoordiger(s) voor de
algemene vergaderingen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw Fien Gilias 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 / 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 - 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 de heer Adri Daniëls, burgemeester, 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 de heer Adri Daniëls, burgemeester, voor te dragen als
kandidaat-bestuurder voor de dienstverlenende vereniging "Interleuven".
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Artikel 2: De gemeenteraad besluit om de heer Adri Daniëls, burgemeester, 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 Alexander Binonaan 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 / 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
Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering 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 Josien Van Dyck, gemeenteraadslid,
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: De gemeenteraad besluit tevens om mevrouw Josien Van Dyck, gemeenteraadslid,
eveneens voor te dragen als kandidaat-bestuurder, rekening houdende met het gegeven dat er
voor de Raad van Bestuur slechts 15 onder de 20 aangesloten gemeente te begeven mandaten
zijn. 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 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 vereniging 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.
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(*) 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 de heer Jos De Wachter, gemeenteraadslid, 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: Voor de toekomstige vergaderingen zal het mandaat van de
vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger telkens opnieuw worden bepaald.
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 Cipal.
901 - Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant vzw - Voordracht van de
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw Katrien Timmermans 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.
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 mevrouw Fien Gilias en Mark Binon voor te dragen als
afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. Zij krijgen het
mandaat de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren. Zij
zullen de gemeente 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 Bart Clerckx, schepen, 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 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 Jos Rutten voor te dragen als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 20 maart 2019. De heer Jos Rutten
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krijgt het mandaat de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren. Jos Rutten
zal de gemeente 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 / 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.
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 de vertegenwoordiger(s)
voor het algemeen comité van EcoWerf
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw Hanna Van Steenkiste voor te dragen als
vertegenwoordiger voor het algemeen comité van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf
Oost-Brabant.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om / 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.
901 - Opdrachthoudende vereniging EcoWerf - Voordracht van een bestuurder voor de raad
van bestuur
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de heer Adri Daniëls 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 van bestuur
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de heer Francis Van Biesbroeck 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 de heer Jos De Wachter, gemeenteraadslid, 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 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 Adinda Claessen, gemeenteraadslid, 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 / 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 3: 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).
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.
833/836 - De Watergroep - Aanduiding vertegenwoordiger(s) Algemene Vergadering en
aandeelhoudersbestuur drinkwater
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de heer Jos Rutten, schepen, aan te duiden 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 / 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 de heer Jos Rutten, schepen, aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden in het aandeelhoudersbestuur drinkwater
van De Watergroep voor de duur van de legislatuur 2019-2024.
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Artikel 4: De gemeenteraad besluit om de mandaten voor alle vergaderingen per vergadering
opnieuw vast te stellen.
Artikel 5: 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 - Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein - Verlenging vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
Besluit
Artikel 1: - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…)
dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en
afvalwater, warm water, brandstof,
-

telecommunicatie,

-

radiodistributie en kabeltelevisie,

-

de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien
als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het
werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente Oud-Heverlee.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op
31 december 2019.
Artikel 2: - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro,
voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van
hoger vermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3: - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar
een retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig
aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro
per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente Oud-Heverlee.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten
op het grondgebied van de stad/gemeente.
Artikel 4: – Inning
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De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.
Artikel 5: – Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd
en bekendgemaakt

192 - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Aanduiding
vertegenwoordiger(s)
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om Adri Daniels aan te duiden als effectief
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG).
De gemeenteraad besluit om tevens/ aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Artikel 2: De gemeenteraad besluit (eventueel) om / voor te dragen als lid van de raad van
bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Artikel 3: De gemeenteraad besluit (eventueel) om / voor te dragen als lid van
bestuurscommissie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
Artikel 4: De aanduiding verleent aan de vertegenwoordigers de volmacht om mbt de dagorde
te beraadslagen, te stemmen, voorgestelde beslissingen te amenderen of te verwerpen. De
aanduiding blijft geldig zolang zij niet wordt ingetrokken door een andere
gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 5: De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen tot
uitvoering van deze beslissing en tot kennisgeving ervan aan de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten.
901 - Sociaal Wonen Arro Leuven (SWaL) - Vertegenwoordiging
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om mevrouw Sarah D'Hertefelt, gemeenteraadslid, aan te
duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Sociaal Wonen arro
Leuven (SWaL).
Artikel 3: De gemeenteraad besluit om gedurende 3 jaar Adri Daniëls, burgemeester en als
plaatsvervanger Katrien Timmermans, schepen, voor te dragen als lid van de raad van
bestuur op basis van de clusters.
Artikel 4: De aanduiding verleent aan de vertegenwoordiger(s) de volmacht om mbt de dagorde
te beraadslagen, te stemmen, voorgestelde beslissingen te amenderen of te verwerpen. De
aanduiding blijft geldig zolang zij niet wordt ingetrokken door een andere
gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 5: De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen tot
uitvoering van deze beslissing en tot kennisgeving ervan aan de Sociaal Wonen arro Leuven
(SWaL).
61 - Stand van zaken WZZ De Kouter door de voorzitter
VrijeTijd
624.01 - Tarieven gemeentelijke initiatieven
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad legt de tarieven voor de deelname aan gemeentelijke activiteiten
voor het dienstjaar 2019 als volgt vast:
- concerten en toneelopvoeringen

5,00 EUR

- workshops en lezingen

5,00 EUR
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- computercursussen voor senioren waarbij huur computer vereist is
les
- cursussen voor senioren zonder huur computer bv. tablet, smartphone…
les
- start to initiatieven
- start to bootcamp

10,00 EUR per
7,00 EUR per
25,00 EUR
50,00 EUR

- lessenreeks conditietraining 50 +

30,00 EUR

(15,00 EUR bij instap halverwege)
Artikel 2: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
205.9 - Algemeen bestuur - Kennisname verslagen cultuurraad
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van 6 juni, 5
september en 5 december 2018.
Vragenronde
Besluit
Vraag van raadslid Fien Gilias over Dubyard.
Er zijn veel klachten over lawaai. Er was toestemming voor muziek tot 2 uur 's nachts. Hoe kan
dit in de toekomst anders om tegemoet te komen aan de klachten van de omwonenden.
Schepen Bart Clerckx antwoordt dat het wat muziekoverlast het goed meevalt en dat er niet
veel muziekfestivals zijn. Dit moet kunnen. Raadslid Fien Gilias herhaalt de vraag van de
omwonenden om tegemoet te komen aan hun klachten. Schepen Bart Clerckx wil een
evenwicht tussen het recht om feest te vieren en de rus voor de omwonenden. Schepen Mattias
Bouckaert zegt dat Dubyard moet overleggen met de buurt. Tot 2 uur muziek mogen maken is
niet overdreven. We bekijken met de organisatoren wat de beste oplossing is dit jaar. Raadslid
Patrice Lemaitre vraagt zich af of dat wel de locatie is voor zo'n groot evenement. Schepen Bart
Clerckx wil dat zeker bekijken met de organisatoren, zeker wat het parkeren betreft.
Vraag raadslid Patrice Lemaitre over twee verzakkingen op het tracé Oud-Heverlee - SintJoris-Weert
Wanneer gaan de verzakkingen op de Waversebaan - Leuvensestraat opgelost raken.
Burgemeester Adri Daniëls antwoordt dat aan de Scheepmansstraat de verzakking door de
Watergroep hersteld is. Het is een voorlopige oplossing omdat de Watergroep moet vaststellen
of er een probleem is onder het wegdek. Het andere stuk moet de gemeente oplossen en dat
doen we zo snel als mogelijk. Voor gans het stuk Waversebaan - Leuvensestraat moet er een
oplossing komen voor het wegdek. Raadslid Alexander Binon meent dat er voor de
verkiezingen een aannemer aangesteld was om dat stuk aan te pakken. Wanneer wordt dat
uitgevoerd? Burgemeester Adri Daniëls zegt dat dit plan nog steeds bestaat. Schepen Mattias
Bouckaert is ook een voorstander van een raamcontract, net als raadslid Patrice Lemaitre, om
zulke zaken snel op te lossen.
Vraag raadslid Patrice Lemaitre over de wegomleiding aan de Naamsesteenweg richting
Waver.
Er is een wegomlegging aan het nieuwe aan te leggen ecoduct. De omleiding is erg belastend.
Is de gemeente geconsulteerd over de omleiding, is er gekeken naar alternatieven? De
dorpskern van Sint-Joris-Weert had kunnen ontzien worden door een andere wegomlegging.
Burgemeester Adri Daniëls zegt dat de gemeente geconsulteerd is geweest, er zijn
alternatieven bekeken maar de Weertsedreef gebruiken als omleiding is niet mogelijk. Dat
hebben we geleerd bij de werken aan de M. Noëstraat, die wordt dan helemaal kapot gereden
en dan moet de gemeente zeer veel kosten doen. Werken met rode lichten is niet mogelijk voor
de uitvoering van de werken, het aantal voertuigen zouden te lang moeten aanschuiven.
Schepen Mattias Bouckaert vermeldt dat er meerdere opties bekeken zijn met de politie, die
over verschillende voorstellen van het college advies gegeven hebben.
Vraag raadslid Alexander Binon ivm beleidsplan.
Wanneer komt het beleidsplan van de nieuwe meerderheid er? Burgemeester Adri Daniëls zegt
dat dit zal komen rond dezelfde periode als 6 jaar terug. Er worden realistische cijfers geplakt bij
de plannen.
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Vraag raadslid Maggy Steeno over brievenbussen.
Een vraag voor de schepen voor gelijke kansen in verband met de brievenbussen die overal
verdwijnen. Burgemeester Adri Daniëls antwoordt dat er een brief is vertrokken naar BPost om
te vragen om bepaalde brievenbussen terug te hangen, te weten aan de school van Blanden en
aan de A. Verheydenstraat.
Vragen van mensen in de zaal.
XXX vraag voor de paddenoverzetactie maatregelen om de vrijwilligers op een veiligere manier
hun werk te laten doen aan de M. Noëstraat. Ze verwijst naar de mail die aan de algemeen
directeur en enkele schepenen stuurde. Schepen Mattias Bouckaert antwoordt dat het werken
met tijdelijke hinderissen niet evident is maar er moet zeker een middel komen om de
vrijwilligers hun werk veiliger te laten doen. We focussen ons op de M. Noëstraat, voor de
Bogaerdenstraat moeten er minder overzetten gebeuren. De trek zal misschien eind deze week
al beginnen. We zijn niet zeker of we die timing halen. XXX suggereert om de nadars te zetten
aan de versmalligen die er al zijn, dan hebben die al een informatief karakter om de mensen te
verwittigen dat er een paddenoverzet is. XXX herhaalt haar vraag naar een oversteekplaats aan
de Kapel van Steenberghe. Schepen Mattias Bouckaert zegt dat de vraag na de gemeenteraad
zal besproken worden.
XXX vraagt of er overwogen wordt een Finse Piste aan te leggen. Raadslid Mark Binon zegt dat
hij en toenmalig schepen Tom Teck bij OHL zijn gaan kijken en daar is zeker plaats om een
piste realiseren. Burgemeester Adri Daniëls antwoordt dat het bekeken wordt.
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