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Verontschuldigd:

Francis Van Biesbroeck, raadslid
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/

De voorzitter opent de vergadering om 19u30.
Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpnotulen, opgesteld door de algemeen directeur,
van de vorige vergadering van 26 februari 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.

Openbaar
Normaal
Financien
484. - Retributiereglement voor tussenkomst door de gemeentelijke diensten voor
prestaties voor rekening van derden: dienstjaren 2019 t.e.m. 2025
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Alexander Binon, raadslid
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
Artikel 170§4 van de Grondwet.
Het bestuursdecreet.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
Argumentatie
De kosten van sommige werken en diensten, die door de gemeente uitgevoerd worden, moeten
kunnen verhaald worden op derden. Voorbeelden zijn: opruimingswerken bij ladingverlies of
ongeval op de openbare weg, vrijmaken van de openbare weg van hindernissen, afkomstig van
privaat domein (b.v. omgevallen muur), herstellingen van beschadigingen aan het openbaar
domein, toegebracht door derden, ambtshalve uit te voeren noodherstellingen aan het domein
van de gemeente, ingevolge het in gebreke blijven van derden, … (niet limitatieve opsomming);
De tarieven, vastgesteld in het retributiereglement van 28 mei 2013 zijn maar geldig tot 28
februari 2019 en dienen bovendien geactualiseerd te worden.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: de gemeenteraad beslist om in vervanging van het eerder genomen besluit in de
zitting van 28 mei 2013, met ingang van 1 april 2019, voor een periode, eindigend op 31
december 2025, een retributiereglement voor tussenkomst door de gemeentelijke diensten voor
prestaties voor rekening van derden, aan te nemen:
Reglement voor tussenkomst door gemeentelijke diensten voor prestaties voor rekening van
derden:
Art 1 - Onder prestaties door de gemeentediensten dient men volgende prestaties voor
rekening van particulieren en private of openbare instellingen, te verstaan:
1) Het reinigen, vrijmaken en herstellen van het openbaar en privaat patrimonium van de
gemeente, beschadigd door derden;
2) Al de ambtshalve noodzakelijke tussenkomsten van de gemeentediensten, teneinde de
voorschriften op het gebied van wegennet, stedenbouw, milieu en algemene veiligheid, na te
leven in geval van tekortkoming door derden.
Art. 2.- De tarieven voor de prestaties van de gemeentelijke diensten, worden als volgt
vastgesteld:
Tarief personeel
1

Uitvoerend personeel E1/E3 – D1/D3 – D4/D5

35,00 EUR / uur

2

Adm./desk. pers. C1/C3, C4/C5,
B1/B3, B4/B5

45,00 EUR / uur

3

Afdelingshoofd A1/A3 – A4/A5

55,00 EUR / uur

4

Prestaties op zaterdag

5

Prestaties op zon- en feestdagen

6

Nachtprestaties (tussen 22.00u en 06.00u)

7

Administratiekost

Prestaties 1) tot 3) worden verhoogd met
100%
Prestaties 1) tot 3) worden verhoogd met
100%
Prestaties 1) tot 3) worden verhoogd met
50%
35,00 EUR / dossier forfait

Tarief voertuigen - materieel

Exclusief personeelskost bestuurder

8

Vrachtwagen met kraan

45,00 EUR / uur

9

Straatveegmachine

45,00 EUR / uur

10 Bestelwagen

33,00 EUR / uur

11 Bulldozer

40,00 EUR / uur

12 Veegmachine voet- fietspaden

33,00 EUR / uur

13 Mini-graafmachine

28,00 EUR / uur

14 Personenwagen

28,00 EUR / uur

15 Kettingzaag, bosmaaier

11,00 EUR / uur

16 Trilplaat, drilboor, slijpmachine, compressor

11,00 EUR / uur

17 Hoge druk reiniger

11,00 EUR / uur

18 Materiaalkosten of huurkosten

Te verrekenen aan verwervingskost of
huurkost (kostprijs, incl. BTW)

19 Stortkosten

Te verrekenen aan effectieve
kostprijs (kostprijs, incl. BTW)
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Verkeerssignalisatie en toebehoren bij
interventie van ambtswege
20 Nadarafsluiting

2,50 EUR / hek / 24 u (ondeelbaar)

21 Mobiel verkeerslicht

22,00 EUR / 24 u (ondeelbaar)

22 Signalisatiebord

5,50 EUR / schijf 24u (ondeelbaar)

Verwijderen van krengen

Transport en personeelskost inbegrepen

23 Krengen gewicht minder dan 10 kg

68,00 EUR

24 Krengen gewicht meer dan 10 kg

112,00 EUR, te vermeerderen met kost
ophaling en verwerking
door verwerkingsfirma

- De werkuren worden aangerekend vanaf het vertrek uit het gemeentelijk magazijn, tot en met
de terugkeer, dit aangevuld met de tijd die nodig is voor het klaarmaken, laden, lossen,
herladen, herlossen, herschikken en terugstallen van het materieel. Ieder gedeelte van een uur
wordt als een volledig uur aangerekend.
- De tarieven m.b.t. de inzet van personeel worden geïndexeerd aan de loonindex (basis index
= oktober 2018: 1,7069).
- De tarieven m.b.t. de inzet van voertuigen en /of materieel worden vanaf 2020 jaarlijks en
telkens op 1 januari verhoogd met 2%.
- De toeslag voor nachtprestaties is cumuleerbaar met de toeslag voor prestaties op zaterdag,
zondag en feestdagen.
- De bestuurder en de eventuele begeleider van het voertuig worden verrekend aan het tarief
“personeel”. Dit bedrag wordt bijgevolg steeds toegevoegd aan het tarief van het voertuig.
- Er wordt steeds een minimumprestatie van 1 uur aangerekend.
- De retributie is niet verschuldigd op interventies die het redden van een dier tot doel hebben.
Art. 3.- Uitbesteding door de gemeente aan derden: wanneer ingevolge de aard, complexiteit of
omvang van de uit te voeren prestaties, deze niet door de gemeentediensten kunnen
uitgevoerd worden, maar dienen uitbesteed te worden aan derden, zullen deze prestaties,
geleverd door de derde partij, door de gemeente doorgerekend worden, dit vermeerderd met de
toepasselijke tarieven, bepaald in artikel 2.
Art. 4.- Retributieplichtige: de retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die
verzoekt om het leveren van de prestaties en / of de uitvoering van de werken, ervan geniet of
in gebreke is gebleven, waardoor de prestaties dienden plaats te vinden. Werd de aanvraag
gedaan of de prestaties geleverd voor meerdere belanghebbenden, dan zijn deze solidair en
ondeelbaar tot betaling gehouden.
Art. 5.- De retributie is betaalbaar en eisbaar:
- ofwel op het ogenblik van het verzoek indien zij onmiddellijk bepaalbaar is.
- ofwel vanaf het beëindigen der werken of op het einde van de prestatie, zo zij niet onmiddellijk
te bepalen is.
De vereiste retributie zal gefactureerd worden door de gemeentelijke financiële dienst. De
betaling ervan gebeurt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet-minnelijke
regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle geëigende
rechtsmiddelen.
Art.6.- Huidig reglement vervangt de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2013 betreffende het
uitvoeren van werken voor derden.
Art.7.- Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd.
Secretariaat
901 - Creadiv NV - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Alexander Binon, raadslid
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Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur.
Feiten en context
De deelneming van de gemeente in de naamloze vennootschap CREADIV NV.
De afgelopen mandaten van de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van CREADIV NV die toegekend waren voor de volledige legislatuur
2013-2018.
De brief van CREADIV NV van 22 februari 2019.
De noodzaak tot aanduiding van de vertegenwoordigers (één effectieve en één
plaatsvervanger) in de algemene vergadering van CREADIV NV.
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking is hier niet van
toepassing.
De nieuwe aanduiding zal gelding blijven tot het einde van de lopende legislatuur op
31.12.2024, behoudens ontslag of intrekking van het mandaat.
Er is geen specifieke hoedanigheid vereist voor deze vertegenwoordigers en dus ook niet de
hoedanigheid van gemeenteraadslid.
Na bespreking.
Met 14 stemmen voor (Adinda Claessen, Adri Daniëls, Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx,
Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Kris Debruyne, Paul Vleminckx, Jos De
Wachter, Patrice Lemaitre, Sarah D'Hertefelt, Josien Van Dyck, Fien Gilias), 5 niet gestemd
(Maggy Steeno, Tom Teck, Mark Binon, Frieda Vandevoorde, Sven Deferme)
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee besluit om de heer Mattias Bouckaert aan te
duiden om de gemeente Oud-Heverlee te vertegenwoordigen als effectief vertegenwoordiger op
de algemene vergaderingen van Creadiv NV. De heer Kris Debruyne wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger. Deze aanduiding geldt voor de ganse legislatuur 20192024. Het mandaat van de vertegenwoordiger dient per vergadering opnieuw te worden
vastgesteld.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de
voormelde beslissing.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen zal van deze beslissing kennis geven
aan Creadiv NV, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek.
Tussenkomsten
Raadslid Patrice Lemaitre vraagt of er een nieuwe bestuurder moet aangeduid worden deze
legislatuur. Schepen Mattias Bouckaert antwoordt dat dit zo is en dat Kris Debruyne op dat
moment zal aangeduid worden.

901 Vertegenwoordiging gemeente bij verschillende maatschappijen/intercommunales
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Alexander Binon, raadslid
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur.
Feiten en context
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanstelling van de gemeentelijke
vertegenwoordigers en kandidaat-bestuurder(s) 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
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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:
Vertegenwoordiger(s)
Naam maatschappij

Naam vertegenwoordig(st)er

Gemeentelijke Holding (1
vertegenwoordiger)

Kris Debruyne

De Lijn (1 vertegenwoordiger)

Hanna Van Steenkiste

Ethias (2 vertegenwoordigers : 1
stemgerechtigd)

Kris Debruyne (stemgerechtigd) en Jos De
Wachter

Dijledal 1 vertegenwoordiger (kandidaat
oppositie)

Maggy Steeno

Bestuurder(s)
Naam maatschappij

Naam kandidaat-bestuurder

Dijledal (1 kandidaat-bestuurder)

Jos Rutten
Artikel 2: 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 3: De gemeenteraad besluit deze aanduidingen te laten gelden zolang zij niet door een
nadere gemeenteraadsbeslissing worden ingetrokken.
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 - Bekkenbestuur Dijle en Zennebekken - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger
Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 juni 2018 in
het Waterwetboek).
Het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken,
van 14 februari 2019 met betrekking tot de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk
mandataris in het bekkenbestuur, waarvan gemeente Oud-Heverlee deel uitmaakt.
Feiten en context
Het bekkenbestuur heeft tot taak:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de
resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90
dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van
de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, § 1
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen;
6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen
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b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter
beheer te realiseren
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen
het bekken te agenderen.
Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee verklaart zich akkoord met de deelname van
de gemeente in het Dijle-Zennebekken onder voorzitterschap van de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid
voor de legislatuur 2019-2024. Als effectief vertegenwoordiger, de heer Jos Rutten en als
plaatsvervangend vertegenwoordiger, mevrouw Hanna Van Steenkiste.
Artikel 2: Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat DijleZennebekken (secretariaat_dijlezenne@vmm.be of Diestsepoort 6, bus 73, 3000 Leuven).

901 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Wijziging gemeenteraadsbeslissing van 26
februari 2019 - 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.
Maximum 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 bestuurder aan op voordracht van de raad
van bestuur, op grond van:
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- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
- 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.
De gemeenteraad besluit om de beslissing genomen in zitting van 26 februari te wijzigen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om geen kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de
dienstverlenende vereniging "Interleuven". Er wordt akkoord gegaan met de voordracht van de
heer Morris van de gemeente Bertem.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit om mevrouw Maggy Steeno voor te dragen als kandidaatbestuurder 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.
Onderwijs
550 - Aanduiding effectief en plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de
scholengemeenschap HATWEEJO - aanpassing legislatuur 2019-2024.
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 de artikelen 125bis tot en met
125quaterdecies
Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, artikels 2 § 1 en 6 tot
en met 9
Artikel 4, § 2 van de overeenkomst scholengemeenschap HATWEEJO 2014-2020 in de vorm
van een interlokale vereniging
Feiten en context
Ingevolge de vernieuwing van het bestuur naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019-2024
is het noodzakelijk dat er, in toepassing van artikel 4 § 2 van de overeenkomst een nieuw lid
van het schepencollege wordt afgevaardigd in het beheercomité interlokale
scholengemeenschap, evenals een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van
afwezigheid van het effectief lid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Mevrouw Katrien Timmermans, schepen van onderwijs, aan te duiden als effectief lid
van het beheerscomité van de interlokale scholengemeenschap.
De heer Adri Daniëls (eventueel andere mandataris) aan te duiden als plaatsvervangend lid.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
205.9 Nieuwe samenstelling – Gemeentelijke milieuadviesraad
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Juridische gronden
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaams Gewest van het
administratief toezicht op de gemeenten.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2016 betreffende de goedkeuring van de nieuwe
samengestelde statuten, huishoudelijke reglement en afsprakennota van de milieuadviesraad.
Feiten en context
Op de milieuadviesraad van 06 februari 2019 werden de kandidaturen voor de nieuwe
samenstelling besproken.
De milieuadviesraad wenst alle kandidaturen te weerhouden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit, de milieuadviesraad als volgt samen te stellen:


Daniëlle Vermetten, Leuvensestraat 71, 3051 Sint-Joris-Weert, voorzitter;



Mia Janssen, Kastanjelaan 13, 3052 Blanden, ondervoorzitter;



Rita Decock, Blandenstraat 122, 3053 Haasrode, afgevaardigde De Radijs;



Heidi Bertels, Leuvensestraat 65B, 3051 Sint-Joris-Weert, afgevaardigde Vrienden
Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM);



Lieve Timmermans, Alex Vermaelenstraat 22, 3052 Blanden, afgevaardigde
paddenoverzetactie;



Lies Van Grimbergen, Ijzerenwegstraat 57A2, 3051 Sint-Joris-Weert, afgevaardigde
seniorenraad;



Walter Pauwels, Polderstraat 3, 3051 Sint-Joris-Weert, afgevaardigde Pasar vzw OudHeverlee;



Elise Steeno, Ijzerenwegstraat 15, 3051 Sint-Joris-Weert;



Paul Pues, Kartuizerstraat 39, 3052 Blanden;



Eddy Jacques, Boetsenberg 29, 3053 Haasrode;



Rudi Hendrickx, Bergenstraat 26, 3053 Haasrode;



Erwin Ruymaekers, Leuvensestraat 93A, 3051 Sint-Joris-Weert;



Guido Dewinter, Leuvensestraat 28, 3051 Sint-Joris-Weert;



An Verhulst, Eekhoornlaan 8, 3051 Sint-Joris-Weert;



Ward De Boer, Kauwereelstraat 17, 3051 Sint-Joris-Weert;



Maria Simsky Esdoornlaan 31, 3050 Oud-Heverlee;



Philippe Bajeux, Haasroodsestraat 33, 3052 Blanden (niet-stemgerechtigd, klimaatraad);



Jan Etienne, Ijzerenwegstraat 55, 3051 Sint-Joris-Weert (niet-stemgerechtigd,
klimaatraad);



Bram Delbeke, Weertsedreef 13, 3051 Sint-Joris-Weert (niet-stemgerechtigd,
klimaatraad);



Jos Rutten, Waversebaan 130, 3050 Oud-Heverlee, schepen leefmilieu (nietstemgerechtigd).

874.1 - OMV/2018/79/OV - Beslissing over het stratentracé voorzien in de
omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen - Grezstraat (zuid)
en Groenendaalstraat ZN, 3054 Vaalbeek
Feiten en context
Op datum van 08 augustus 2018 werd door dhr. Johan Proesmans namens Fluvius System
Operator, met als adres Koning Albert II - laan 37, 1030 Brussel een
omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend. De aanvraag
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is van toepassing op de bestaande wegenis, opgenomen in het openbaar domein, gelegen te
Grezstraat (buurtweg 1) tussen de kruising met de Maurits Noëstraat en het goed gelegen te
Grezstraat 4 en de Groenendaalstraat (buurtweg 11) tussen de kruising met de Onze-LieveVrouwstraat en het goed gelegen te Groenendaalstraat 2.
De aanvraag omvat de heraanleg van beide buurtwegen met een gescheiden rioleringsstelsel
en een nieuw wegdek binnen de bestaande maximale afmetingen van de wegenis.
De aanvraag werd, na verdere aanvulling, volledig en ontvankelijk verklaard op datum van 09
november 2018.
Het dossier werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 15 november 2018 tot en met
14 december 2018. Binnen deze periode werden geen bezwaarschriften ingediend.
De gemeentelijke omgevingsambtenaar diende in haar verslag van 05 maart 2019 bijgevolg
geen beoordeling van de ingediende bezwaarschriften te doen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 maart 2019 akte genomen
van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
Artikel 47 van het Omgevingsvergunningsbesluit stelt dat de gemeenteraad kennis dient te
nemen van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar
onderzoek. Gezien er geen bezwaarschriften of opmerkingen zijn, worden deze dan ook niet als
bijlage aan dit punt toegevoegd.
De aanvraag omvat de heraanleg van beide buurtwegen met een gescheiden rioleringsstelsel
en een nieuw wegdek binnen de bestaande maximale afmetingen. Gelet op het feit dat er bij de
aanleg van het nieuwe wegdek een wijziging in het gebruikte materiaal wordt voorzien ten
opzichte van de bestaande toestand, dient de gemeenteraad zich hierover uit te spreken.
De bestaande verharding van de beide buurtwegen bestaat uitsluitend uit kasseien. Bij de
heraanleg voorziet men centraal de kasseiverharding met een betonnen boord langs beide
zijden. In de aansluiting op de Maurits Noëstraat (Grezstraat) en de Onze-Lieve-Vrouwstraat
(Groenendaalstraat) wordt een overgang voorzien in asfaltverharding met een rode betonnen
fietsstrook op de hoofdweg.
De gemeenteraad dient een besluit te nemen over de zaak van de wegen. Indien deze niet
wordt toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag, kan er geen geldige
omgevingsvergunning worden afgeleverd (artikel 31 van het decreet betreffende de
omgevingsvergunning).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de voorgestelde wijzigingen van de wegenis van de
bestaande buurtwegen Grezstraat (buurtweg 1) en Groenendaalstraat (buurtweg 11), zoals
voorzien in de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met
gemeentelijke referte OMV/2018/79/OV, goed.
Artikel 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van huidige beslissing zal samen met de
beslissing inzake de vergunningsaanvraag overgemaakt worden aan de gewestelijke
omgevingsambtenaar.

901 - Herbevestiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen Igo DIV en de gemeente
met betrekking tot het Energiehuis
Juridische gronden
De bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.2.2., ingevoegd bij het decreet van 19 december
2014 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, artikel 8.3.1/1, ingevoegd bij het decreet van
17 februari 2017, artikel 8.3.3, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 20163,
artikel 8.4.2, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017, artikel 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3,
hersteld bij het decreet van 16 november 2018.
Het Energiebesluit van 19 november 2010.
Het besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de
toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
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op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde
met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen van
toepassing is op de vergoedingen die in dit besluit vervat zijn.
De voorwaarden en taken voor de energiehuizen zoals bepaald in het Energiebesluit van 19
november 2010 en latere wijzigingen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 met betrekking tot de wijziging
van de energielening en de uitbreiding van de taakstelling van de Vlaamse Energiehuizen.
Feiten en context
De beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2010 waarin de samenwerkingsovereenkomst
tussen IGO en de gemeente betreffende het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
(FRGE), thans Vlaamse energielening, werd goedgekeurd.
De in bijlage opgenomen nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV, de gemeente
en het OCMW m.b.t. het Energiehuis.
Het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid van 16 november 2018 waarin
werd bepaald dat de gemeenten conform artikel 28, §1 van de Vlaamse Wooncode de regierol
krijgen voor het woonbeleid op hun grondgebied.
Hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid van 16
november 2018 met betrekking tot de Vlaamse beleidsprioriteiten en opdrachten van de
gemeenten op het vlak van wonen.
Artikel 8, §4 van hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018
waarin is bepaald dat de gemeenten een partnerschap dienen aan te gaan met het lokaal
actieve Energiehuis;
Een Energiehuis dient rechtspersoonlijkheid en een erkenning als kredietverstrekker en daartoe
specifiek opgeleide en gecertifieerde medewerkers te hebben;
IGO DIV beschikt over de nodige erkenningen en treedt op als Energiehuis voor alle gemeenten
uit het arrondissement Leuven.
De uitvoering van de overeenkomst gaat in op 1 januari 2019 voor maximum 10 jaar en dat
deze jaarlijks opzegbaar is mits inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden voor het
einde van elk werkingsjaar;
De samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en de gemeente vervalt bij het vervallen van
de samenwerkingsovereenkomst inzake het Energiehuis tussen IGO DIV en het Vlaams
Energie Agentschap (VEA).
Vlaanderen kan aan de inwoners van de bij het Energiehuis aangesloten gemeenten goedkope
leningen aanbieden voor energiebesparende maatregelen in hun woning, voor zover ze
behoren tot de in het besluit omschreven doelgroep.
Het Energiehuis kan bijkomende subsidies aanvragen binnen het kader van vernieuwende en
experimentele activiteiten zoals vermeld in Art. 7.9.3/2 §1 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de
energiehuizen.
Inwoners willen graag hun woning energiezuiniger maken, maar beschikken niet allemaal over
de nodige middelen om de nodige werken te laten uitvoeren.
Via de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis voldoet de gemeente aan de vraag
van de verschillende overheden om energiebesparende maatregelen te stimuleren.
Naast het verstrekken van een Vlaamse energielening staat het Energiehuis ook in voor de
uitvoering van de in het Energiebesluit vastgelegde basistaken voor de Energiehuizen.
Het Energiehuis van IGO DIV kan lokale partnerschappen aangaan met betrekking tot de
gedeeltelijke uitvoering van basistaken zoals vermeld art. 8, onderafdeling II. §1 en §2 in het
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit
van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen.
Het Energiehuis van IGO DIV ontvangt enerzijds vergoedingen voor het verstrekken en beheren
van energieleningen volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot
wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en ontvangt anderzijds vergoedingen
voor de uitvoering van de basistaken;
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De Vlaamse Regering verwacht dat het Energiehuis de streefwaarden en mijlpalen voor de
prestaties die verbonden zijn aan de basistaken weergeeft in een meerjarig perspectief en
neemt deze op in een addendum bij de bestaande of nieuwe samenwerkingsovereenkomst met
het Vlaams Energie Agentschap.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad herbevestigt de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen
IGO DIV en de gemeente betreffende de Vlaamse energielening en het Energiehuis via de
ondertekening van een nieuwe overeenkomst waarin IGO DIV het lokale Energiehuis is en
naast het verstrekken van de Vlaamse energielening voor de doelgroep ook instaat voor de
uitvoering van de nieuwe basistaken voor de Energiehuizen zoals bepaald in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november
2010. In overleg met en na goedkeuring van de deelnemende gemeenten kan het Energiehuis
bijkomende subsidies aanvragen bij het Vlaams Energieagentschap voor vernieuwende en
experimentele activiteiten.
Artikel 2 : IGO DIV mag voor de uitvoering van de basistaken beroep doen op lokale partners
en legt de afspraken daaromtrent vast in een samenwerkingsovereenkomst met die betreffende
partners. Uiteraard kunnen gemeenten potentiële partners suggereren aan IGO div.
Artikel 3: §1. De gemeente gaat er mee akkoord dat het Energiehuis van IGO DIV de van het
VEA of via andere kanalen verkregen middelen gebruikt om te voldoen aan de minimale
uitvoering van de basistaken van het Energiehuis.
§2. De gemeente stemt er mee in dat het lokaal actieve IGS nauw samenwerkt met het
Energiehuis met het oog op het organiseren van een uniek loket waar klanten terecht kunnen
voor zowel hun woon- als energievragen.
§3. Aangezien de middelen voor de basistaken van het energiehuis aan verandering
onderhevig zijn (vanaf 2020 geen subsidies meer via kanaal wonen, dalende coördinatiekost
IGO div doorheen de tijd, …) zal de financiële impact van de samenwerkingsovereenkomst met
de gemeente jaarlijks voor de start van het nieuwe kalenderjaar herbekeken worden. De
jaarlijkse financiële impact zal niet meer bedragen dan 7.500 EUR.
Tekst overeenkomst:
Artikel 1
De gemeente belast IGO div met de DAEB ‘Energiehuis’ op haar grondgebied.
Het werkingsgebied van het energiehuis is het grondgebied van de gemeenten die deze of een
gelijkaardige overeenkomst met het Energiehuis ondertekenen.
Artikel 2
De uitvoering van de overeenkomst gaat in op 1 januari 2019 voor maximum 10 jaar (t.e.m.
31.12.2028). De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar, uiterlijk zes maanden voor het einde van
elk werkingsjaar.
Indien de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis en het
Vlaams Energie Agentschap niet goedgekeurd wordt, komt met onmiddellijke ingang een einde
aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis en de gemeente en het OCMW.
Artikel 3
De gemeente kent geen uitsluitende of bijzondere rechten toe aan IGO div.
Artikel 4
IGO div neemt onder de noemer van het Energiehuis volgende opdrachten op:
1) Verstrekken van energieleningen voor energiebesparende maatregelen voor inwoners
behorende tot de doelgroep op het grondgebied van de gemeente.
2) Uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en activiteiten binnen het werkingsgebied
van het Energiehuis zoals omschreven in het Energiebesluit:
a. Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te
bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen;
b. Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:
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i.Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale energiebeleidsmaatregelen;
ii. Energiepremies en – leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;
iii. Energetische renovatie;
c. Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:
i. De aanvragen van de premies en leningen, vermeld onder b.
ii. Het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij wijziging van
energieleverancier;
iii. Het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken
iv.
De uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij;
inclusief dienstverlening voortvloeiende uit door het energiehuis uitgevoerde energiescans die
gericht is op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen;
v. De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een
energiescan en het energieprestatiecertificaat;
d. Uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen naar onder
meer de dienstverlening die gericht is op de begeleiding bij de uitvoering van
energiebesparende werken in het kader van de energiescans.
Opmerking: om in de bovenstaande dienstverlening te kunnen voorzien en om die
dienstverlening te kunnen garanderen, kan het Energiehuis een beroep doen op en
samenwerkingsverbanden aangaan met partners. IGO div tracht hiervoor samen te werken met
het lokaal actieve intergemeentelijk woonproject en andere lokaal actieve actoren.
Samenwerkingsovereenkomsten met die actoren zullen in de loop van 2019 onderhandeld en
afgesloten worden.
Artikel 5
Bepalingen met betrekking tot het verstrekken van energieleningen voor energiebesparende
maatregelen:
§1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen IGO div en de gemeente, biedt het
Energiehuis aan kandidaat-kredietnemers de mogelijkheid een energielening af te sluiten
volgens de bepalingen (o.a. looptijd, maximumbedrag, rentevoet, …) zoals vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO div en het Vlaams Gewest. Deze energielening kan
enkel dienen voor tussenkomst in de financiering van structurele, energiebesparende
maatregelen in de woning van de kandidaat-kredietnemers.
§2. Het ontleende bedrag, de terugbetalingstermijn en de rentevoet worden altijd vermeld in de
kredietovereenkomst tussen de kredietnemer en het Energiehuis. De kredietnemer wendt het
ontleende bedrag aan voor de uitvoering van structurele, energiebesparende maatregelen in
een privéwoning die dient als hoofdverblijfplaats en gesitueerd is op het grondgebied van één
der deelnemende gemeenten.
§3. De kredietovereenkomst bevat een clausule waarin de kredietnemer die niet behoort tot de
doelgroep zich bij wanbetaling akkoord verklaart met loonafstand.
§4. De kredietovereenkomst die wordt afgesloten met de kredietnemer bepaalt dat de particulier
budgetbegeleiding of –beheer aanvaardt vanwege het OCMW van de gemeente waar de
particulier zijn woonplaats heeft, of vanwege een andere erkende dienst schuldbemiddeling,
indien zich een probleem van terugbetaling stelt.
§5. De binnen de geldigheidsduur afgesloten kredietovereenkomsten worden beheerd door IGO
div tot het einde van de looptijd der kredietovereenkomsten.
§6. Voor de openstaande schuld m.b.t. de energieleningen wordt door IGO div een aanvraag tot
kwijtschelding aan het Vlaamse Gewest gericht, nadat zij alle overeengekomen inspanningen
heeft geleverd om de terugbetaling door de particulieren in kwestie te realiseren.
§7. Het Energiehuis, de gemeente en het OCMW engageren zich er toe om het aantal
doelgroepdossiers te maximaliseren. De gemeente en het OCMW gaan actief op zoek naar
manieren om de doelgroep te bereiken en werken deze kanalen concreet uit (bv. door zelf
contact op te nemen met leden van de doelgroep). Zij verbinden zich ertoe om
doelgroepdossiers aan te brengen. Zij maken de specifieke noden van de doelgroep kenbaar
aan het Energiehuis.
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§8. Een lening of tussenkomst aan een particulier uit de doelgroep wordt enkel toegestaan na
positief advies van het OCMW. Het OCMW adviseert het Energiehuis over de bij het
Energiehuis aangevraagde kredietafname ingeval van kredietaanvraag door de doelgroep.
Ingeval van terugbetalingsproblemen, neemt het OCMW de budgetbegeleiding of het
budgetbeheer op.
§9. Het OCMW neemt de sociale begeleiding t.a.v. de doelgroepdossiers op in samenwerking
met het Energiehuis.
§10. Het Energiehuis voert de nodige passieve en actieve communicatie over de
financieringsmogelijkheden die de energielening biedt. Het Energiehuis kan hiervoor gratis
gebruik maken van de communicatiekanalen van de gemeente en het OCMW.
§11. Het Energiehuis staat in voor het vervolledigen van de kredietaanvraag en het ter
goedkeuring voorleggen van de vervolledigde kredietaanvraag aan de kredietcommissie en het
Vlaams Gewest. Voor het toekennen van leningen hanteert het Energiehuis gelijkaardige
voorwaarden als traditionele kredietverstrekkers. Door de beleidsgroep of de kredietcommissie
van het Energiehuis kunnen bijkomende voorwaarden of criteria vastgelegd worden.
§12. Het Energiehuis zorgt voor de communicatie omtrent de goedkeuring/weigering van een
kredietaanvraag.
§13. Het Energiehuis beheert de kredietdossiers en volgt terugbetalingen op.
§14. Het Energiehuis zorgt voor de sociale begeleiding in doelgroepdossiers in samenwerking
met het OCMW of de erkende dienst schuldbemiddeling.
§15. Het Energiehuis verleent in samenwerking met het OCMW aan de kredietnemers uit de
doelgroep, een meer uitgebreide dienstverlening en een sociale begeleiding.
Artikel 6
Bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en
activiteiten binnen het werkingsgebied van het Energiehuis zoals omschreven in het
Energiebesluit:
§1. Het Energiehuis staat in voor de taken opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst
tussen IGO div en het Vlaamse Gewest. Om te voldoen aan de minimaal verwachte invulling en
de vooropgestelde resultaten, kan het Energiehuis een beroep doen op en partnerschappen
aangaan met lokale actoren.
§2. IGO div staat in voor het goed beheer van de middelen van het Energiehuis toegekend door
het Vlaams Gewest en/of andere instanties.
§3. IGO div kan optreden als ESCO (Energy Service Company). Dit houdt de volledige
renovatiebegeleiding in bij klanten behorende tot de doelgroep. IGO div kan daarbij instaan voor
het opvragen van offertes, het contracteren van aannemers, het controleren van de werken, ...
Artikel 7
Bepalingen met betrekking tot de globale werking van het Energiehuis:
§1. De gemeente en het OCMW duiden elk een contactpersoon aan om het project
operationeel mee op te volgen.
§2. De gemeente en het OCMW nemen dit project op in beleidsplannen en bekijken welke
maatregelen kunnen worden genomen om de investeringen in energiebesparende maatregelen
te stimuleren: bv. door gemeentelijke premies, welke gemeentelijke projecten erbij aansluiten,
…
§3. De gemeente en het OCMW communiceren over het Energiehuis naar de inwoners, en in
het bijzonder naar de leden van de doelgroep, naar de personeelsleden van gemeente en
OCMW en naar andere organisaties/partners die kunnen fungeren als eventuele
doorverwijzers. Een aantal onderdelen hiervan zijn: verspreiden van affiches en folders op
zoveel mogelijk locaties binnen de gemeente, publicaties in het gemeentelijk infoblad en andere
publicaties, publicaties op de website van de gemeente, de ambtenaren aan de loketten
(onthaal, dienst ruimtelijke ordening of milieu, dienst bevolking, …. ) informeren,
vertegenwoordiging bij evenementen binnen de gemeente, bekendmaking bij organisaties die
fungeren als doorverwijzers, …
§4. Het Energiehuis, de gemeente en het OCMW staan in voor de eerstelijnswerking d.w.z.
personeelsleden van de gemeente, van het OCMW en van het intergemeentelijk woonproject
helpen de inwoners bij hun eerste informatieve vragen. Hieronder vallen de eerste contacten
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met de inwoners, het informeren en sensibiliseren m.b.t. energiemaatregelen en de
energielening, zorgen voor het versturen van de documenten,… Het Energiehuis fungeert
tevens als back office op de tweede lijn.
§5. Het Energiehuis voorziet in een jaarlijks rapport per deelnemend lokaal bestuur met
betrekking tot de energielening enerzijds en tot de uitvoering van de basistaken anderzijds.
De rapportering inzake de energielening omvat:
- het totale aantal aanvragen;
- het aantal lopende, goedgekeurde kredietdossiers voor woningen op het grondgebied van de
stad en de kenmerken van de kredietnemer, de woning en de maatregelen;
- het aantal geweigerde aanvragen en de kenmerken van de kredietnemer, de woning en de
maatregelen, de reden van weigering;
- de vordering van de terugbetaling van de kredietnemers;
- het overzicht van de door de kredietnemers niet terugbetaalde bedragen;
- het aantal doelgroepdossiers;
De rapportering inzake de basistaken omvat een inhoudelijk verslag waarin wordt weergegeven
of en hoe de vooropgestelde resultaten die worden opgenomen in een 3-jarenplan werden
bereikt. Dit verslag zal tevens gebruikt worden als verantwoording m.b.t. de uitgevoerde
activiteiten aan het VEA.
§6. Het Energiehuis voorziet in een continue evaluatie en bijsturing van de werking.
§7. Het Energiehuis zal een signaalfunctie t.o.v. het lokaal bestuur en eventueel hogere
overheden of instanties (VVSG, VEA) opnemen.
§8. Het Energiehuis staat in voor het goed beheer van de middelen toegekend aan het
Energiehuis door het Vlaams Gewest en eventuele andere instanties.
§9. IGO div is verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de DAEB Energiehuis, de
bijhorende taken en opdrachten en de administratieve opvolging. De deelnemende gemeenten
houden toezicht op de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en rapporteren eventuele
onregelmatigheden aan IGO div.
Artikel 8
§1. Voor een goede operationalisering van de werking van het energiehuis wordt een
beleidsgroep opgericht. Deze beleidsgroep adviseert over het te volgen beleid, evalueert de
werking en bepaalt onder meer de criteria voor de behandeling van de kredietaanvragen en de
wijze waarop de basistaken worden uitgevoerd.
§2. De gemeente duidt een effectief en plaatsvervangend lid voor deze beleidsgroep aan.
§3. Het OCMW duidt een effectief en plaatsvervangend lid aan.
§4. Voor een goede behandeling van de kredietaanvragen wordt een kredietcommissie
opgericht, die de behandeling van de kredietaanvragen conform de criteria opgesteld door de
beleidsgroep bewaakt en dient toe te zien op het goed beheer van de kredieten. De
kredietcommissie bestaat uit de afgevaardigden van de gemeente en vanhet OCMW in de
beleidsgroep.
Artikel 9
§1. IGO div stelt ten behoeve van het project een boekhoudkundige projectrekening op.
§2. Na de boekhoudkundige afsluiting van elk werkingsjaar maakt IGO div een
resultatenrekening op. De inkomsten van het Energiehuis omvatten de gelden die IGO div van
het Vlaams Energie Agentschap (VEA) ontvangt voor de uitvoering van de taken als
Energiehuis alsook de aanvullende middelen die gemeenten aan IGO div geven voor de
realisatie van de basistaken (of uitgebreidere taken indien de gemeente dit wenst). De uitgaven
vormen de verantwoording voor de realisatie van de opgedragen taken.
§3. Voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 voorziet IGO div, al dan niet
via een samenwerking met bestaande lokale partners, in een opstart van de minimale uitvoering
van de basistaken zoals voorzien binnen het Energiebesluit en wendt het de daartoe voorziene
vergoedingen aan. Indien het VEA het dossier van IGO div onder andere voorwaarden
goedkeurt, moet dit artikel in onderlinge samenspraak met de gemeente aangepast worden.
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§4. In de loop van 2019 wordt er in samenspraak met de gemeente bekeken of en hoe de
bestaande middelen in aanvulling met de middelen van VEA volstaan om de minimale
uitvoering van de basistaken van het Energiehuis te voorzien.
§5. Indien de bestaande middelen niet volstaan om aan de minimale uitvoering van de
basistaken te voldoen, engageert de gemeente zich om samen met het Energiehuis de
mogelijkheden te onderzoeken om bijkomende middelen, afkomstig uit andere kanalen te
bekomen en daartoe aan te wenden.
Artikel 10
§1. Conform de werkafspraken tussen VEA en alle energiehuizen, werkt IGO div met een
Standaard Uur Tarief (SUT). Het door IGO div gehanteerde SUT voor de prestaties binnen het
Energiehuis bedraagt 75 euro.
IGO div voorziet een jaarlijkse indexatie van het SUT. IGO div communiceert na goedkeuring
van haar begroting een eventuele verhoging van het SUT voor het volgend kalenderjaar. Deze
bedraagt maximaal 4% van de basisprijs (75 euro) en wordt gecumuleerd met eventuele
eerdere kostenverhogingen.
De validatie van het gewerkte % door een medewerker op het project gebeurt via de bevoegde
organen van IGO div.
§2. Het Energiehuis krijgt volgens de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van
14 december 2018 met betrekking tot de wijziging van de energielening en de uitbreiding van
de taakstelling van de Vlaamse Energiehuizen enerzijds een vergoeding voor het verstrekken
en beheren van energieleningen en anderzijds een vergoeding voor de basistaken. De
bedragen van de vergoedingen worden zoals bepaald in het BVR van 14/12/2018 vanaf 2020
jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex van de maand december van het
jaar voor de aanpassing met als basisindexcijfer het cijfer van de gezondheidsindex van
december 2018.
§3. Voor de energieleningen ontvangt het Energiehuis een bruto vergoeding per verstrekte
lening volgens de bepalingen van het BVR van 14/12/2018.
§4. De berekening van de vergoeding voor de basistaken brengt zowel het aantal private
huishoudens binnen het werkingsgebied als het aantal steden en gemeenten binnen het
werkingsgebied in rekening.
Voor een werkingsgebied dat alle gemeenten van het arrondissement Leuven omvat maakt het
Energiehuis maximaal aanspraak op een vergoeding voor de basistaken ten belope van
182.437 euro. Indien er minder dan 30 gemeenten deel uitmaken van het werkingsgebied van
het Energiehuis, zal de vergoeding volgens de criteria van het BVR van 14/12/2018 aangepast
worden.
o Voor 2019 voorziet IGO div daarvan 60.000 euro voor de coördinatie van het Energiehuis
(onderhandelen partnerschappen, opmaak 3-jarenplan, organisatie samenwerking Energiehuis,
IGS-projecten, gemeenten enz.). Voor 2020 zal dit nog 40.000 euro zijn en voor 2021 daalt dit
verder naar 20.000 euro.
o Daarnaast voorziet IGO div jaarlijks 7.000 euro ten gunste van de partners voor de tijd die ze
besteden aan de rapportering betreffende de uitvoering van de basistaken die zij voor hun
rekening nemen.
o Voor 2019 blijft er concreet 115.437 euro over om te besteden aan de uitvoering van de
basistaken van het Energiehuis in 30 gemeenten. Voor 2020 zou dit 135.437 euro en voor 2021
155.437 euro zijn.
Voormelde bedragen gaan uit van deelname van 30 gemeenten en het bekomen van de
maximale vergoeding van het VEA. In bijlage bij deze overeenkomst is een overzicht te vinden
van de verdeling van de middelen van het VEA over de deelnemende gemeenten. Het betreft
een simulatie, uitgaande van de maximale vergoeding van het VEA.
§5. Alle financiering, zowel door het VEA als andere kanalen, gebeurt met toepassing van
Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de
toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde
met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen,
Publicatieblad van de EU, 11 januari 2012, L7/3.
Artikel 11
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Het VEA en de gemeenten voeren jaarlijks controle uit op de compensatieregeling. IGO div
maakt jaarlijks een inhoudelijk en financieel rapport met gedetailleerde melding van alle kosten
en inkomsten van de DAEB ‘Energiehuis’ en eventueel de redelijke winst.
De bewijsstukken ter staving van de kosten en inkomsten worden op eenvoudig verzoek aan de
gemeente overgemaakt. Het VEA en de gemeenten of hun gemachtigden hebben eveneens
toegang tot de boekhouding van IGO div.
Wanneer uit de controles of de afrekening blijkt dat er overcompensatie is, zal de gemeente het
overschot terugvorderen en de parameters voor het berekenen van de compensatie herzien.
Artikel 12
Alle eventuele betalingen gebeuren door storting op het rekeningnummer BE36 7364 0325
0181 van IGO div, met vermelding van de gestructureerde mededeling.
Alle betalingen geschieden binnen 30 kalenderdagen na facturatiedatum. Facturen die op de
vervaldag niet betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
verhoogd worden met een verwijlinterest van 8,5% op jaarbasis op het verschuldigde bedrag, te
rekenen vanaf de factuurdatum en dit tot aan de gehele voldoening, waarbij elk gedeelte van
een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Voormelde verwijlinterest zal
overeenkomstig art. 1154 van het BW worden gekapitaliseerd.
Artikel 13
Indien IGO div ook activiteiten verricht die buiten de DAEB ‘Energiehuis’ vallen, is zij verplicht
een gescheiden boekhouding bij te houden.
Artikel 14
Wat deze overeenkomst betreft, zijn de contactpersonen Geert Van Aerschot, algemeen
Directeur, voor IGO div en Marijke Pertz, algemeen directeur voor de gemeente en het OCMW
van Oud-Heverlee
Voor de uitvoering zijn de contactpersonen:
voor IGO div: Ronald Grobben, teamcoach Omgeving
voor gemeente en OCMW Oud-Heverlee Marijke Pertz, algemeen directeur
Artikel 15
IGO div hecht groot belang aan de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens
die haar worden verstrekt met de grootste zorg. Het privacybeleid van IGO div valt onder het
algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid en is te consulteren op https://www.IGO
div.be/IGO div/privacyverklaring.
Artikel 16: Betwistingen
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.
Tussenkomsten
Raadslid Patrice Lemaitre vraagt naar de financiêle impact. Schepen Jos Rutten antwoordt dat
het ontwerpbesluit daarover geen bepalingen bevatte zodat het college besloot om in artikel 3
toe te voegen dat de bijdrage geplafonneerd is op 7.500 EUR. Schepen Mattias Bouckaert zegt
dat we hiermee een mooie nieuwe dienstverlening kunnen voorzien voor onze inwoners.

901 - Woonproject IGO - Nieuwe clustering
Juridische gronden
Decreet 15 juli 1997: Vlaamse Wooncode.
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen: in het bijzonder art. 40, 41, 56
en 57 bevoegdheden gemeenteraad en college en art. 326 tot en met 341 bestuurlijk toezicht.
Besluit Vlaamse regering 27 september 2007: subsidiëring projecten ter ondersteuning lokaal
woonbeleid, waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil aanzetten werk te maken van een
volwaardig woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke samenwerking.
Besluit Vlaamse regering 8 juli 2016: subsidiëring intergemeentelijke projecten ter
ondersteuning lokaal woonbeleid.
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Besluit Vlaamse regering van 16 november 2018, in het bijzonder hoofdstuk 4: nieuwe
subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.
Feiten en context
Voorgeschiedenis
De gemeente Oud-Heverlee maakt sinds 2014 deel uit van het intergemeentelijk woonproject
Wonen tussen Dijle en Velp. Dit intergemeentelijk woonproject wordt in de praktijk uitgevoerd
door medewerkers van de intergemeentelijke vereniging IGO. De voorbije jaren genoot IGS
Wonen tussen Dijle en Velp (naam woonproject) subsidies voor het lokaal woonbeleid, verstrekt
door zowel Wonen-Vlaanderen als de provincie Vlaams-Brabant. Gezien de huidige
subsidieperiode eindigt op 31 december 2019, dient een subsidieaanvraag opgesteld te worden
die uiterlijk op 30 juni 2019 dient ingediend te worden bij Wonen Vlaanderen. Op 26 februari
2019 stelde het college van gemeente Oud-Heverlee reeds principieel akkoord te zijn met de
opmaak van de nieuwe subsidieaanvraag door IGO én met de uitvoering van het woonproject
door IGO.
Op 21 februari 2019 riep IGO alle gemeenten die met IGO willen samenwerken voor een
intergemeentelijk woonproject samen om een concreet voorstel te bespreken rond de clusters
van gemeenten die in de nieuwe subsidieaanvragen zouden gevormd worden. Het voorstel
omvatte een duidelijke motivatie voor deze clustering, een financiële simulatie van de restkost
voor de gemeenten en de uiteindelijke personeelsinzet in het woonproject per gemeente. Het
voorstel van restkost en personeelsinzet is enkel bedoeld voor de realisatie van de verplichte
basistaken in de nieuwe subsidieaanvraag.
De bespreking van de aanvullende activiteiten die een gemeente wil opnemen, wordt nog
verder opgenomen tussen IGO en de gemeente.
Thans dient een formeel bekrachtiging door de gemeenteraad van Oud-Heverlee te gebeuren
van de voorgestelde clustering en de daarmee samenhangende restkost en personeelsinzet
voor de verplichte basistaken. Tevens dient een vertegenwoordiger van de gemeente
aangesteld te worden die samen met IGO de tussentijdse bespreking van de subsidieaanvraag
bij Wonen Vlaanderen bijwoont.
Argumentatie
De gemeente kan via dit intergemeentelijk woonproject blijven werken aan:
-

een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden

-

de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving

-

het aanbieden van basisinformatie over wonen aan de burger.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1: De gemeente Oud-Heverlee keurt de door IGO voorgestelde clustering van gemeenten
voor het intergemeentelijk woonproject goed. Concreet betekent dit dat gemeente OudHeverlee in de periode 2020-2025 zal samenwerken met gemeenten Bierbeek en Boutersem in
een intergemeentelijk woonproject. IGO zal het subsidiedossier verder uitwerken in
samenspraak met de gemeente.
Art. 2: De gemeente gaat akkoord met het voorstel van restkost en personeelsinzet van IGO
voor de realisatie van de verplichte basistaken in het intergemeentelijk woonproject.
Art. 3: De gemeente duidt schepen Jos Rutten aan om samen met IGO aanwezig te zijn op de
tussentijdse bespreking van het subsidiedossier met Wonen Vlaanderen.
Tussenkomsten
Schepen Jos Rutten meldt dat het intergemeentelijk woonproject uit 18 gemeenten bestaat en
extra gemeenten willen toetreden tot IGO Leuven. IGO heeft nagekeken in welke clustering ze
het meest subsidie kunnen bekomen bij Vlaanderen. Doordat er nieuwe clusters gemaakt
worden, kunnen we nu aansluiten bij gemeenten die geografisch dichter bij gelegen zijn en toch
gelijkaardig zijn aan onze gemeente. Het brengt ook een kostenbesparing met zich mee. Nu
dragen we 40.000 EUR per jaar bij, deze nieuwe clustering zou minder kosten (er is sprake van
16.000 EUR).
Raadslid Patrice Lemaitre vraagt wat het woonproject eigenlijk voor de gemeente doet.
Schepen Jos Rutten antwoordt dat ze het wooninfopunt bemannen en uitbouwen en onze
inwoners helpen met informatie over wonen, energie, subsidies, premies, inschrijvingen voor
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sociale woningen. elke week is het wooninfopunt open op dinsdag. Wellicht wordt
overgeschakeld naar werken op afspraak om de efficiëntie te verhogen. Raadslid Patrice
Lemaitre vraagt wanneer er zekerheid komt over de provinciale subsidie. Schepen Jos Rutten
antwoordt dat dit nog niet duidelijk is.
OCMW
61 - Adviesraden - Nieuwe samenstelling seniorenadviesraad
Juridische gronden
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaams Gewest van het
administratief toezicht op de gemeenten.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het decreet lokaal bestuur titel 6, hoofdstuk 2, art. 304.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 1997 betreffende de oprichting van de gemeentelijke
seniorenadviesraad.
Feiten en context
De gemeenteraad staat in voor de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht
hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Aan het
begin van een nieuwe gemeentelijke bestuursperiode worden de adviesraden opnieuw
samengesteld.
31 personen stelden zich kandidaat voor de algemene vergadering van de
seniorenadviesraad n.a.v. de oproep tot deelname aan de gemeentelijke adviesraden waarvan
11 personen ook als bestuurslid.
Argumentatie
Tijdens de algemene vergadering van de seniorenadviesraad van 5 februari 2019 werden de
kandidaturen voorgelegd.
Iedereen voldoet aan de voorwaarden gesteld in de statuten van de seniorenadviesraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad besluit de seniorenadviesraad als volgt samen te stellen voor de
periode 2019-2024:
Bestuursleden:
- Debraekeleer Lieve, Naamsesteenweg 21 - 3052 Blanden, namens OKRA
- Declercq Colette, Rooikapelstraat 13 - 3052 Blanden
- Dekeyser Lieve, Hogewinkelstraat 15 - 3053 Haasrode
- Demeuleneere Willy, Milsestraat 87 - 3053 Haasrode
- Dom René, Slagbaan 13 - 3053 Haasrode
- Meyers Henri, Konijnenhoekstraat 15 - 3053 Haasrode, namens NEOS
- Simons Vic, Berkenlaan 20 - 3050 Oud-Heverlee
- Vandevelde Marcel, Banhagestraat 65 - 3052 Blanden
- Vangrimbergen Lies, IJzerenwegstraat 57a/2 - 3051 Sint-Joris-Weert
- Vanlinthout Agnes, Boslaan 10 - 3050 Oud-Heverlee, namens Samana
- Vansina Renilde, O.-L.-Vrouwstraat 22 - 3052 Blanden
Leden algemene vergadering:
- Blockx Ida, A. Vermaelenstraat 9 - 3052 Blanden
- Boons Jans, Haasrodestraat 21 - 3052 Blanden
- Brieven Guy, Elzenbroekstraat 12 - 3053 Haasrode
- De Coster Jean, Boslaan 31 - 3050 Oud-Heverlee
- De Schepper Winfried, Ophemstraat 31 - 3050 Oud-Heverlee
- Dereymaeker Lieve, Interleuvenstraat 7 - 3052 Blanden, namens Samana
- Hosten Katlijn, Bierbeekstraat 86 - 3052 Blanden
- Martinet Nina, Bierbeekstraat 63 - 3052 Blanden, namens Okra
- Massant Willy, Kerkeveld 72 - 3053 Haasrode
- Naets Walter, Oude Nethensebaan 20 - 3051 Sint-Joris-Weert
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- Proost Jef, Kauwereelstraat 29 - 3051 Sint-Joris-Weert
- Raeymaekers Bertje, St.-Joris-Weertstraat 7 - 3054 Vaalbeek
- Remmerie Pascal, Boetsenberg 27 - 3053 Haasrode
- Rondou Denise, Leuvensestraat 60 - 3051 Sint-Joris-Weert
- Van Cleyenenbreugel Louis, Parkstraat 100 - 3053 Haasrode, namens Okra
- Van Holm Lieven, Milsestraat 80 - 3053 Haasrode
- Vanautgaerden Bernadette, O.-L.-Vrouwstraat 68 - 3052 Blanden
- Vandendriessche Ingrid, Milsestraat 92 - 3053 Haasrode
- Vanderstockt Dany, Kartuizersstraat 39 - 3052 Blanden
Lid algemene vergadering als externe deskundige zonder stemrecht:
- Peetermans Marc, Hogewinkelstraat 15 - 3053 Haasrode
Van ambtswege lid zonder stemrecht:
- Daniëls Adri, burgemeester
- Clerckx Bart, schepen van senioren
- Bouckaert Mattias, schepen van welzijn en sociale zaken
- Willems Tamara, seniorenloket
Communicatie
205.26 - Klachtenbeheer - Rapportering klachtenbeheer 2018
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur
Feiten en context
De gemeenteraad keurde op 30 maart 2010 een gemeentelijk reglement rond
klachtenbehandeling goed.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat iedere gemeente een systeem van klachtenbehandeling
dient te implementeren. Dit systeem moet op het ambtelijk niveau van de gemeente
georganiseerd worden.
Een klacht is als volgt gedefinieerd: Een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als
elektronisch), waarbij een ontevreden burger bij het gemeentebestuur klaagt over een door de
gemeente al dan niet verrichte handeling of prestatie. Een klacht kan dus zowel betrekking
hebben op het foutief verrichten van een handeling of prestatie, als op het achterwege blijven
ervan. Een klacht kan eveneens betrekking hebben op een concrete foutieve toepassing van
bestaande regelgeving.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een klacht enerzijds en een melding, suggestie of
vraag om informatie anderzijds.
De klachtenprocedure is niet van toepassing op meldingen en suggesties, evenmin op
algemene klachten over regelgeving, beleidsklachten of beroepen /bezwaren die volgens
geijkte administratieve procedures worden behandeld. De klachtenprocedure is evenmin van
toepassing op handelingen, gesteld door gemeenteraadsleden of leden van het college van
burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van de ontvangen klachten in 2018
Totaal ontvangen klachten in 2018
Ontvankelijke klachten13
Niet ontvankelijke klachten*43
Overzicht ontvankelijke klachten
Begraafplaats

3

Communicatie

1

Geluidshinder

1

Personeel

4

Snelheid + andere

1
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Verkeerssituatie

1

Wegenwerken

2

Overzicht niet ontvankelijke klachten*
Afval

4

Burgerzaken

2

Communicatie

1

De Lijn

1

Geluidshinder

3

Politie

2

Snelheid

4

Verkeerssituatie

3

Vuurwerk

2

Wegen

5

Wegenwerken

16

*"Niet ontvankelijk" betekent dat de bemerking niet kadert in de definitie van een klacht.
De betreffende opmerking van de burger kan op zich wel terecht zijn en de nodige aandacht
vragen, maar zal buiten de klachtenprocedure behandeld worden. Dit is onder meer het geval
voor klachten die betrekking hebben op beleidsbeslissingen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering klachtenbeheer 2018.
Extra
Secretariaat
901 - Dienstverlenende intergemeentelijke vereniging Igo - Voordracht bestuurder met
raadgevende stem in de raad van bestuur - Voordracht lid van het algemeen comité
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
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:
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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
In toepassing van artikel 22 van het decreet lokaal bestuur wordt dit punt op vraag van
gemeenteraadszitting Jos De Wachter aan de agenda van 26 maart 2019 toegevoegd.
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:
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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 voor te dragen tot de algemene
vergadering volgende op de vernieuwing van de gemeenteraad, als bestuurder met
raadgevende stem (oppositieraadslid) van de gemeente Oud-Heverlee in de raad van bestuur
van de intergemeentelijke vereniging Igo.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit tevens om de heer Mattias Bouckaert, voor te dragen tot de
algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, als lid van het
algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging Igo.
Artikel 5: De gemeenteraad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelasten
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Igo.

865.1 - Verkeersveiligheid Maurits Noëstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat tijdens de werken
voor de ecoduct op de Naamsesteenweg
Feiten en context
In toepassing van artikel 22 van het decreet lokaal bestuur wordt dit punt op vraag van de Open
VLD fractie aan de agenda van 26 maart 2019 toegevoegd.
De werken aan het nieuwe ecoduct en de fietsersbrug over de Naamsesteenweg (N25) in OudHeverlee zijn vanaf begin maart in een nieuwe fase gegaan.
Van 4 tot 20 maart wordt de rijrichting Waver afgesloten om het nieuwe fietspad aan het
ecoduct af te werken. Verkeer richting Leuven kan in deze periode via de bypass of de
tijdelijke rijweg ter hoogte van de werken blijven rijden.
Op woensdag 20 maart werd de Naamsesteenweg volledig afgesloten om de nieuwe
fietsersbrug te plaatsen. Die dag was er tussen Waver en Leuven geen verkeer mogelijk op de
Naamsesteenweg en wordt het verkeer in beide richtingen omgeleid.
Van 21 maart tot 30 juni wordt terug enkel de rijrichting Waver afgesloten om de weg langs de
oostkant af te werken en de tijdelijke rijweg langs het ecoduct te verwijderen. Het verkeer
richting Leuven kan dan over het nieuw aangelegde fietspad rijden.
Gedurende de hele periode, van 4 maart tot 30 juni, is de rijrichting Waver afgesloten zijn voor
alle verkeer.
Er is een omleiding voorzien via Naamsesteenweg-> Onze-Lieve-Vrouwstraat -> Maurits
Noëstraat -> Waversebaan -> Leuvensestraat -> Molenstraat-> rue Weert-Saint-Georges -> rue
de Hamme-Mille -> rue René Ménada -> Naamsesteenweg.
Dit leidt tot veel drukker verkeer op voormelde wegen en vooral dan op de OnzeLievevrouwstraat en de Maurits Noéstraat.
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Dit leidt tot zeer onveilige verkeerssituaties op de Onze-Lievevrouwstraat (huisnummers 1 tem
7, ter hoogte van de appartementen vanaf de Grezstraat) waar veel wagens geparkeerd
staan. Tijdens de ochtendspits is het gevaarlijk om die te passeren (vooral voor het verkeer
dat vanuit Blanden komt).
Het drukke verkeer leidt ook tot gevaarlijke verkeerssituaties aan de 2 "chicanes" op de Maurits
Noéstraat opgesteld staan, waarbij er soms files zijn met 10 wagens die moeten wachten voor
ze door de chicane kunnen. Bestuurders proberen er zich toch door te wurmen of wagens
voorbijsteken die voor hen staan te wachten. Vooral de chicane bij de S-bocht aan
Meerdaelhof is gevaarlijk.
Voorstel
1. Voor de duur van de werken op de Naamse Steenweg tot eind juni 2019 een
parkeerverbod instellen op de Onze-Lievevrouwstraat tussen de nummer 1 (hoek met de
Grezstraat) en 7 (einde appartementen)
2. Voor de duur van de werken op de Naamse Steenweg tot eind juni 2019 de 2 chicanes
wegnemen op de Maurits Noéstraat.
Raadslid Patrice Lemaitre licht het ingediende voorstel toe.
Burgemeester Adri Daniëls zegt dat de omleiding inderdaad voor een toegenomen
verkeersdrukte zorgt. Onze eigen verkeersmetingen leren dat dit zich vooral toont in richting
van Blanden naar Zoet Water, waar we van gemiddeld 2000 voertuigen naar 3600 voertuigen
per dag gaan. We merken anderzijds wel dat het aantal snelheidsovertredingen gevoelig
gedaald is, vergeleken met eerdere metingen.
Als bestuur zoeken we een evenwicht tussen een vlotte doorstroming enerzijds, en snelheid
beperken anderzijds. We willen daarom het volgende doen:


het parkeerlint ter hoogte van de Grezstraat wordt sterk ingekort, wellicht naar 5
parkeerplaatsen, dat is ter plaatse te bekijken. We willen wel een minimum aan
parkeermogelijkheid op straat behouden, omwille van het snelheidsremmend effect en
dit op permanente basis.



de chicanes willen we behouden als snelheidsremmer



om de verkeersafwikkeling ter hoogte van het kruispunt Waversebaan/M. Noestraat te
verbeteren, zal er een parkeerverbod komen op de eerste vier parkeerplaatsen op de M.
Noestraat voor de duur van de werkzaamheden. Zo kunnen wagens vanuit de
Waversebaan/Ophemstraat vlotter de M. Noestraat in rijden.



automobilisten sensibiliseren met een bord 'u rijdt te snel'.

Raadslid Maggy Steeno vraagt of de handelaars van het Zoet Water zijn verwittigd van deze
maatregel. Schepen Katrien Timmermans antwoordt dat dit nog niet het geval is.
Met 20 niet gestemd (Adinda Claessen, Adri Daniëls, Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx,
Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Alexander Binon, Kris Debruyne, Maggy
Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Jos De Wachter, Patrice Lemaitre, Sarah D'Hertefelt, Mark
Binon, Josien Van Dyck, Fien Gilias, Frieda Vandevoorde, Sven Deferme)
Besluit
Artikel 1:
Er wordt gestemd over voorstel 1: N-VA en Open-VLD stemmen voor het voorstel en CD&V,
Groen en SPa tegen. Het voorstel wordt niet goedgekeurd.
Er wordt gestemd over voorstel 2: Open-VLD stemt voor het voorstel en CD&V, Groen, SPa en
N-VA tegen. Het voorstel wordt niet goedgekeurd.

865.1 - Afsluiten Weertsedreef tijdens de werken voor de ecoduct op de Naamsesteenweg
Feiten en context
In toepassing van artikel 22 van het decreet lokaal bestuur wordt dit punt op vraag van de Open
VLD fractie aan de agenda van 26 maart 2019 toegevoegd.
Op de website van de gemeente is er meegedeeld dat vanaf mei tot december 2019 de
Weertsedreef in het Meerdaalwoud, tussen de N25 en Sint-Joris-Weert, ieder derde weekend
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van de maand uitsluitend toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers, ruiters, rolstoelers … en dit
vanaf vrijdag 15.30 tot maandag 8.00 uur.
Dit is een initiatief van Natuur en Bos in samenwerking met de gemeente Oud-Heverlee.


Zat-zon 18-19 mei



Zat-zon 15-16 juni



Zat-zon 20-21 juli



Don 1 augustus - Zon 1 september



Zat-zon 14-15 september



Zat-zon 19-20 oktober



Zat-zon 16-17 november



Zat-zon 14-15 december

In april zal de Weertsedreef uitzonderlijk niet op het paasweekend maar wel op 13 en 14 april
(weekend vóór Pasen) en op paasmaandag 22 april gesloten zijn.
In augustus wordt de dreef de hele maand gesloten om de nodige onderhoudswerken aan
dreefbomen en wegdek te kunnen uitvoeren.
Tijdens de werken aan de Naamse Steenweg voor de ecoduct is er veel bijkomende
verkeersoverlast voor de inwoners van de fusiegemeente Oud-Heverlee en vooral van de
deelgemeente Sint-Joris-Weert. De Weertse Dreef is een openbare weg en wordt veel gebruikt
door onze inwoners die richting Hamme-Mille of Grez-Doiceau moeten gaan. Door het
bijkomend afsluiten van de Weertse Dreef tijdens de werken op de Naamse Steenweg het
derde weekend van elke maand wordt de overlast nog groter.
Voorstel
Om de bijkomende extra hinder voor onze bewoners tot een minimum te beperken willen we
voorstellen om tijdens de werken aan de Naamse Steenweg de Weertse Dreef niet af te sluiten
tijdens de weekends van 13-14 april, 18-19 mei en 15-16 juni, of, om dit te beperken tot enkel
de zondag.
Raadslid Patrice Lemaitre licht het voorstel toe. Schepen Adri Daniëls antwoordt het volgende:
Gezien de afsluiting in weekends valt, lijkt het extra verkeer dat dit op de Noestraat zal
genereren beperkt. Het bijkomende verkeer daar piekt immers vooral op weekdagen. Uit
eerdere metingen weten we dat er 300 à 400 wagens per weekenddag gebruik maken van de
Weerste dreef. Een deel van dit verkeer zal verschuiven via Nethen. De bijkomende impact op
de Noëstraat is dus beperkt. Meer gebruik tijdens de weekends leidt tot meer gebruik tijdens de
week. Ook in die zin is het sluiten van de dreef tijdens het weekend geen slechte zaak. We
werken samen met ANB voor deze afsluiting. Dit is qua aanwezigheden van personeel
makkelijker te organiseren op vrijdag.
Raadslid Patrice Lemaitre verbaast zich er over dat ANB een ganse maand augustus nodig
heeft om te snoeien? Daar kan Open-VLD niet akkoord mee gaan.
Met 20 niet gestemd (Adinda Claessen, Adri Daniëls, Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx,
Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Alexander Binon, Kris Debruyne, Maggy
Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Jos De Wachter, Patrice Lemaitre, Sarah D'Hertefelt, Mark
Binon, Josien Van Dyck, Fien Gilias, Frieda Vandevoorde, Sven Deferme)
Besluit
Artikel 1:
Er wordt gestemd over het voorstel. Open-vld en N-Va stemt voor, CD&V, Groen en SPa stemt
tegen. Het voorstel wordt niet goedgekeurd.

865.1 - Verkeersveiligheid Duivenstraat en Brainestraat tijdens de bouwwerken van de
ecoduct op de Naamsesteenweg in Meerdaalwoud
Feiten en context
In toepassing van artikel 22 van het decreet lokaal bestuur wordt dit punt op vraag van de N-VA
fractie aan de agenda van 26 maart 2019 toegevoegd.
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De werken aan het nieuwe ecoduct en de fietsersbrug over de Naamsesteenweg (N25) in OudHeverlee zijn vanaf begin maart in een nieuwe fase gegaan.
Van 4 tot 20 maart wordt de rijrichting Waver afgesloten om het nieuwe fietspad aan het
ecoduct af te werken. Verkeer richting Leuven kan in deze periode via de tijdelijke rijweg ter
hoogte van de werken blijven rijden.
Op woensdag 20 maart werd de Naamsesteenweg volledig afgesloten om de nieuwe
fietsersbrug te plaatsen. Die dag was er tussen Waver en Leuven geen verkeer mogelijk op de
Naamsesteenweg en wordt het verkeer in beide richtingen omgeleid.
Van 21 maart tot 30 juni wordt terug enkel de rijrichting Waver afgesloten om de weg langs de
oostkant af te werken en de tijdelijke rijweg langs het ecoduct te verwijderen. Het verkeer
richting Leuven kan dan over het nieuw aangelegde fietspad rijden.
Gedurende de hele periode, van 4 maart tot 30 juni, zal de rijrichting Waver afgesloten zijn voor
alle verkeer.
Er is een omleiding voorzien via Naamsesteenweg-> Onze-Lieve-Vrouwstraat -> Maurits
Noëstraat -> Waversebaan -> Leuvensestraat -> Molenstraat-> rue Weert-Saint-Georges -> rue
de Hamme-Mille -> rue René Ménada -> Naamsesteenweg.
Dit leidt tot veel drukker verkeer op voormelde wegen en vooral dan op de OnzeLievevrouwstraat en de Maurits Noëstraat (zie punt Open VLD).
Bovendien is het zo dat bijzonder veel auto’s via de Duivenstraat en de Brainestraat naar de
O.L.Vrouwstraat rijden in plaats van de Expresweg te nemen. Dit is in strijd met het gebod van
‘plaatselijk verkeer’ dat in de Duivenstraat ingesteld is, en leidt tot bijkomende hinder in de
Brainestraat.
Voorstel
Voor de duur van de werken op de Naamsesteenweg tot eind juni 2019 regelmatig controle op
‘plaatselijk verkeer’ in de Duivenstraat te laten uitvoeren, alsook op snelheid.
Vraag:
Vlak voor de verkiezingen werd een oplossing voor de verkeerssituatie in de Brainestraat en de
Kloosterweg gevonden en afgesproken met de inwoners van deze straten. Wat is de stand van
zaken hiervan?
Met 20 niet gestemd (Adinda Claessen, Adri Daniëls, Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx,
Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Alexander Binon, Kris Debruyne, Maggy
Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Jos De Wachter, Patrice Lemaitre, Sarah D'Hertefelt, Mark
Binon, Josien Van Dyck, Fien Gilias, Frieda Vandevoorde, Sven Deferme)
Besluit
Artikel 1:
Burgemeester Adri Daniëls gaat in op het voorstel door te antwoorden dat de vraag naar
controle op lokaal verkeer en op snelheid wordt doorgegeven aan de politie. Ook voor
snelheidscontroles uit te voeren zal deze lokatie worden doorgegeven aan de politie. Het
snelheidsbord zal daar geplaatst worden. Het voorstel wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
Schepen Mattias Bouckaert beantwoordt de vraag over de verkeerssituatie van de Brainestraat
en Kloosterweg. Na overleg met enkele inwoners in januari, kwam de vraag om de drie
mogelijke scenario's nog eens voor te leggen aan de inwoners: een knip, éénrichting, een sas
aan begin en einde van de straat. Deze brief zal eerstdaags vertrekken. We willen een
beslissing die gedragen is door de inwoners van de straat. Raadslid Alexander Binon meent dat
er een voorkeur was voor de sas en dat dit nog bevraagd moest worden. Schepen Mattias
Bouckaert herhaalt dat de drie opties nog moeten voorgelegd worden. De oversteek met de
Naamsesteenweg wordt binnenkort bekeken met de mensen van AWV. Er is nog geen
duidelijkheid over de start van die werken, eerst wordt er gewerkt op het grondgebied van
Leuven.
Raadslid Marc Binon vraagt aandacht voor het gegeven dat zwaar verkeer ook uit de
Duivenstraat en Banhagestraat moet kunnen om naar de E40 te gaan. Als je ergens de straat
knipt dan moeten ze langs de Banhagestraat en Bierbeekstraat gaan en dat is gevaarlijk aan de
school.
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61 - Zitpenningen De Kouter
Feiten en context
In toepassing van artikel 22 van het decreet lokaal bestuur wordt dit punt op vraag van de N-VA
fractie aan de agenda van 26 maart 2019 toegevoegd. Raadslid Maggy Steeno licht dit
agendapunt toe.
Op de gemeenteraad van 29 januari 2019 keurde de gemeenteraad met eenparigheid het
huishoudelijk reglement goed. Hierbij werden de zitpenningen (€ 100 per zitting) van de
gemeenteraadscommissies afgeschaft. Op deze gemeenteraad werd ook beslist de
zitpenningen voor de leden van de raad van bestuur van De Kouter te halveren.
In de huidige tijdsgeest waarbij elke aan een politicus betaalde euro er één te veel is, stemden
wij voor dit huishoudelijk reglement, al kan men zich de vraag stellen of deze overweging wel
terecht is.
Met enige verwondering namen wij evenwel kennis van een artikel in de krant van 10 maart en
een ROB-reportage van 11 maart waarin resp. schepen Bouckaert en mevrouw de voorzitster
van de gemeenteraad, Adinda Claessen, de afschaffing van deze zitpenningen motiveren
vanuit de kostprijs van deze commissies waardoor deze niet (meer) plaatsvonden en waarbij
een besparing van maar liefst € 7.200 kan gedaan worden.
Bedenkingen:
1. Deze voorstelling van de feiten is niet correct: als de afgelopen legislatuur
gemeenteraadscommissies niet werden samengeroepen dan was dit omdat de
bevoegde schepen daar de noodzaak niet van inzag, en dus niet omwille van de
kostprijs. Bovendien was de jaarlijkse kostprijs amper de helft van de vooropgestelde
besparing van € 7.200. De indruk wekken dat politici onnodig veel kosten, zeker nu deze
toevallig in de oppositie zitten, is onterecht. Bovendien de indruk wekken dat men meer
inspraak nastreeft, klinkt na deze verkiezingen zeer bedenkelijk.
Voorstel: de publicatie in het gemeentelijk informatieblad van de werkelijke kostprijs van de
gemeenteraadscommissies van 2013 tot en met 2018 met een detaillering van de
gemeenteraadscommissies.
1. Wij vinden het een beetje onkies dat de zitpenningen (€ 100 per zitting) voor
gemeenteraadscommissies worden afgeschaft terwijl de zitpenningen voor vzw De
Kouter worden gehalveerd. Dit lijkt zeer royaal, maar is het iets minder wetende dat
deze € 400 per zitting bedroegen en nu naar € 200 herleid worden. Dit is nog minder
royaal wetende dat slechts 5 van de 12 leden van de meerderheid geen lid van het
schepencollege of voorzitter van de gemeenteraad zijn (die een uitgebreidere
vergoeding dan een gewone zitpenning ontvangen), daar waar er 9 andere
gemeenteraadsleden van de oppositie zijn die enkel een gewone zitpenning ontvangen.
Het zou dus van een minimale consequentie getuigen ook de zitpenningen van De
Kouter af te schaffen, zeker nu het grootste voorbereidende werk achter de rug is.
Voorstel: de integrale afschaffing van de zitpenning van de leden van de raad van bestuur
van vzw De Kouter.
Raadsleden Maggy Steeno en Alexander Binon lichten het voorstel toe.
Over het voorstel om de bedragen van de zitpenningen te publiceren in het infoblad antwoordt
schepen Mattias Bouckaert het volgende: De pers heeft de gegevens die aangeleverd werden
niet correct geïnterpreteerd. De 7.200 EUR is gerekend op het aantal commissies die we
zouden willen doen. Dat is niet het aantal commissies die we in het verleden hebben gedaan. In
2018 waren het er vijf en we willen er meer doen en daar een drempel voor wegnemen.
Bovendien krijgt iedereen zo evenveel, zij die komen omdat ze lid zijn en zij die komen uit
interesse. Raadslid Maggy Steeno blijft het een niet correcte weergaven van de feiten vinden.
Schepen Mattias Bouckaert meent dat het intussen oud nieuws is en daarom stelt hij voor
hierover niets te schrijven in het infoblad. Raadslid Maggy Steeno zegt dat de indruk gewekt is
dat er in het verleden veel geld in de zakken van de raadsleden is gestoken. Nadruk leggen op
engagement is goed, maar nadruk leggen op kosten besparen, dat klopt niet, volgens haar.
Stemmen: voor publicatie is Open-vld en nva, de rest is tegen. Het voorstel wordt niet
goedgekeurd.
Over het voorstel tot afschaffing van de zitpenning binnen de VZW De Kouter antwoordt
schepen Mattias Bouckaert het volgende: Het woord riante vergoeding wat ongelukkig als je
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kijkt naar het werk dat er tegenover staat. Er is een persoonlijke aansprakelijkheid en dit speelt
voor gemeenteraadsleden niet. Er zijn betaalde raden van bestuur maar er zijn ook niet
betaalde engagementen. De voorzitter van de vzw heeft een hele portie extra werk, net zoals
de voorzitter van de gemeenteraad. Dus een extra vergoeding is gepast. Raadslid Jos De
Wachter vult aan: We moeten de zaken apart bekijken. Het gaat om een aparte rechtspersoon,
verantwoordelijkheden en werking. De vraag is niet helemaal duidelijk: het engagement
waarderen valt niet te rijmen met het laten wegvallen van de vergoeding. Het werk is nu zeker
niet minder dan vroeger: de bouw gaat beginnen. Er is geen personeel in de vzw, de
bestuurders nemen het dagelijks bestuur ook echt waar. Er zullen ook personeelsleden in de
vzw aangeworven worden, dat is een nieuwe verantwoordelijkheid. Raadslid Alexander Binon
merkt op dat het dagelijks bestuur door de private partner wordt waargenomen, bovendien is er
een publieke partner in de vzw. Raadslid Jos De Wachter antwoordt dat dit geen verschil
maakt, de verantwoordelijkheden zijn helemaal anders. Bij de opstart komt er een algemeen
directeur etc, maar de eerste komende jaren is dat niet zo. We worden nu geholpen door de
algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur van de gemeente en ander personeel.
SLG doet ook veel taken. De bestuurders nemen wel taken op die je niet mag verwaarlozen.
Raadslid Patrice Lemaitre vraagt hoeveel bestuursvergaderingen er voorzien zijn. Raadslid Jos
De Wachter antwoordt zoveel als de noodzakelijkheid voorziet en wellicht vier tot zes zijn op
jaarbasis.
Stemming: voor afschaffing is N-VA, Open-VLD onthoudt zich (wel sympathie voor voorstel NVA, maar het bedrag van de zitpenning werd reeds goedgekeurd in de raad van februari),
CD&V, Groen en SPa stemt tegen het voorstel. Het voorstel wordt niet goedgekeurd.
Met 20 niet gestemd (Adinda Claessen, Adri Daniëls, Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx,
Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Alexander Binon, Kris Debruyne, Maggy
Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Jos De Wachter, Patrice Lemaitre, Sarah D'Hertefelt, Mark
Binon, Josien Van Dyck, Fien Gilias, Frieda Vandevoorde, Sven Deferme)
Besluit
Artikel 1: voorstel publiceren in infoblad.
Stemming: voor publicatie is N-VA en Open-VLD, CD&V, Groenen SPa stemt tegen het
voorstel. Het voorstel wordt niet goedgekeurd.
Artikel 2: voorstel afschaffing
Stemming: voor afschaffing is N-VA, Open-VLD onthoudt zich (wel sympathie voor voorstel NVA, maar het bedrag van de zitpenning werd reeds goedgekeurd in de raad van februari),
CD&V, Groen en SPa stemt tegen het voorstel. Het voorstel wordt niet goedgekeurd.
Hoogdringend
VrijeTijd
Vragen publiek
Feiten en context
De heer Bart Vandenbrande pikt in op de vraag over zitpenningen en het publiceren daarvan.
Hij vraagt wat eigenlijk mis is met transparantie daarover. Schepen Mattias Bouckaert meent
dat er niets mis mee is, in het verleden is daar ook over gepubliceerd geweest. Alleen niet met
terugwerkende kracht. In de toekomst kan daar wel eens een overzicht over gegeven worden.
De heer Vandenbrande wil graag transparantie eenmaal per jaar. Schepen Mattias Bouckaert is
bereid dat verder te onderzoeken.
Raadslid Patrice Lemaitre vraagt uitleg over de Waversebaan. Burgemeester Adri Daniëls meldt
dat iemand de nadars heeft weggehaald ter hoogte van de betonplaat die hersteld wordt. Op 9
april wordt overgegaan tot gunning. Schepen Jos Rutten vult aan dat er op drie plaatsen
betonplaten zullen hersteld worden, die werken zijn samen aanbesteed zodat er kosten
bespaard worden.
Met 20 niet gestemd (Adinda Claessen, Adri Daniëls, Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx,
Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Alexander Binon, Kris Debruyne, Maggy
Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Jos De Wachter, Patrice Lemaitre, Sarah D'Hertefelt, Mark
Binon, Josien Van Dyck, Fien Gilias, Frieda Vandevoorde, Sven Deferme)
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De voorzitter sluit de vergadering om 20u30
Namens de gemeenteraad

Marijke Pertz

Adinda Claessen

algemeen directeur

voorzitter van de gemeenteraad
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