Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 06 augustus 2019

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Mandaten
473.261 - Betaalbaarstelling mandaten
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt de betalingsbevelen van de
collectieve goedkeuringslijst van te betalen bedragen voor de som van 128.639,67 EUR voor
het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 20190043512019004359-4362, 2019004367,
2019004387-4388, 2019004395-4397, 2019004400-4401, 2019004402 .
Financien
857 - Brandweer- tarificatie - kwartaalfiches 2015- eindafrekening (kosten 2014) gouverneur deelt mee de tranches van de rekening van de gemeente te zullen halen
Besluit
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bericht van de
gouverneur om de volgens hem verschuldigde bedragen op 11 september van de
gemeentelijke rekening te halen. De brief van de gouverneur werd overgemaakt aan de
raadsheer van de gemeente.
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190812 - 20190812 Waversebaan 152 - Aansluiting gasleiding in het fietspad
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


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



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/301, goed te keuren voor
12 augustus 2019 vanaf 7.00u tot 17.00u
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/ politieverordening.
Mits bijkomende opmerkingen:
Op het fietspad minstens 1m doorgang laten voor fietsers en voetgangers en tevens steeds
hun veiligheid en die van de werkmannen vrijwaren.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
De werken worden uitgevoerd in een zone 30 gebied.
VOORRANGSREGELING:
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De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen
ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7 in de Waversebaan van
huisnummer 148 tot 156.
PARKEERVERBOD:
Niet van toepassing
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Ter hoogte van de werken dienen er op het fietspad in de richting van Sint-Joris-Weert
voor en achter de werk/werfzone een bord geplaatst met “fietsers hier afstappen”. Zij
dienen dan met de fiets aan de hand als voetganger de werken te passeren.
Het voertuig dient zo geplaatst dat het geen hinder met zich meebrengt voor de fietsers en
of voetgangers zo kunnen ze veilig passeren zonder zich op de rijbaan te begeven.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190806 - 20190807 - M Noestraat
- Sonderingen - Bekrachtiging
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


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



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen de tijdelijke maatregelen, zoals vermeld in
het besluit van de burgemeester van 31 juli 2019, te bekrachtigen.
ALGEMENE VOORWAARDEN: Plan 1, 2A, 2B en 3
Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met onderbord
‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer
Steeds 3m doorgang vrijwaren voor de hulpdiensten.
Steeds instaan voor de veiligheid van uitvoerders en de weggebruikers.
Afbakening van de werk/werfzone dient te gebeuren op de correcte, reglementaire wijze.
(Artikel 78. Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen)
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78.1.2. De verkeerstekens moeten weggenomen worden door diegene die de werken
uitvoert zodra deze beëindigd zijn.
78.2. De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd door hem die de
belemmering in het leven geroepen heeft.
Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare
weg heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen door die
overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
SIGNALISATIEPLAN: 1
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening. (Plan 1)
Mits bijkomende opmerkingen:
Het betreft een doodlopende straat, er blijkt geen afsluiting van de straat nodig en er wordt
gewerkt met voorrangsborden B19 en B21.Steeds 3 m breedte voorzien voor hulpdiensten.
Er wordt een bewonersbriefverspreid met de nodige info betreffende de werken, duur,
verantwoordelijken en eventuele omleidingen.
De signalisatie moet op de voorziene afstand worden geplaatst.
Parkeerverbod:
Niet van toepassing
SIGNALISATIEPLAN: 2 A
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening. (Plan 2A)
Mits bijkomende opmerkingen:
Steeds 3 m breedte voorzien voor hulpdiensten.
De signalisatie moet op de voorziene afstand worden geplaatst.
Er wordt een bewonersbriefverspreid met de nodige info betreffende de werken, duur,
verantwoordelijken en eventuele omleidingen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7
M. Noëstraat tussen huisnummer 114 en het kruispunt met de Sint-Joris-Weertstraat.
Ingevolge driekleurige verkeerslichten geseind door verkeersborden A33
M. Noëstraat tussen huisnummer 114 en het kruispunt met de Sint-Joris-Weertstraat.
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de snelheidsbeperking van 50
km/uur naar 30 km/uur door middel van verkeersborden C43 ( 30 km/uur) + de afdekking
van de relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen:
M. Noëstraat tussen huisnummer 110 en huisnummer 118.
Parkeerverbod:
Niet van toepassing
SIGNALISATIEPLAN: 2 B
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening. (Plan 2 B)
Mits bijkomende opmerkingen:
De signalisatie moet op de voorziene afstand worden geplaatst.
Er wordt een bewonersbriefverspreid met de nodige info betreffende de werken, duur,
verantwoordelijken en eventuele omleidingen.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de afsluiting van de volgende
straten d.m.v verkeersborden C3:
Vanaf het kruispunt met de M. Noëstraat over een lengte van 10m
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De bewoners worden op de hoogte gebracht van de tijdelijke afsluiting van hun straat.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Sint-Joris-Weertstraat, Monarkenweg, M. Noëstraat , in beide rijrichtingen.
Deze omleiding wordt voorzien voor de hulpdiensten. Indien er tijdens de werken steeds
een doorgang van minstens 3m breedte beschikbaar blijft hoeft de omleiding niet te
worden voorzien.
Parkeerverbod:
Niet van toepassing
SIGNALISATIEPLAN: 3
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het bijgevoegd signalisatieplan
dat integraal deel uit maakt van de signalisatievergunning/politieverordening. (Plan 3)
Mits bijkomende opmerkingen:
Het betreft een straat die overgaat van kasseiweg in zandweg en waar weinig bewoning is.
Steeds 3 m breedte voorzien voor hulpdiensten.
Er wordt een bewonersbriefverspreid met de nodige info betreffende de werken, duur,
verantwoordelijken en eventuele omleidingen.
De signalisatie moet op de voorziene afstand worden geplaatst.
RIJBEWEGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de afsluiting van de volgende
straten d.m.v verkeersborden C3:
Grezstraat ter hoogte van huisnummer 6 over een afstand van 10m.
De afsluiting van volgende straten, uitgezonderd plaatselijk verkeer door middel van
verkeersborden C3 met onderbord ‘ uitgezonderd plaatselijk verkeer’ + verkeersborden F45
of F45b:
Grezstraat vanaf het kruispunt met de M. Noëstraat riching Hamme-Mille.
OMLEGGINGEN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor onderstaande omleggingen door
middel van verkeersborden F41:
Grezstraat, Monarkenweg, M. Noëstraat , in beide rijrichtingen.
Deze omleiding wordt voorzien voor de hulpdiensten.
Parkeerverbod:
Niet van toepassing
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190820 - 20190820 - M Noestraat
- verhuis
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


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



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.
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De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/368, goed te keuren voor
20 augustus 2019
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
M. Noëstraat ter hoogte van huisnummer 139 tot 143 aan beide zijden van de rijbaan door
middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
AARD VAN DE INNAMES:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een
verhuiswagen (+ lift) onder volgende voorwaarden:
-

Het voertuig voorzien opgesteld is overeenkomstig KB 01/12/1975 (wegcode) art. 78.

-

De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd :

hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een
belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.
Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de
openbare weg heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voortvloeien kunnen
door die overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
We referen eveneens naar art. 47bis.van dit zelfde KB handelend over de
laadplatvormen en bedieningstoestellen.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een beweegbaar laadplatform of enig ander
achteraan aan het voertuig bevestigd middel en bestemd om het laden en lossen te
vergemakkelijken, moeten ten minste de buitenste hoeken ten behoeve van de andere
weggebruikers worden gesignaleerd:
-

hetzij met retro-reflecterende stroken die hieraan vastgemaakt zijn;

-

hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;
hetzij met oranje-gele knipperlichten.

Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle
omstandigheden zichtbaar zijn.
47bis2. Wanneer gebruik gemaakt wordt van beweegbare bedieningstoestellen dan
moet het werkgebied gesignaleerd worden:
-

hetzij met retro-reflecterende verkeerskegels;

-

hetzij met één of meer draagbare oranje-gele knipperlichten.

Deze signalisatiemiddelen mogen samen gebruikt worden. Zij moeten in alle
omstandigheden zichtbaar zijn.
47bis3. De retro-reflecterende stroken vermeld onder 47bis1. moeten een oppervlakte
hebben van minimum 0,120 m² met een breedte van minimum 0,25 m.
Zij moeten voorzien zijn van diagonale afwisselend rode en witte strepen van ten
minste 0,10 m breedte.
De retro-reflecterende verkeerskegels vermeld onder 47bis1. en 47bis2. moeten ten
minste 0,40 m hoog zijn en voorzien van afwisselend rode en witte strepen van ten minste
0,10 m breedte.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
Steeds doorgang voorzien van minstens 3m breedte.
Steeds oog voor de weggebruikers, opgelet fietsers en bromfietsers klasse A in beide
richtingen, andere verkeer in 1 richting.
Opstellen evenwijdig met de rijbaan en in de rijrichting.
Er wordt aangeraden dat de verhuizers een fluo hesje dragen voor hun eigen veiligheid zo
zijn ze beter zichtbaar.
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Er werd geen inname gevraagd noch voorzien voor een lift, mocht dit nodig zijn kan deze
misschien op het privégedeelte voor de woning gezet worden.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
Personeel
397.2 - Aanwerving - Open verklaring voltijds/deeltijds statutair/contractueel technisch
beambte poetsdienst (E1-E3) met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie van voltijds/deeltijds
statutair/contractueel (onbepaalde duur - bepaalde duur - vervangingsovereenkomst) technisch
beambte poetsdienst (E1-E3) open te verklaren met het oog op de samenstelling van een
wervingsreserve geldig voor 3 jaren.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen besluit de uiterste inschrijvingsdatum
voor deze functie vast te stellen op 23 augustus 2019.
Artikel 3: De vacature wordt kenbaar gemaakt via publicatie in:
-de website van de gemeente;
-de website van de VDAB;
Artikel 4: De kandidaten te onderwerpen aan een bekwaamheidsproef bestaande uit een
schriftelijk (multiple choice over productkennis en veiligheidsvoorschriften indien meer dan 20
kandidaten)/praktische proef en mondelinge proef, bij toepassing van de respectievelijke
voorschriften in de voormelde rechtspositieregeling.
397.2 - Personeel - Voor- en naschools toezicht in de GBS De Hazensprong - Overuren
schooljaar 2018-2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de hierna vermelde
toezichters voor- en naschoolse opvang van de GBS De Hazensprong, hun respectievelijke
meerprestaties tijdens het schooljaar 2018 - 2019 uit te betalen als overuren:
Artikel 2: Deze meerprestaties worden vergoed op basis van het uurloon (jaarloon/1976) van elk
personeelslid, vermeerderd met een toeslag van 25 %, overeenkomstig de bepalingen van de
regelgeving op overuren.
397.2 - Vorming OVSG - Functiebeschrijving en evaluatie voor schoolbesturen
Besluit
06 augustus 2019

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan XXX, adjunct algemeen
directeur, toelating te verlenen de opleiding "Functiebeschrijving en evaluatie van
schoolbesturen", ingericht door OVSG op dinsdag 18 februari 2020 van 9.00 uur tot 12.00 uur in
Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel, te volgen.
Artikel : Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 60,00 euro en de eventuele verplaatsingskosten
worden geboekt op de budgetsleutel 2020/6150010/ALG BES/0119/999 ALG
Opleidingskosten/overige algemene diensten/Werking algemene diensten.
397.2 - Personeel - Voor- en naschools toezicht in de GBS De Lijsterboom - Overuren
schooljaar 2018-2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de hierna vermelde
toezichters voor- en naschoolse opvang van de GBS De Lijsterboom, hun respectievelijke
meerprestaties tijdens het schooljaar 2018 - 2019 uit te betalen als overuren:
Artikel 2: Deze meerprestaties worden vergoed op basis van het uurloon (jaarloon/1976) van elk
personeelslid, vermeerderd met een toeslag van 25 %, overeenkomstig de bepalingen van de
regelgeving op overuren.

Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1/OMV/2019/52/OV - OMV_2019016707 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van een halfopen eengezinswoning (met afwijking op de verkaveling) Hazenfonteinstraat 39C, 3050 Oud-Heverlee
874.1/OMV/2019/37/OV - OMV_2019030525 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van een bijgebouw (paardenstalling) bij de woning - Beukendreef 15, 3050 OudHeverlee
874.2 OMV/2019/92/VV - OMV_2019084202 Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door mevrouw Mia Saelens voor het verkavelen van het
terrein in één lot voor open bebouwing te August Vanhoofstraat zn, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door mevrouw Mia Saelens
voor het verkavelen van gronden te August Vanhoofstraat zn, 3050 Oud-Heverlee.
874.1/OMV/2019/43/OV - OMV_2019037883 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
bouwen van een woning in halfopen orde - Ophemstraat 69A, 3050 Oud-Heverlee
874.2 OMV/2019/79/VV - OMV_2019076138 Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door Nele Van de Velde namens mevrouw Katrin Neys
voor het verkavelen van het terrein ter realisatie van één bouwlot te Fonteinstraat 54 - 3050
Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door Nele Van de Velde
namens mevrouw Katrin Neys voor het verkavelen van gronden te Fonteinstraat 54 te 3050
Oud-Heverlee.
874.2 OMV/2019/85/VV - OMV_2019075239 Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door Chris Holemans namens KWADRAAT NV voor het
verkavelen ter realisatie van één bouwlot te Slagbaan 13 - 3053 Haasrode
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door Chris Holemans
namens KWADRAAT NV voor het verkavelen van gronden te Slagbaan 13 - 3053 Haasrode.
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568 - Onroerend erfgoed - vorming intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) stand van zaken
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van
Huldenberg om niet toe te treden tot de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED). De
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) gaat echter door met de gemeenten Bertem
en Overijse.
Secretariaat
185.3 - Verslagen kerkfabrieken
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de
vergadering van 17 juni 2019 van de kerkfabriek Sint-Anna Oud-Heverlee en wenst te reageren
op het punt 6 en 7 (budget 2020 en ontwerp MJP).
637 - Ter bespreking - mail in verband met bomenkap
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit ANB uit te nodigen voor een
overleg.
VrijeTijd
641 - Campagne 'De Groene Gordel Buitengewoon'
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de campagne 'De
Groene Gordel Buitengewoon'.

646 - Evenement - U-Nite 22-25 augustus 2019 - Save & Sound vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van U-Nite door
Save & Sound vzw van 22 tot 25 augustus 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden.
646 - Evenement - Sweet Dubbing 30 augustus 2019 - Joow vzw
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Sweet Dubbing
door Joow vzw op 30 augustus 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde voorwaarden.
Bewoners moeten worden verwittigd, geluidsmeter moet worden gebruikt, alcohol-wet moet
worden nageleefd, ambulante handel moet gemeld worden.
646 - Zaalverhuur niet-erkende vereniging - Diasports vzw - Roosenberg 5 oktober 2019
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de huur van de
Roosenberg door Diasports vzw op 5 oktober 2019 goed. Het dubbel huurtarief wordt
toegepast.
652 - Aanwerving monitoren voor kleuter- en omnisportweek van 19 tot 23 augustus
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat volgende monitoren
worden vergoed voor 40 uur aan € 14,7857 per uur = € 591,43:
Artikel 2: Volgende monitoren worden vergoed voor 40 uur aan € 11,7000 per uur = € 468,00:
Artikel 3: Volgende monitoren worden vergoed voor 32 uur aan € 11,7000 per uur = € 374,40
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Interne zaken
345.2 - Aanstellen van een externe firma voor de overheidsopdracht 'begeleiding
permanente organisatieontwikkeling gemeente en OCMW Oud-Heverlee - gunning
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'Begeleiding
permanente organisatieontwikkeling gemeente en OCMW Oud-Heverlee' voor de periode van 1
maart 2019 tot en met 31 december 2022' aan CC Consult.
Onderwijs
550/281 - Basisonderwijs - Aankoop turnmateriaal voor de gemeentelijke basisscholen.
Gunning van de opdracht
Besluit
Artikel 1: De levering van turnmateriaal voor de gemeentelijke basisscholen, ingevolge de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt als volgt gegund:
Onderwijsinstellingen Budgetsleutel

Firma (naam)

Blanden-HaasrodeOud-Heverlee
2019/2400000/WELZ/0800/999LSALG Idema Sport

Max. Bedrag bestelling à
beschikbaar budget incl B
3.271,19 EUR

Decatlon

720,00 EUR

Artikel 2: De kredieten voor de uitvoering van deze opdracht (turnmateriaal) zijn voorzien onder
budgetcode 2019/2400000/WELZ/0800/999LSALG - meubilair, kantooruitrusting en rollend
materieel.
397.256 - Deeltijds Kunstonderwijs - Aankoop muziekinstrumenten en toebehoren en
meubilair voor de gemeentelijke academie De Vonk. Bepaling wijze van gunning en
vaststelling van de voorwaarden
Besluit
Artikel 1: Prijsoffertes aan te vragen ingevolge de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking bij volgende ondernemingen:
muziekinstrumenten en toebehoren:
- Piano's Maene, Industriestraat 42, 8755 Ruiselede
- Bol Piano's - Hasselt, Thonissenlaan 34, 3500 Hasselt
- Muziekhandel Leo Caerts, Naamsesteenweg 90-94, 3000 Leuven
- Key Music, Ankerstraat 81, 9100 Sint-Niklaas
- Pro Music Shop, Gilainstraat 93, 3300 Tienen
- Adams Muziekcentrale, Bosstraat 73, 3560 Lummen
- Lemca Music Brussel, Albertinaplein 1-3, 1000 Brussel.
meubilair:
- Vanerum België NV, Kleine Schaluinweg 7, 3920 Diest
- Didakta, Blindestraat 1, 8750 Zwevezele
- Baert, Essenestraat 16, 1740 Ternat
- Wesco, https://nl.wesco-eshop.be/contacts.
Artikel 2: De kredieten voor de uitvoering van de opdracht (instrumenten en toebehoren) en
meubilair zijn voorzien onder budgetsleutel 2019/2300000/WELZ/0820/001GAMWO.
Dossiers in voorbereiding gemeenteraad
901 - Igo div - Opheffing interlokale vereniging en goedkeuring subsidieaanvraag lokaal
woonbeleid
Besluit
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Artikel 1: De gemeenteraad gaat er mee akkoord dat IGO div optreedt als initiatiefnemer voor
het project en het indienen van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen.
Artikel 2: De gemeenteraad verklaart zich inhoudelijk en financieel akkoord met de voorgelegde
subsidieaanvraag. De gemeente is wel/niet bereid om de extra kost die het 50% scenario van
de subsidie door de Provincie Vlaams-Brabant met zich meebrengt, te dragen. Het akkoord met
de subsidieaanvraag impliceert een akkoord met de inhoud van het BVR Lokaal Woonbeleid
van 16 november 2018 en een engagement tot het naleven en uitvoeren van de bepalingen
ervan.
Artikel 3: IGO div wordt aangeduid als projectuitvoerder en coördinator.
Artikel 4: De gemeenteraad draagt schepen Jos Rutten en XXX voor als lid van de stuurgroep.
De gemeenteraad draagt schepen Mattias Bouckaert en XXX voor als plaatsvervangend lid van
de stuurgroep.
Artikel 5: De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de intergemeentelijke
vereniging Wonen tussen Dijle en Velp in de eerste jaarhelft van 2020. De ontbinding is een feit
van zodra de volledige afrekening voor het werkingsjaar 2019 werd afgerond.
Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitwerking
van dit dossier.
Artikel 7: Een afschrift van dit besluit wordt ten laatste op 26 september 2019 aan IGO div
overgemaakt in functie van het tijdig kunnen indienen van de bewijsstukken bij het Agentschap
Wonen-Vlaanderen.
172.3 - Melding zetelen als onafhankelijk raadslid
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de schriftelijke mededeling (mail van 31
juli 2019) van de heer Tom Teck, waarbij hij aan de algemeen directeur zijn uitstap meedeelt
uit de N-VA-fractie en verkiest om vanaf 31 juli 2019 als onafhankelijke te zetelen in de
gemeenteraad van Oud-Heverlee.
572.12 - Kennisgeving antwoord Agentschap Binnenlands Bestuur op klacht ivm behoud
van een graf
Besluit
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van de correspondentie tussen het Agentschap
Binnenland Bestuur en het college aangaande de beslissing rond het graf van XXX. Het ABB
besloot dat de beslissing van het college om het graf niet bewaren rechtsgeldig genomen is.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz

Hanna Van Steenkiste

algemeen directeur

eerste schepen
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