Notulen van de zitting van de
gemeenteraad van 26 februari 2019

Adinda Claessen, voorzitter van de gemeenteraad
Adri Daniëls, burgemeester
Aanwezig:

Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx, Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias
Bouckaert, schepenen
Alexander Binon, Francis Van Biesbroeck, Kris Debruyne, Maggy Steeno, Tom
Teck, Jos De Wachter, Patrice Lemaitre, Sarah D'Hertefelt, Mark Binon, Josien
Van Dyck, Fien Gilias, Frieda Vandevoorde, Sven Deferme, raadsleden
Marijke Pertz, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Paul Vleminckx, raadslid

Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 19u37.
Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Sven Deferme, raadslid
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpnotulen, opgesteld door de algemeen directeur,
van de vorige vergadering van 29 januari 2019.
De gemeenteraadsleden nemen er nota van dat tot het einde van de huidige vergadering
opmerkingen kunnen gemaakt worden betreffende de redactie van de notulen.

172.2 - Onderzoek van de geloofsbrieven - Eedaflegging en installatie als titelvoerend
gemeenteraadslid van een opvolgend raadslid
Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur artikel 6 § 3.
Feiten en context
Mevrouw Daisy-Milena Boon liet schriftelijk weten dat zij wenst te verzaken aan haar mandaat
van gemeenteraadslid (NV-A).
De eerste in aanmerking komende opvolger op de lijst nummer 2 (NV-A) waartoe het te
vervangen raadslid behoort is de heer Jarne Robrechts liet ons eveneens schriftelijk liet weten
dat hij het mandaat niet wenst op te nemen.
De tweede in aanmerking komende opvolger op de lijst 2 (NV-A) is de heer Sven Deferme die
ons meedeelde het mandaat te willen opnemen.
Uit het verslag van onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Sven Deferme blijkt dat hij
nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een
geval van onverenigbaarheid.
Tevens werd het bewijs geleverd dat de heer Sven Deferme voldoet aan de
verkiesbaarheidsvereisten, zoals bepaald in de wetgeving.
De Heer Sven Deferme wordt uitgenodigd om in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad de voorgeschreven eed af te leggen.

26 februari 2019

Met 19 stemmen voor (Adinda Claessen, Adri Daniëls, Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx,
Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Alexander Binon, Francis Van Biesbroeck,
Kris Debruyne, Maggy Steeno, Tom Teck, Jos De Wachter, Patrice Lemaitre, Sarah D'Hertefelt,
Mark Binon, Josien Van Dyck, Fien Gilias, Frieda Vandevoorde), 1 niet gestemd (Sven
Deferme)
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
Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur.
Feiten en context
Ingevolge de verzaking aan het mandaat van gemeenteraadslid, door zowel mevrouw DaisyMilena Boon, als de eerste opvolger op de lijst nummer 2 (NV-A) heer Jarne Robrechts en de
installatie tijdens de zitting van heden als gemeenteraadslid van de tweede opvolger op lijst
nummer 2 (NV-A), de heer Sven Deferme, dient de rangorde van de gemeenteraadsleden
aangepast te worden.
Met 19 stemmen voor (Adinda Claessen, Adri Daniëls, Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx,
Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Alexander Binon, Francis Van Biesbroeck,
Kris Debruyne, Maggy Steeno, Tom Teck, Jos De Wachter, Patrice Lemaitre, Sarah D'Hertefelt,
Mark Binon, Josien Van Dyck, Fien Gilias, Frieda Vandevoorde), 1 niet gestemd (Sven
Deferme)
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
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19

GILIAS Fien

07.01.2019

/

188

20

VANDEVOORDE Frieda

07.01.2019

/

168

21

DEFERME Sven

26.02.2019

/

166

Openbaar
Normaal
Financien
487.7 - Interne controlemaatregel m.b.t. de procedure voor kredietaanpassingen - dienstjaar
2019
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur inclusief de overgangsbepalingen inzake de beleids- en
beheerscyclus (artikelen 595 tot en met 597).
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
De omzendbrief BB 2012/1 van 20 juli 2012 houdende begrotingsinstructies waarbij een
onderscheid gemaakt wordt tussen aanpassingen van de ramingen (kunnen beslist worden op
ambtelijk niveau) en interne kredietwijzigingen, hetgeen in het intern controlesysteem verder
uitgewerkt dient te worden.
De omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019.
Feiten en context
Het softwarepakket Mercurius hanteert het volgende onderscheid:
- De aanpassing van de raming van exploitatiebudgetten: elke verschuiving tussen uitgaven
onderling of ontvangsten onderling binnen eenzelfde beleidsdomein. De beleidsdomeinen zijn:
algemene financiering, algemeen bestuur, patrimonium, welzijn en leren;
- De aanpassing van de raming van investeringsbudgetten: elke verschuiving tussen uitgaven
onderling of ontvangsten onderling tussen acties van dezelfde investeringsenveloppe binnen
hetzelfde beleidsdomein en dezelfde rubriek. De meest voorkomende rubrieken zijn terreinen
en gebouwen, wegen en overige infrastructuur, roerende goederen, leasing en soortgelijke
rechten, erfgoed….
Aanpassingen van de raming zijn steeds verschuivingen in evenwicht: een uitgave (of
ontvangst) verhoogt t.o.v. een andere uitgave (of ontvangst) die voor hetzelfde bedrag daalt;
- De interne kredietaanpassing (enkel mogelijk in exploitatie): elke wijziging (die geen
aanpassing van de raming is) binnen eenzelfde beleidsdomein waarbij het saldo (uitgaven ontvangsten) van het beleidsdomein niet verslechtert, bv. verschuivingen tussen uitgaven en
ontvangsten.
Een aanpassing van de raming kan op ambtelijk niveau uitgevoerd worden door de financieel
directeur en de deskundigen financiën (jaarplanbeheerders in Mercurius). Zij gebeuren op
wekelijkse basis, gelet op het feit dat bij het gebruik van de diverse budgetsleutels is gebleken
dat er regelmatig verschuivingen tussen sleutels uitgevoerd moeten worden.
Voor een interne kredietwijziging is de goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen / vast bureau vereist.
Voor wijzigingen die niet kunnen verwerkt worden via de procedure van een aanpassing van de
raming of een interne kredietwijziging, is een budgetwijziging nodig; b.v. wanneer de wijziging
tot gevolg heeft dat het saldo van een beleidsdomein daalt, bij een verschuiving tussen
verschillende beleidsdomeinen, de creatie van een nieuwe actie,…;
In het kader van de interne controle dient een procedure voor het doorvoeren van
kredietaanpassingen vastgelegd te worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
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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.

484.266 - Belastingverordening op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en
van gelijkgestelde producten.
Juridische gronden
Artikel 170§4 van de grondwet.
Het decreet over het lokaal bestuur art.40 §3.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen en latere wijzigingen.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen (VLAREMA) en latere
wijzigingen.
De gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BB 2011/01 van 10 juni 2011.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2017, houdende reglement niet-geadresseerd
drukwerk.
Argumentatie
De verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten leidt tot
vervuiling van de openbare wegen en bijkomend papierafval. Het is wenselijk de te verwerken
papierafvalberg in te dijken en op deze wijze ook de productie van papier te voorkomen.
De gemeente betaalt een kost voor papierophaling- en verwerking waarin het gedeelte nietgeadresseerd drukwerk een aandeel heeft. Het is dan ook aangewezen om het principe "de
vervuiler betaalt" toe te passen. Daarom worden de tarieven vastgesteld per exemplaar en
gedifferentieerd naargelang de grootte.
Het aantal brievenbussen per deelgemeente is gebaseerd op de meest recente cijfers van
Bpost (Distripost).
Met 16 stemmen voor (Adinda Claessen, Adri Daniëls, Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx,
Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Alexander Binon, Francis Van Biesbroeck,
Kris Debruyne, Maggy Steeno, Tom Teck, Jos De Wachter, Sarah D'Hertefelt, Josien Van Dyck,
Sven Deferme), 4 stemmen tegen (Patrice Lemaitre, Mark Binon, Fien Gilias, Frieda
Vandevoorde)
Besluit
Artikel 1.: Er wordt, met ingang van 01 april 2019, voor een termijn eindigend op 31 december
2019, een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken
met handelskarakter en van gelijkgestelde producten. Het reglement van 28 februari 2017 wordt
opgeheven.
Onder drukwerk met handelskarakter wordt verstaan: elke publicatie die ertoe strekt
bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen, zoekertjes en
andere elementen, die er op gericht is en potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruikt te
maken van diensten en/of producten van de adverteerder.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door
de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken
of aankopen. De opsomming is niet limitatief.
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Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd
als zijnde geadresseerd.
Artikel 2.: De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. De drukker en de
verdeler zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Wanneer de verantwoordelijke uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting
verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen onder wiens naam, handelsnaam, logo of
embleem de reclame wordt gevoerd.
Artikel 3.: De belasting wordt vastgesteld op:
- 0,025 euro per verspreid exemplaar beperkt tot eenbladig reclamedrukwerk
- 0,060 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren.
Als meerbladig reclamedrukwerk wordt beschouwd:


het open geplooide reclamedrukwerk dat groter is dan één A4 (29,6 cm x 21 cm).



indien verscheidene reclamedrukwerken samen worden verspreid zonder dat ze op een
permanente of vaste wijze één geheel vormen, wordt ieder reclamedrukwerk als een
apart exemplaar beschouwd.



reclamedrukwerken die in een catalogus of een blaadje zijn opgenomen, aan elkaar zijn
geniet, geplakt zijn, in omslag steken ofwel op iedere andere wijze zijn samengebracht.

Indien verscheidene reclamedrukwerken die qua vorm, kleur, layout of andere stijlkenmerken als afzonderlijk kunnen
worden beschouwd en waarbij de meerderheid van de verscheidene reclamedrukwerken elk afzonderlijk toebehoren aan
afzonderlijke adverteerders, op een in het vorige lid vermelde wijze zijn samengebracht en waarbij het geheel geen eenheid
qua vorm, kleur, layout of ander stijlkenmerk vertoont, wordt ieder van die afzonderlijke reclamedrukwerken als een apart
exemplaar beschouwd.
Het aantal verspreide exemplaren wordt vastgesteld op basis van volgend aantal brievenbussen op datum van 01 januari
2019:

Oud-Heverlee

1455

Blanden

1035

Vaalbeek

219

Sint-Joris-Weert 895
Haasrode

1249

Onvolledige verspreiding van de drukwerken waarvan geen aangifte werd gedaan bij het
gemeentebestuur geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.
Artikel 4.: Er is een vrijstelling van belasting:
1. voor drukwerken en gelijkgestelde producten van erkende gemeentelijke verenigingen
voor zover het reclame betreft voor eigen organisaties.
2. voor drukwerken en gelijkgestelde producten van sociale, caritatieve, culturele, sportieve
en politieke organisaties.
3. voor drukwerken en gelijkgestelde producten van openbare diensten en gelijkgestelde
inrichtingen en onderwijsinstellingen.
4. voor drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50% of meer wordt ingenomen
door tekst en/of afbeeldingen zonder handelskarakter.
Artikel 5.: De

belastingplichtige dient binnen de 10 werkdagen na de verspreiding aangifte te doen
bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen
van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of het gelijkgestelde product.
Voor de periodieke verspreidingen mag de aangifte voorafgaandelijk gedaan worden voor een
periode van hoogstens 1 jaar. Indien er wijzigingen zijn dienen deze doorgegeven te worden ten
laatste 5 dagen na verspreiding.
Artikel 6.: Bij

gebreke aan of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige van ambtswege ingekohierd volgens de procedure beschreven in artikel 7 van
het decreet van 30 mei 2008.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:
- 20% bij een eerste overtreding
- 100% bij een tweede en volgende overtreding, met dien verstande dat een correcte aangifte gedurende twee
opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige volledig herstelt. Het bedrag van deze verhoging
wordt eveneens ingekohierd.
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Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag betekent het college van burgemeester en
schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening
om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7.: Het

bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van de verdeling.

Artikel 8.: De

belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat periodiek vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9.: De

belasting dient betaald te worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10.: De

belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan
gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn
van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
De bevoegde overheid stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na het indienen van een bezwaarschrift een
ontvangstmelding naar de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger.
Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 30 mei 2008 uitgenodigd worden op een hoorzitting.
Het college van burgemeester en schepenen doet binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van
ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. Die termijn van 6 maanden
wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd.

Artikel 11.: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6
tot 9 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij niet specifiek de belastingen
op de inkomsten betreffen.
Artikel 12.: Deze

verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Tussenkomsten
Raadslid Patrice Lemaitre is het er niet mee eens dat dit een loutere aanpassing van de
tarieven in functie van de indexering is. Hij dient een amendement in:
artikel 3 : 0,022 euro per verspreid exemplaar beperkt tot eenbladig reclamedrukwerk en 0,054
euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren
artikel 4: er is een vrijstelling van belasting voor de eerste verspreiding van eenbladig
reclamedrukwerk binnen een periode van twee jaar (te tellen vanaf 1 april 2019).
Er wordt gestemd over het amendement met betrekking tot artikel 3:
Voor: fractie open-VLD
Onthouding: fractie N-va
Tegen: fracties CD&V en Groen en SPa.
Het amendement wordt niet weerhouden.
Er wordt gestemd over het amendement met betrekking tot artikel 4:
Voor: fractie open-VLD en raadslid Marc Binon
Onthouding: fractie N-va (minus raadslid Marc Binon)
Tegen: fracties CD&V en Groen en SPa.
Het amendement wordt niet weerhouden.
Raadslid Alexander Binon meldt dat N-va begrip heeft voor de amendementen van VLD. Maar
ze vinden dat de inkomsten beter bij de verspeiders van reclamedrukwerk gevonden worden
dan bij de inwoners door middel van een verhoging van de personenbelasting en of de
opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Secretariaat
172.20 - Gemeenteraadscommissies - aanduiding gemeentemandatarissen per
raadscommissie legislatuur 2019-2024
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Juridische gronden
Artikel 34, paragrafen 34, 35 en 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad,
goedgekeurd in zitting van 29 januari 2019.
Feiten en context
De gemeenteraad richt drie commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.
De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de
wijze waarop vorm wordt gegeven aan de bevolking, telkens als dat voor de beleidsvoering
wenselijk wordt geacht.
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De voordracht van kandidaten.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
Juridische gronden
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst ,
gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2018, inzonderheid de
artikelen 12 tot en met 18ter.
Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad
van de leden van de politieraad, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 november 2018.
De ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie
van de politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone.
Feiten en context
Het proces-verbaal en de andere bescheiden betreffende de kiesverrichtingen die op 7 januari
2019 die plaatsvonden met het op op de verkiezing van de leden van de politieraad van de
gemeente Oud-Heverlee.
Het feit dat de kiesverrichtingen op regelmatige wijze zijn verlopen en er geen enkel bezwaar
werd ingediend.
Het uitroepen van de verkozen effectieve raadsleden en de opvolgers, gedaan door de
gemeenteraad overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee nievaus en het koninklijk besluit
van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de
politieraad.
Het verslag van Ann Schevenels, lid van de deputatie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur.
Feiten en context
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanstelling van de gemeentelijke
vertegenwoordigers belast met het bijwonen van de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen van verschillende intercommunales en maatschappijen.
De voorgestelde kandidaturen.
Na bespreking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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:
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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
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur.
Feiten en context
De gemeente Oud-Heverlee is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de
opdrachthoudende vereniging Riobra.
De gemeente Oud-Heverlee werd per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Riobra die op 15
maart 2019 plaatsvindt in Lubbeek.
De principenota die als documentatie aan de gemeente Oud-Heverlee per brief van 4 december
2018 werd overgemaakt.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit te leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering.
De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden gelden ook voor de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen
voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (Rbc) of voor de raad van bestuur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
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Artikel 3: De gemeente besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisneming hiervan te verrichten aan
de opdrachthoudende vereniging Riobra.

901 - Opdrachthoudende vereniging Riobra - voordracht kandidaat lid voor het Regionaal
Bestuurscomité en (eventueel) voor de Raad van Bestuur
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
Feiten en context
De gemeente Oud-Heverlee is voor één of meer activiteiten aangesloten bij de
opdrachthoudende vereniging Riobra OV.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering in de buitengewone zitting van Riobra OV die op 15
maart 2019 plaatsvindt te Lubbeek.
De principesnota die als documentatie aan de gemeenteraad op 4 december 2018 per brief
overgemaakt werd.
Artikel 22 van de statuten bepaalt dat alle huidige mandaten bij Riobra OV onmiddellijk
vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van
de bestuursorganen dient over te gaan.
Het feit dat de gemeente Oud-Heverlee ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC).
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten heeft elke gemeente het recht om 1 kandidaat-lid
voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC).
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten heeft de deelnemende gemeente het recht om
eventueel 1 kandidaat-bestuurder voor te dragen. Het dient echter dezelfde persoon te zijn die
voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC.
Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van bestuur is
beperkt tot vijftien.
De besprekingen.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
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901 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding vertegenwoordiger(s) voor de
algemene vergaderingen.
Juridische gronden
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 21 met betrekking tot de leden met raadgevende stem.
Feiten en context
Het lidmaatschap van de gemeente Oud-Heverlee bij Interleuven.
Interleuven is een dienstverlenende vereniging.
De statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni 1972 en
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering
van Interleuven.
Artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur dat bepaalt dat de
algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze
voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
De agenda van deze algemene vergadering werd vastgesteld voor de Raad van Bestuur van 23
januari 2019.
Voor de algemene vergadering van 27 maart 2019 dient er een vertegenwoordiger aangeduid
te worden en het mandaat dient te worden vastgesteld.
Het mandaat voor alle toekomstige vergaderingen dient telkens te worden herhaald.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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)
Juridische gronden
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het Koninklijk Besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de oprichting
van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de
gemeente Oud-Heverlee is aangesloten.
Artikel 2.4 van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van de
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de gemeente
Oud-Heverlee is aangesloten.
Feiten en context
Het lidmaatschap van de gemeente Oud-Heverlee bij Interleuven.
De gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19
december 2018 van de bijzonder algemene vergadering van Interleuven.
Interleuven is een dienstverlenende vereniging.
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De gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) wordt
beheerd door Interleuven.
In het Beheerscomité GD-PBW zetelen personen die belast zijn met het dagelijks beheer van
de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de
Federale Overheidsdienst - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD - WASO).
Vanuit de gemeente Oud-Heverlee dient er een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GDPBW aangeduid te worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
Juridische gronden
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 435 van het decreet lokaal bestuur, waaruit blijkt dat de samenstelling en
voordrachtregeling van de raad van bestuur in de dienstverlenende vereniging statutair wordt
geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig artikel 434
van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 21 met betrekking tot de leden met raadgevende stem.
Feiten en context
Het lidmaatschap van de gemeente Oud-Heverlee bij Interleuven.
Interleuven is een dienstverlenende vereniging.
De statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering van 23 juni 1972 en het
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering
van Interleuven.
Artikel 434 waaruit blijkt dat de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, worden
benoemd door de algemene vergadering.
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien.
Twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers. Als de
deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een
gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen
manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een
deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur,, onafhankelijke
bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van
onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring.
Hij doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder.
De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan de kandidaten moeten voldoen en
regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd.
De raad van bestuur vergelijkt de verdiensten van de kandidaten.
De algemene vergadering stelt een onafhankelijk betuurder aan op voordracht van de raad van
bestuur, op grond van:
- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van eht samenwerkingsverband
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- specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin het
samenwerkingsverband actief is
- onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband.
Ingeval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden
ontslagen door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.
Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.
De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast.
De code van goed bestuur wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de heer Adri Daniëls, burgemeester, voor te dragen als
kandidaat-bestuurder voor de dienstverlenende vereniging "Interleuven".
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
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
Feiten en context
De gemeente Oud-Heverlee is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging PBE.
De gemeente Oud-Heverlee werd per aangetekend schrijven van 11 januari 2019 opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van PBE die op 22
maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek.
De principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van 06 november 2018
overgemaakt werd.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van
de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering.
De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van de brief van
06 november die aan de gemeente Oud-Heverlee overgemaakt werd, gelden ook voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de
raad van bestuur.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
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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
Juridische gronden
Artikel 1.1.1 §274° van het energiebesluit van 19 november 2010.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in de toelichtingsnota
overgemaakt aan de deelnemende gemeenten.
Het decreet lokaal bestuur.
Artikel 18 en 23 van de statuten van PBE.
Feiten en context
De gemeente Oud-Heverlee is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging PBE.
De gemeente Oud-Heverlee werd per aangetekend schrijven van 11 januari 2019 opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van PBE die op 22
maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek.
De principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van 06 november 2018
overgemaakt werd.
De gemeente Oud-Heverlee is ingedeeld bij een regionaal bestuurscomité (RBC).
Overeenkomstig artikel 29 van de statuten heeft elke gemeente recht om één (1) kandidaat-lid
voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC).
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten heeft de gemeente tevens het recht om één (1)
kandidaat-bestuurder voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet gaan die
voorgedrgen wordt als kandidaat-lid voor het RBC.
Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemenleden van de raad van bestuur is
beperkt tot vijftien (15).
Het moet om "onafhankelijke bestuurders" gaan ener zijn een aantal decretale en statutaire
onverenigbaarheden, zoal beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende
gemeenen werd overgemaakt.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
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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.
----(*) 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
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad en titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking.
Feiten en context
De gemeente Oud-Heverlee is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg “Cipal”).
De statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de
algemene vergadering.
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene
vergadering rechtstreeks door de gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
Juridische gronden
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
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Het decreet van 29 april 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische
raden van de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités.

Feiten en context
De ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ gelanceerd op 23 december 2015 en de
goedkeuring van project 6346 op 28 juni 2016.
Het Burgemeestersoverleg werkt samenwerkt met ERSV Vlaams-Brabant VZW, Provincieplein
1, 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van dit project.
Dit gebeurde via een nieuwe werkgroep bij het Burgemeestersoverleg, genaamd ‘Taskforce
Spitsregio Leuven’, welke vorm geeft aan het actieve partnerschap, bestaande uit
vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners, provincie Vlaams-Brabant
en eventueel toegevoegde deskundigen.
Het opzet van dit ESF-project is: geïntegreerd en actiegericht samenwerken aan de uitbouw
van een kwaliteitsvol en versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in regio Leuven, waarvan de
grote lijnen zijn: een duurzame economische ontwikkeling (kenniseconomie, de ruimtelijk
economische agenda en vestigingsvoorwaarden), een goedwerkende arbeidsmarkt (VDAB,
opvang van vluchtelingen, sociale economie, zorgsector) en mobiliteit als conditio sine qua non.
De ERSV-medewerkers (Regioteam) faciliteren dit streekoverleg en de uitvoering van het
actieplan.
De gemeente Oud-Heverlee neemt deel aan het lopende ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid.’
Begin 2019 wordt er een nieuwe ESF-oproep gelanceerd met als opzet dit versterkt
streekbeleid verder uit te bouwen.
De aangeduide vertegenwoordiger toont bijzondere interesse voor streekoverleg en za
ook worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het nieuwe ESF-project ‘versterkt
streekbeleid’.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
Juridische gronden
Het decreet van 22 december 2017 houdende lokaal bestuur.
De oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als rechtsopvolger
optreedt van de vzw IGO Leuven.
Artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur dat bepaalt dat
er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en dat van lid van één van de andere organen.
Artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de
algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de
gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor
de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire
bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. Een deelnemer kan haar
vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur aanduiden. De vaststelling van het mandaat
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van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de bevoegde raad van
de deelnemer gebeuren.
Artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald dat
de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering
benoemd en door haar afzetbaar. De raad van bestuur telt 15 leden met volgende verdeling van
de mandaten:


Eén bestuurder voor Aarschot.



Eén bestuurder voor Tienen.



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Rotselaar/Begijnendijk.



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tremelo/Keerbergen



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Haacht/Boortmeerbeek



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Herent/Kortenberg



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tervuren/Huldenberg



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bierbeek/Boutersem



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Lubbeek/Holsbeek



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Hoegaarden/Landen



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Zoutleeuw/Linter



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Geetbets/Kortenaken/Glabbeek



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bekkevoort/Tielt-Winge



Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Diest/Scherpenheuvel-Zichem

Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. Maximaal twee derden van
de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht. Indien het totaal van de door de
gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan deze voorwaarde, worden de
voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van voordracht van de gemeenteraad.
Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer dan één gemeente, geldt de datum
van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij zelf deel uitmaken. De kandidaten die het
maximum van twee derden van hetzelfde geslacht overschrijden, en die als laatsten zijn
voorgedragen door hun gemeenteraad, worden niet aanvaard. De gemeenten die behoren tot
de groep waaruit deze kandidaat is voorgedragen, worden verzocht een kandidaat van het
andere geslacht voor te dragen.
Artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald dat
iedere deelnemende gemeente het recht heeft, tot lid van de raad van bestuur met
raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op de lijst waarvan geen
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en deze
aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van
de raad van bestuur na algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Artikel 442, §1, 1° van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 31 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waardoor een algemeen
comité kan opgericht worden dat de verbinding tussen de raad van bestuur en de algemene
vergadering vormt. Elke deelnemer heeft 1 lid in het algemeen comité. Voor elke gemeente is
de schepen verantwoordelijk voor welzijn/lokaal sociaal beleid, de schepen verantwoordelijk
voor omgeving óf een door hen aangeduide vertegenwoordiger, verkozene of ambtenaar, lid.
Voor de OCMW’s en andere leden van de vereniging wordt het lid van het algemeen comité bij
geheime stemming benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers.
De voorzitter en de ondervoorzitters van de raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van
het algemeen comité.
Artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald dat
het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene vergadering die overgaat
tot vernieuwing van de raad van bestuur binnen de eerste 3 maanden van het jaar volgend op
de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Feiten en context
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Het besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2004 waarbij werd beslist om akkoord te gaan
met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging Igo.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van de
intergemeentelijke vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1. Welkom
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21.12.2018
3. Goedkeuring code van goed bestuur
4. Goedkeuring deontologische code
5. Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van
IGO


Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten
(15 bestuurders)



Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten
(maximum 5 bestuurders)



Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)

6. Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering van
IGO
7. Varia.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Feiten en context
De deelname van de gemeente Oud-Heverlee in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.
De statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 november
2017.
Er dient te worden overgegaan tot de aanstelling van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van EcoWerf.
De uitnodiging van 21 december 2017 voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf
van 20 maart 2019 met volgende bijhorende agenda en bijlagen:
1. Aanstelling bureau van de bijzondere algemene vergadering.
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2. Goedkeuring verslag van de buitengewone en bijzondere algemene vergadering van 21
november 2018.
3. Benoeming van de bestuurders van EcoWerf voor een periode van 6 jaar.
4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van zes jaar.
5. Benoeming van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger(s) voor het algemeen comité van
EcoWerf.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
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
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Feiten en context
De deelname van de gemeente Oud-Heverlee in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.
De statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 november
2017.
De uitnodiging van 21 december 2017 voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf
van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen.
De brief van 9 januari 2019 ter aanvulling van de uitnodiging met bijlagen, met als extra
agendapunt de benoeming van de leden van het algemeen comité.
Voor het algemeen comité van EcoWerf dient, voor de periode van de nieuwe legislatuur, de
schepen van omgeving als vertegenwoordiger van de gemeente aangeduid te worden, alsook
één of meerdere plaatsvervangers, mandataris of ambtenaar.
Na bespreking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
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901 - Opdrachthoudende vereniging EcoWerf - Voordracht van een bestuurder voor de raad
van bestuur
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Feiten en context
De deelname van de gemeente Oud-Heverlee in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.
De statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 november
2018.
Binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de gemeenteraadsverkiezingen
wordt een algemene vergadering bijeengeroepen waarbij tot de algehele vervanging van de
raad van bestuur wordt overgegaan;
De uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf
van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen.
Er dient een bestuurder voor de gemeente afgevaardigd te worden voor een periode van zes
jaar.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Feiten en context
De deelname van de gemeente Oud-Heverlee in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.
De statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 november
2018. Deze statuten voorzien in de aanstelling van twee bestuursleden met raadgevende stem.
Binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de gemeenteraadsverkiezingen
wordt een algemene vergadering bijeengeroepen waarbij tot de algehele vervanging van de
raad van bestuur wordt overgegaan;
De uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf
van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen.
Er dient een bestuurder voor de gemeente afgevaardigd te worden voor een periode van zes
jaar.
De gemeenten die geen rechtstreeks vertegenwoordiger hebben in de raad van bestuur kunnen
er één aanduiden, die gekozen dient te worden uit de leden van de oppositie.
De gemeente wenst/wenst niet over te gaan tot de afvaardiging van een bestuurder met
raadgevende stem voor een periode van zes jaar.
Na bespreking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
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Artikel 2: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelast
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan 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
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur.
Feiten en context
De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2004 waarbij het gemeentebestuur besloot om
deel te nemen aan de oprichting van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer
in het arrondissement Leuven, verkort “Hofheide”.
De statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”.
De uitnodiging van de opdrachthoudende vereniging Hofheide om in samenspraak met de
gemeente Bertem één vertegenwoordiger aan te duiden.
De agenda van de gewone algemene vergadering van 26 maart 2019.
De mogelijkheid om een kandidaat-bestuurder aan te duiden, indien akkoord met de andere
gemeente (Bertem), zo niet beslist de algemene vergadering.
Het recht om een gemeenteraadslid aan te duiden, tot lid van de raad van bestuur met
raadgevende stem, op voorwaarde dat deze persoon een verkozene is op een lijst waarvan
geen enkele gekozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen en deze
aanduiding voorgelegd wordt aan de algemene vergadering.
Na bespreking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.

901 -Opdrachthoudende Vereniging Fluvius - Bevestiging van de beheersoverdracht en de
onderschrijving van een aandeel A
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Sven Deferme, raadslid
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur.
Feiten en context
Door de goedkeuring van de statuten van de verlengde PBE door de gemeente Oud-Heverlee
in de Algemene Vergadering van 15 juni 2018 is voorzien in een beheersoverdracht met
betrekking tot het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf
29 maart 2019.
Het aangetekend schrijven vanwege Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 17 januari
2019 omtrent deze beheersoverdracht.
Na bespreking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
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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
Juridische gronden
De gemeente Oud-Heverlee is vanaf 1 april 2019 aangesloten bij Fluvius, opdrachthoudende
vereniging.
Het decreet lokaal bestuur.
Feiten en context
Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van
de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering.
De vertegenwoordigers voor een algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.
De decretale en statutaire onverenigbaarheden gelden ook voor de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering en de vertegenwoordigers kunnen niet als kandidaat-bestuurder mogen
voorgedragen worden.
Na bespreking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Sven Deferme, raadslid
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
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De gemeente Oud-Heverlee is vanaf 1 april 2019 aangesloten bij Fluvius, opdrachthoudende
vereniging.
Feiten en context
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten vervallen alle huidige mandaten bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk na voornoemde algemene vergadering en dient er
tot een algehele vervanging van de bestuursorganen overgegaan te worden.
Het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens de deelnemende
gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de deelnemende gemeenten van
respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor te dragen.
Het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad
van bestuur beperkt is tot zes (6);
Het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en
dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn.
Na bespreking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur.
Feiten en context
De gemeente Oud-Heverlee is gemeentelijk vennoot bij De Watergroep.
De statutenwijziging van De Watergroep met betrekking tot de reorganisatie van haar
provinciale bestuursorganen.
Vanaf 1 januari 2019 zijn de bureaus van de provinciale comités afgeschaft en worden
omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en één
aandeelhoudersbestuur voor de riooldiensten.
De gemeente Oud-Heverlee is enkel vennoot in het aandeelhoudersbestuur drinkwater
Na bespreking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
Artikel 4: De gemeenteraad besluit om de mandaten voor alle vergaderingen per vergadering
opnieuw vast te stellen.
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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
Juridische gronden
Het gemeentedecreet.
Feiten en context
Sedert verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders een retributie
aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen.
De mogelijkheid om bij de distributienetbeheerder de betaling te verkrijgen van een
gemeentelijk opgelegde retributieheffing vindt zijn grondslag in het artikel 12 van de statuten
(PBE-Fluvius), waarvoor de raad van bestuur een algemeen kader kan creëren en voor zover
dit aanvaard is in het distributienettarief door de reguleringsinstantie. Er is eveneens voorzien
dat de distributienetbeheerder aan haar vennoten alle informatie ter beschikking zal stellen die
noodzakelijk is om de belasting of retributie te heffen.
Het huidige retributiereglement dat door gemeenteraad van Oud-Heverlee goedgekeurd werd,
vervalt in principe per 31 december 2018. PBE bezorgde per brief op 16 januari 2019 een
geactualiseerde en geüniformeerde versie van het bestaande typereglement voor Fluvius en ze
vragen het te laten goedkeuren in de gemeenteraad, zodat het van toepassing kan zijn in 2019.
Zij wensen uiterlijk eind februari 2019 een ondertekend uittreksel van de
gemeenteraadsbeslissing (in pdf) te ontvangen op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. De reguleringsinstantie (de VREG) dient over de
reglementen te beschikken in het kader van haar onderzoek van de tariefvoorstellen.
Argumentatie
De gemeente Oud-Heverlee en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk
grondgebied.
Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben dus
een impact op het openbaar domein.
De gemeente Oud-Heverlee keurde de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen goed die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te
bevorderen om zo de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden.
Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten.
Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken
worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening, daarnaast
zijn er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die bijna constant een impact hebben op het openbaar domein.
In 2017 gebeurde een actualisatie van de code met meer aandacht voor minder hinder, meer
oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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 :
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- 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
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)
Feiten en context
Iedere aangesloten Vlaamse Gemeente is lid van de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten en kan, ingevolge de nieuwe legislatuur (2019-2024) overgaan tot de aanstelling
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van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en eventueel een kandidaat lid
voor de raad van bestuur en of de bestuurlijke commissie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om Adri Daniïels 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
Feiten en context
Mail van 3 februari 2019 in verband met het nieuwe bestuur van SWaL naar aanleiding van de
legislatuur 2019-2024.
De gemeente Oud-Heverlee kan zich laten vertegenwoordigen.
Het voorstel van SWaL tot clustervorming.
De mededeling dat Oud-Heverlee samen met de gemeenten Tervuren, Haacht, Rotselaar en
Herent cluster 6 vormt.
Na bespreking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
Feiten en context
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De heer Jos De Wachter, gemeenteraadslid en voorzitter van de WZZ De Kouter, licht de stand
van zaken met betrekking tot de realisatie van de WZZ toe.
Vandaag is er een contractsluiting tot stand gekomen met de aannemer.
Met de nieuwe RVB werd op 6 februari vergaderd. De gunning van het bouwdossier,
archeologie en de financiering werd besproken.
De archeologische verplichtingen werden uitgevoerd, de grond wordt spoedig vrijgegeven en
het onderzoek wordt dus afgerond. Er is geen beletsel om te bouwen.
Er werd gegund aan Houden NV op basis van het gunningsverslag van de architect. De stand
still fase is afgelopen zonder klachten. Het contract met Houben werd vandaag afgesloten. De
gunningsprijs blijft binnen de raming.
Voor omwonenden zal er op 3 april om 19 uur in de raadzaal een informatievergadering zijn
over de bouw. De vermoedelijke start van de werken is in de week na de paasvakantie. De
bouw duurt 550 dagen dus dat is tot oktober 2020.
Raadslid Alexander Binon vraagt wat er archeologisch gevonden is. Raadslid Jos De Wachter
antwoordt dat het zou gaan over houtskoolmijlers.
Raadslid Patrice Lemaitre is blij dat er op de gemeenteraad uitleg gegeven wordt en dat het niet
enkel in een politiek blaadje informatie te vinden is. Schepen Mattias Bouckaert wil corrigeren
dat er altijd verslag werd uitgebracht op de gemeenteraad. Raadslid Patrice Lemaitre antwoordt
dat zijn opmerking in het algemeen gold.
VrijeTijd
624.01 - Tarieven gemeentelijke initiatieven
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2016 inzake de tarieven gemeentelijke
activiteiten.
Feiten en context
De dienst Vrije Tijd organiseert jaarlijks diverse activiteiten in het kader van de doelstelling "Elke
inwoner heeft toegang tot een vrijetijdsaanbod op maat", zoals omschreven in het
meerjarenplan.
De dienst vrije tijd kan voor deelname aan dergelijke initiatieven een vergoeding vragen.
De dienst vrije tijd organiseert in de lente een 'start to bootcamp'. Dit is een nieuw 'start to'initiatief. Het tarief voor deze reeks is vastgesteld op 50,00 euro, gezien de hogere kostprijs
voor de organisatie van deze reeks.
Argumentatie
Aangezien het tarief voor deze reeks nog niet is opgenomen in het reglement 'tarieven
gemeentelijke activiteiten' is het noodzakelijk om dit reglement aan te passen.
Advies ADV/2019/007 van Yannic Vanderplanken van 30 januari 2019:Gunstig
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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

- computercursussen voor senioren waarbij huur computer vereist is
les
- cursussen voor senioren zonder huur computer bv. tablet, smartphone…
les

10,00 EUR per
7,00 EUR per

- start to initiatieven

25,00 EUR

- start to bootcamp

50,00 EUR
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- 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
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur art. 304.
Feiten en context
De cultuurraad vergadert 4 keer per jaar, telkens in maart, juni, september en december. In
december 2018 vond de laatste vergadering plaats in de huidige samenstelling.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van 6 juni, 5
september en 5 december 2018.

Vragenronde
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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 rust 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 lokatie is voor zo'n groot evenement.
Schepen Bart Clerckx wil dat zeker bekijken met de organisatoren, ook 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
onderzoeken of er ook een probleem is onder het wegdek. Het andere stuk moet de gemeente
oplossen en dat doen we zo snel als mogelijk, evenwel rekening houdende met de wetgeving
overheidsopdrachten. Raadslid Patrice Lemaitre vraagt vervolgens waarom er niet gewerkt
wordt met een raamcontract. Schepen Mattias Bouckaert benadrukt dat de meerderheid ook
een voorstander is van werken met een raamcontract om zulke zaken in de toekomst sneller te
kunnen oplossen.
Raadslid Alexander Binon meent dat er voor de verkiezingen een aannemer aangesteld was
om het stuk Waversebaan - Leuvensestraat aan te pakken. Wanneer wordt dat uitgevoerd ?
Burgemeester Adri Daniëls bevestigt dat dit plan nog steeds bestaat. De precieze locaties
worden momenteel bekeken.
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 volgens de
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aannemer en deskundigen omwille van verschillende redenen niet mogelijk voor de uitvoering
van die werken, voertuigen zouden daarenboven ook te lang moeten aanschuiven. Schepen
Mattias Bouckaert benadrukt dat de aanvraag voor een signalisatievergunningsaanvraag door
de Vlaamse overheid, meerdere malen door het college bekeken is en dat de voorstellen en
vragen van het college en meerdere opties bekeken zijn door de verschillende diensten
waaronder de politie, die het college adviezen ter zake gegeven hebben.
Vraag raadslid Alexander Binon ivm beleidsplan.
Wanneer komt het beleidsplan van de nieuwe meerderheid er? Burgemeester Adri Daniëls zegt
dat die zal komen rond dezelfde periode als 6 jaar terug. Er worden realistische budgettaire
cijfers geplakt bij de plannen.
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 BePost om
te vragen om bepaalde brievenbussen terug te hangen, te weten aan de school van Blanden en
aan de A. Verheydenstraat.
Noot van de algemeen directeur: het CBS heeft hierover een beslissing genomen op 5 februari
2019.
Vragen van inwoners in de zaal.
Lieve Timmermans 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. Johan Vandenberghe suggereert om de
nadars te zetten aan de versmallingen die er al zijn, dan hebben die al een informatief karakter
om de mensen te verwittigen dat er een paddenoverzet is. Lieve Timmermans herhaalt haar
vraag naar een oversteekplaats aan de Kapel van Steenberghe. Schepen Mattias Bouckaert
stelt dan voor om de vraag na de gemeenteraad te bespreken.
De heer Vandeberghe vraagt of er overwogen wordt een Finse Piste aan te leggen. Raadslid
Mark Binon zegt dat hij en toenmalige schepen Tom Teck bij OHL zijn gaan kijken en daar is
zeker plaats om een piste realiseren. Burgemeester Adri Daniëls antwoordt dat dit bekeken
wordt.
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