Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 22 JUNI 2015
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Geert Raymaekers, gemeentesecretaris
Els Uytterhoeven, Marc Vanderlinden, Eva De Bleeker en Joris Pijpen, schepenen
Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter
Patrick Demaerschalk, Jan Van Assche, Alain Borreman, Wim Laureys, Franco Busato,
Els Menu, Michel Joly, Luc Meganck, Annelies Vanderlinden, Roby Guns, Klaas Geers,
Dirk Jacquet, Wim Rowies en Julie Vanstallen, raadsleden
Jean-Paul Van Horenbeke, schepen

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 27
mei 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

27.05.2015: openbare zitting gemeenteraad.

Feiten en context
Conform het gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181.
Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de
artikelen 30 tot en met 32 betreffende de notulen.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 27 mei 2015 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Gemeentesecretaris. Gemeenterekening 2013. Kennisname goedkeuring
gouverneur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief de dato 3 juni 2015, van het agentschap binnenlands bestuur, ref
2015/3399.

Feiten en context
Bij brief van 3 juni 2015 wordt ons het besluit van de gouverneur overgemaakt,
houdende definitieve vaststelling van de begrotings- en jaarrekening 2013 van de
gemeente.
Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de jaarrekening.
Juridische gronden
•

Decreet van 28 april 1993, in het bijzonder artikel 17.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 29 mei 2015, houdende
definitieve vaststelling van de begrotings- en jaarrekening 2013 van de gemeente.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financieel beheerder.
***
O.P.3 Financiën. Gemeenterekening 2014. Goedkeuring.
DE RAAD,

Dhr. Kris Philips licht de rekening toe en wijst er onder meer op dat het budget
nagenoeg volledig gerealiseerd werd, zowel naar inkomsten als naar uitgaven toe.
Dhr. Wim Laureys geeft aan dat het niet vanzelfsprekend is om de diverse documenten
goed te lezen of te interpreteren. Hoe bijvoorbeeld bepaalde investeringsuitgaven
samengesteld zijn, kan niet afgeleid worden uit de cijfers.
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Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
In toepassing van artikel 172 en 173 van het gemeentedecreet worden
gemeenterekeningen jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

de

Juridische gronden
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 172 t.e.m. 174.

Advies
/
Argumentatie
De rekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 1.382.295,96 euro in de
exploitatierekening.
Er werd 11.468.988,52 euro uitgegeven en er werden 12.851.284,48 euro inkomsten
geboekt.
Op het vlak van de investeringsverrichtingen bedragen de ontvangsten 6.784.568,15
euro en de uitgaven 2.573.048,27 euro, hetgeen resulteert in een positief resultaat van
4.211.519,88 euro.
Het totaal budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 4.371.315,36 euro.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de gemeenterekening, dienstjaar 2014.
Artikel 2
De raad geeft opdracht de gemeenterekening over te maken aan de toezichthoudende
overheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Philips
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, toezichthoudende overheid
***
O.P.4 Financiën. Budget 2015. Goedkeuring budgetwijziging 1.
DE RAAD,

Dhr. Tim Vandenput licht de budgetwijziging toe en geeft onder meer aan dat de betaling
van de volgende kwartaaltranches voor de brandweer momenteel bevroren is.
Dhr. Tim Vandenput - aangevuld door dhr. Marc Vanderlinden, mevr. Eva De Bleeker en
mevr. Els Uytterhoeven - beantwoordt de vragen die door dhr. Wim Laureys vooraf
schriftelijk werden overgemaakt.
Dhr. Wim Laureys en dhr. Patrick Demaerschalk betreuren de gebrekkige transparantie
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en moeilijke leesbaarheid van de budgetwijziging. Zij dringen aan op bijkomende
motivering.
Dhr. Tim Vandenput wijst er op dat de rapportage met betrekking tot de beleids- en
beheerscyclus zich op een hoger niveau situeert en de financiële dienst al bijkomende
inspanningen levert door de terbeschikkingstelling van Excel-bestanden.
Dhr. Patrick Demaerschalk acht het toch nuttig om een voorafgaande toelichting te
organiseren.
Dhr. Wim Laureys vult nog aan met de bevestiging dat de opmerkingen niet als kritiek
geïnterpreteerd mogen worden.
Dhr. Marc Vanderlinden wijst op de aanwezigheid van het Excel-bestand, dat al een
uitgebreide informatie geeft.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
•

Het budget 2015 werd door de gemeenteraad, in zitting van 18 december 2014,
goedgekeurd.

Juridische gronden
•

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikelen 148 § 3 en 154
§ 2.

Advies
/
Argumentatie
Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 2.184.741
euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van -1.740.240 euro en de rubriek
andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van -1.232.436 euro.
Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 6.479.583 euro
bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 5.691.647 euro.
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2015 van de
gemeente.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Financiële dienst (rekendienst)
en de financieel beheerder.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Philips
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst (rekendienst), financieel beheerder
***
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O.P.5 Financiën. AGB Holar. Kennisname rekening 2014.
DE RAAD,
Dhr. Alain Borreman wijst er op dat de rekening de facto reeds in de maand mei ter
goedkeuring diende voorgelegd te worden.
Voorgeschiedenis
•
•

18 december 2008: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan de statuten van en
de verantwoordingsnota met betrekking tot de oprichting van het autonoom
gemeentebedrijf Holar.
24 maart 2014: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan de statutenwijziging van
het AGB Holar.

Feiten en context
/
Juridische gronden
•

Statuten van Holar, zoals goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 24
maart 2014.

Advies
/
Argumentatie
Het resultaat van het boekjaar is positief, ten bedrage van 35.999,66 euro, samengesteld
uit de volgende drie deelresultaten:
• exploitatiebudget:
(+) 80.999,64 euro
• investeringsresultaat:
0,00 euro
• resultaat rubriek andere:
(-) 44.999,98 euro
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de rekening 2014 van het autonoom gemeentebedrijf Holar.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
financiële dienst, secretariaat AGB Holar
***
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O.P.6 Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement Beslissing tot het plaatsen van een slagboom in de D. Vandervaerenstraat voor
het instellen van een schoolstraat.
DE RAAD,
Dhr. Steven Coppens deelt mee dat er nog een aanpassing dient te gebeuren aan de
uurregeling in deze zin dat het toegangsverbod tot 9.00 uur geldt in plaats van tot 8.45
uur.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Van 28 april 2014 tot en met 10 oktober 2014 is er een proefopstelling voor het instellen
van een schoolstraat in de D. Vandervarenstraat uitgevoerd.
Na deze proefopstelling is er een enquête uitgevoerd bij de ouders, omwonenden en
onderwijzend personeel.
De Désiré Vandervaerenstraat is in een zone 30 gelegen.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
De wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbaren weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens;
De omzendbrief van MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Advies
Positief advies van de verkeerscommissie, uitgebracht in zitting van 24 februari 2015.
Argumentatie
Voor het ordelijk en veilig verloop is het noodzakelijk maatregelen te treffen tot regeling
van het verkeer en de bescherming van schoolgaande fietsers en voetgangers.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

61035010/0200

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;

2.202,20 euro
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Artikel 1
De onderstaande maatregel is periodiek. Van 1 september tot en met 30 juni op
schooldagen in de Désiré Vandervaerenstraat:
- de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder uitgezonderd
fietsers.
- de maatregel geldt
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 15.30
uur tot 16.00 uur.
op woensdag van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 11.45 uur tot 12.30 uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
- Slagboom
- Verkeersbord C3 aangevuld met onderborden M2, Type IV
Artikel 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Vanwijnsberghe
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
Technische dienst/mobiliteit.
Afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid.
PZ Druivenstreek.
***
O.P.7 Dienst Sociaal Beleid. Sociale voordelen scholen. Beslissing tot verlenging
van het stelsel voor het schooljaar 2015-2016.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

30 juni 1994: beslissing van de gemeenteraad tot invoering van het stelsel van
sociale voordelen voor de scholen.

Feiten en context
De oorspronkelijke gemeenteraadsbeslissing tot invoering van de sociale voordelen
dateert van 30 juni 1994.
In uitvoering van voormeld gemeenteraadsbeslissing, besliste het college op 7 juli 1994
een bedrag van 250 BEF toe te kennen per gepresteerde eenheid toezicht.
Voor de toegang tot de zwemkom werd een tussenkomst van 40 BEF voorzien per
leerling (derde kleuterklas en lagere school).
Deze bedragen werden verminderd met een bedrag van 175 BEF (in functie van de
betoelaging van de scholen door de Vlaamse overheid).
Bij collegebeslissing van 19 december 2002 werden de toegekende bedragen aangepast
met ingang van 1 januari 2003.
Het bedrag van de tussenkomst per gepresteerde eenheid toezicht werd op 8,68 euro
gebracht (omgerekend 350 BEF).
Ingevolge beslissing van het college van 13 september 2010 werd er, naast de
tussenkomst in de toegang tot het zwembad (1 euro) ook voorzien in een tussenkomst
van 1 euro per leerling in de vervoerskosten.
Opdat de scholen de sociale voordelen kunnen blijven genieten dient de gemeenteraad
het stelsel elk schooljaar te hernieuwen.
Juridische gronden
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•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43.
Decreet van 30 november 2007, betreffende het flankerend onderwijsbeleid op
lokaal niveau, in het bijzonder artikel 5 tot 7.

Advies
/
Argumentatie
De toekenning van de sociale voordelen heeft tot doel de scholen te ondersteunen in de
uitvoering van de hen opgelegde taken.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

64940008-0870

€ 27.500

64940008-0873

€ 26.000

toezicht - gebudgetteerd
voor 2015
zwemmen + vervoer gebudgetteerd voor
2015

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Voor de periode van 1 september 2015 tot 31 augustus 2016 worden, binnen het raam
van de voorzieningen op het budget, voor de leerlingen van de vrije scholen en van de
gemeenschapsscholen van Hoeilaart, onder dezelfde voorwaarden, financiële
tussenkomsten verleend.
Artikel 2
Onder financiële tussenkomsten worden verstaan:
1) het gezondheidstoezicht;
2) sociale voordelen, waaronder verstaan wordt:
a) het ochtend-, middag- en avondtoezicht van de leerlingen op school in de
voorwaarden zoals wordt voorzien in voornoemd besluit van de Vlaamse
Executieve;
b) de toegang tot de zwemkom;
3) het vervoer naar de zwemkom.
Artikel 3
Hogervermelde voordelen worden toegekend in verhouding van het aantal leerlingen die
er kunnen van genieten.
Artikel 4
De tussenkomst van het middagtoezicht wordt globaal verminderd met een som van 4,34
euro vermenigvuldigd met het aantal leerlingen van de betrokken instelling op 1 februari
van het voorafgaand schooljaar.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
- financiële dienst
- dienst sociaal beleid - Marijke De Rudder
***
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O.P.8 Secretaris. Vzw Uvalabor dienstenonderneming. Oprichting.
DE RAAD,
Mevr. Eva De Bleeker licht het agendapunt toe.
Zij bevestigt dat er nog een aanpassing nodig is omdat het aantal leden van de algemene
vergadering hoger moet liggen dan het aantal leden van de raad van bestuur. Zij stelt
daarom voor het aantal leden van de algemene vergadering te verhogen tot 10 en de
samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur telkens te laten
gebeuren conform het stelsel D’Hondt.
Voorgeschiedenis
•

Gemeenteraadsbeslissing de dato 3 juli 1997, houdende principiële beslissing tot
oprichting van een vzw PWA.

Feiten en context
In 1997 werd beslist over te gaan tot de oprichting van een vzw PWA, in uitvoering van
artikel 8 van de besluitwet van 28 december 1944.
Naderhand werd ook de dienstenchequeonderneming Uvalabor ondergebracht in de vzw
PWA.
De dienstenchequeonderneming geniet sinds 7 september 2004 een afzonderlijke
erkenning voor het verrichten van activiteiten in het kader van de dienstencheques en
spitst zich toe op de poetsdienst en de strijkwinkel.
De vzw heeft tot doel inwoners aan werk te helpen en ten dienste te staan van potentiële
gebruikers. Het betreft een organisatie zonder winstbejag.
Juridische gronden
•

artikel 195 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid tot oprichting
van verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk, voor
zover ze niet belast worden met welbepaalde taken van gemeentelijk belang en
voor zover de oprichting niet gepaard gaat met de overdracht of
terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel of met de overdracht van
gemeentelijke infrastructuur.

Advies
/
Argumentatie
Het is aangewezen de activiteiten van het dienstenchequebedrijf onder te brengen in een
afzonderlijke vzw. Het vermogen van de vzw PWA en de vzw Uvalabor
dienstenonderneming kunnen op deze manier strikt gescheiden gehouden worden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de oprichting en het ontwerp van statuten van de vzw
Uvalabor dienstenonderneming, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.
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Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
vzw Uvalabor, college
***
O.P.9 Secretaris. Vzw Uvalabor dienstenonderneming. Aanduiding leden
algemene vergadering.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2015, houdende oprichting van een
vzw Uvalabor dienstenonderneming en vaststelling van de statuten.

Feiten en context
De vzw Uvalabor dienstenonderneming wordt aangestuurd
vergadering, die conform de statuten uit 10 leden bestaat.

door

een

algemene

De leden worden aangeduid door de gemeenteraad, naar evenredigheid.
Juridische gronden
•

artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet

Advies
/
Argumentatie
De mandaten worden verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is
samengesteld, naar evenredigheid.
Het stelsel D'Hondt wordt hierbij gehanteerd.
Open VLD kan, cfr. deze verdeelsleutel, aanspraak maken op 6 mandaten, CD&V op 2
mandaten, PRO Hoeilaart en N-VA elk op 1 mandaat.
De voorzitters van de fracties dragen hun kandidaten voor:
• CD&V-fractie: dhr. Alain Borreman en dhr. Patrick Demaerschalk;
• N-VA-fractie: mevr. Myriam Warson;
• PRO Hoeilaart: dhr. Kenny Verbeeck;
• Open VLD: mevr. Annelies Vanderlinden, mevr. Jenny Denayer, mevr. Eva De
Bleeker, mevr. Agnes Van Hulle, dhr. Mike Lauwers, mevr. Els Uytterhoeven.
Er wordt overgegaan tot stemming bij handopsteking:
Dhr. Alain Borreman behaalde 20 ja-stemmen;
dhr. Patrick Demaerschalk behaalde 20 ja-stemmen;
mevr. Myriam Warson behaalde 20 ja-stemmen;
dhr. Kenny Verbeeck behaalde 20 ja-stemmen;
mevr. Annelies Vanderlinden behaalde 20 ja-stemmen;
mevr. Jenny Denayer behaalde 20 ja-stemmen;
mevr. Eva De Bleeker behaalde 20 ja-stemmen;
mevr. Agnes Van Hulle behaalde 20 ja-stemmen;
dhr. Mike Lauwers behaalde 20 ja-stemmen;
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mevr. Els Uytterhoeven behaalde 20 ja-stemmen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
Worden aangeduid als lid van de algemene vergadering van de vzw Uvalabor
dienstenonderneming:
1) dhr. Alain Borreman, Felix Sohiestraat 14 - 1vdp
2) dhr. Patrick Demaerschalk, Boomgaardlaan 22
3) mevr. Myriam Warson, Jezus-Eiksesteenweg 61
4) dhr. Kenny Verbeeck, Steenbergstraat 28
5) mevr. Annelies Vanderlinden, Jan Lindtsstraat 32
6) mevr. Jenny Denayer, Vriendschapstraat 19
7) mevr. Eva De Bleeker, Albert I-laan 10
8) mevr. Agnes Van Hulle, Hoefijzerlaan 13
9) dhr. Mike Lauwers, Guillaume Dekleermaekerstraat 67
10) mevr. Els Uytterhoeven, Charles Coppensstraat 88
Artikel 2
De in artikel 1 aangeduide leden treden op als stichtend lid van de vzw Uvalabor
dienstenonderneming en zullen als dusdanig ook vermeld worden in de statuten.
Artikel 3
Uittreksel wordt overgemaakt aan de vzw Uvalabor dienstenonderneming, aan mevr.
Lucrèce Neirynck, sociaal controleur bij het R.S.V.Z. alsook aan betrokkenen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
vzw Uvalabor dienstenonderneming, aan mevr. Lucrèce Neirynck, sociaal controleur bij
het R.S.V.Z. alsook aan betrokkenen
***
O.P.10
Secretaris. Opstalrecht. Beslissing tot toekenning aan De
Watergroep.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys wijst er op dat er geen exact metingsplan bijgevoegd was en het niet
duidelijk is of het opstalrecht ook betrekking heeft op het voetbalveld. Hij stelt zich nog
de vraag naar eventuele hinder voor de voetbalclub.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat er in het kader van dit dossier samengezeten werd
met de studiedienst van De Watergroep. Hij bevestigt dat de hoek van het voetbalterrein
niet meegenomen wordt in het kader van het opstalrecht en de uitvoering van de werken
gepland wordt in het voetballuw seizoen. Hij bevestigt zelf nog niet gecommuniceerd te
hebben met de voetbalclub en verwacht de indiening van een volledig uitvoeringsdossier
door De Watergroep.
Op vraag van dhr. Wim Laureys stelt hij dat de zone, die ter beschikking wordt gesteld,
minimaal werd gehouden en deze door De Watergroep ook duidelijk afgebakend zal
worden.
Dhr. Wim Laureys geeft aan dat hij een duidelijk inplantingsplan wenst te ontvangen, met
aanduiding van de exacte metingsgegevens.
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Voorgeschiedenis
•

24 oktober 2013: beslissing gemeenteraad tot verkoop van de gemeentelijke
waterdienst.

Feiten en context
In het kader van de verkoop van de gemeentelijke waterdienst had De Watergroep
aangegeven dat het noodzakelijk was over te gaan tot het boren van nieuwe putten.
In de integratieovereenkomst werd voorzien in de terbeschikkingstelling van de nodige
ruimte.
Juridische gronden
•
•

wet van 10 januari 1824
artikel 43 § 2, 12° van het gemeentedecreet

Advies
/
Argumentatie
Teneinde de waterkwaliteit blijvend te waarborgen is het noodzakelijk dat De Watergroep
overgaat tot het boren van bijkomende winningsputten.
Bovengronds wordt een klein gebouw opgericht, ter bescherming van de winningsput.
Een zone, palend aan het voetbalveld in de Kapelstraat, werd als meest geschikte zone
weerhouden.
Conform de integratieovereenkomst wordt de nodige ruimte ter beschikking gesteld, via
een opstalrechtovereenkomst.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de toekenning van een recht van opstal aan De
Watergroep, met het oog op het boren van bijkomende waterwinningsputten en het
realiseren van de nodige beschermende bovengrondse infrastructuur.
Artikel 2
De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van akte tot vestiging van het recht van
opstal, zoals opgesteld door notaris Claesen en gevoegd in bijlage.
Artikel 3
Het recht van opstal wordt kosteloos toegestaan.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd alle verdere noodzakelijke
stappen te ondernemen met het oog op de uitvoering van deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
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Uittreksel voor:
De Watergroep, notaris Claesen,
***
O.P.11
Secretaris. Beheersovereenkomst. Goedkeuring aanpassing
beheersovereenkomst gemeente-OCMW met betrekking tot de
bestuurssecretaris.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•
•

Gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2014 houdende goedkeuring van een
beheersovereenkomst met het OCMW, er toe strekkend mevr. Leemans ter
beschikking te stellen met het oog op het vervullen van de taak van
plaatsvervangend OCMW-secretaris.
Gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2014, houdende goedkeuring van een
aanpassing
van
de
voormelde
beheersovereenkomst
(verlenging
terbeschikkingsstelling).
Gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014, houdende goedkeuring van een
aanpassing van de voormelde beheersovereenkomst (verrekening loonkost).

Feiten en context
Ingevolge langdurige onbeschikbaarheid van de OCMW-secretaris werd mevr. Leemans,
bestuurssecretaris, tijdelijk ter beschikking gesteld van het OCMW, met het oog op de
plaatsvervanging.
In de overeenkomst werd voorzien dat mevr. Leemans deeltijds (à rato van 3/5de) ter
beschikking werd gesteld van het OCMW.
Intussen trad een personeelsverantwoordelijke in dienst bij het gemeentebestuur.
Bijgevolg kan mevr. Leemans zich voor haar volledige arbeidsduur (momenteel 4/5de)
ter beschikking stellen van het OCMW.
Een aanpassing van de beheersovereenkomst is dan ook nodig.
Juridische gronden
•
•
•

artikel 271 van het Gemeentedecreet
artikel 271 van het OCMW-decreet
artikel 80 § 1 en § 2 van het OCMW-decreet

Advies
/
Argumentatie
Oorspronkelijk werd
terbeschikkingstelling.

er

uitgegaan

van

een

deeltijdse

en

in

tijd

beperkte

Inmiddels is echter gebleken dat de terbeschikkingstelling van langdurige aard is en een
voltijdse arbeidsduur verantwoordt en dit met ingang van 1 juni 2015.
Daartoe is een aanpassing van de beheersovereenkomst vereist.
Financieel advies
/
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BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
De beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het OCMW over de
inschakeling van mevr. Leemans, bestuurssecretaris, als wnd. OCMW-secretaris, zoals
gevoegd in bijlage, en geldend vanaf 1 juni 2015, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, de financiële dienst en
betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
OCMW, financieel beheerder
***
O.P.12
Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode december 2014 tot en met mei 2015.
DE RAAD,
Dhr. Patrick Demaerschalk verwijst naar het advies van de GROS inzake de inlevering
van de titel van Fair Trade-gemeente. Hij vraagt hoe het college van burgemeester en
schepenen aan dit advies tegemoet zal komen.
Mevr. Els Uytterhoeven deelt mee dat er hieromtrent op dinsdag 23 juni een overleg
gepland staat.
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 februari 1992: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad voor Milieu
en Natuur (Milieuraad).
23 februari 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Jeugdraad.
22 juni 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Bibbeheerraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Cultuurraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Sportraad.
3 juli 1997: beslissing gemeenteraad tot oprichting van Middenstandsraad (thans
Raad voor Lokale Economie).
17 mei 2001: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
28 maart 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
25 april 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Seniorenraad.
27 februari 2003: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van
Bestuur Gemeenschapscentrum Felix Sohie.
26 maart 2007: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Beheer
Jeugdwerkinfrastructuur.
28 januari 2008: beslissing gemeenteraad tot oprichting van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.

Feiten en context
Volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet worden de verslagen
einddocumenten van de adviesorganen meegedeeld aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

en
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeenteraad dient, overeenkomstig artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet,
kennis te nemen van de verslagen en adviezen van de adviesraden.
Volgende verslagen zijn op dit moment beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS

DATUM VERGADERING:
12.02.2015
25.11.2014
27.01.2015
16.12.2014
28.01.2015
24.02.2015
07.01.2015
04.02.2015
04.03.2015
01.04.2015

Jeugdraad

RvB Jeugdwerkinfrastructuur
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie
Seniorenraad
Sportraad

11.12.2014
12.02.2015
26.03.2015
08.12.2014

Volgende adviezen zijn beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad
RvB JWI
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie
Seniorenraad

DATUM:

ADVIES:

27.02.2015
18.12.2014

i.v.m. Fair Trade Scan
i.v.m. buitenruimte G.C. Felix Sohie

Sportraad
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de bijgevoegde verslagen en adviezen van diverse
adviesorganen.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- intern: webmaster voor controle
***
Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Alain Borreman is van oordeel dat het niet kan dat een geplande vergadering
van de zoneraad van de politie zomaar afgelast wordt.
Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat de afgelasting moet gekaderd worden in de
procedure tot aanstelling van een nieuwe zonechef. Hij bevestigt dat er gewacht
diende te worden op het verslag van de jury met betrekking tot de
selectieverrichtingen.
2) Dhr. Alain Borreman stelt dat de verbroedering met Valtournenche niet meer is
dan een lege doos en betreurt dit.
Mevr. Els Uytterhoeven wijst er op dat de nieuwe burgemeester het
verbroederingsproject meer genegen is.
3) Dhr. Franco Busato wijst op de verloederde toestand van een aantal percelen in
de omgeving van zijn woning.
Dhr. Tim Vandenput bevestigt dat er voor de woning op de hoek van de J.B.
Denayerstraat een bouwvergunning afgeleverd werd.
Dhr. Wim Laureys dringt er op aan dat het aanpalende restperceel, eigendom van
de gemeente, onderhouden zou worden.

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Geert Raymaekers
gemeentesecretaris
Voor eensluidend afschrift

Geert Raymaekers
gemeentesecretaris

get. Steven Coppens
voorzitter

Steven Coppens
voorzitter

