
Gemeenteraad van Liedekerke 2016-02-18

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad

van 2016-02-18

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden
hebben de oproeping met de toegelichte agenda en de voorstellen van beslissing ontvangen op
10 februari 2016.

Aanwezig de dames en heren:
Luc Wynant, burgemeester;
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Hans Eylenbosch, Steven Van Linthout, Johnny
Van Droogenbroeck, Roel Guldemont, schepenen;
Willy Rossignol, Hugo Asselman, Patrick Asselman, Rita Triest, Vanessa De Bolle, Katia
Segers, Christel Van den Borre, Hilde Segers, Johnny De Brabanter, Berdien Van Den Abeele,
Sonja De Leeuw, Kasper Daem, Lander Van Leuven, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Günther Bockstal, gemeenteraadsleden;
Marc Mertens, gemeentesecretaris.

Afwezig de heer:
Etienne Schouppe (verontschuldigd), voorzitter.

Heeft de vergadering verlaten de heer:
Patrick Asselman, gemeenteraadslid, tijdens de behandeling van punt 3 en punt 4 van de agenda.

De gemeenteraad is vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in openbare zitting

De notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten van de op de agenda ingeschreven
punten werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van
de gemeenteraadsleden op de afgeschermde zone van de gemeentelijke website.

De notulen van de vorige vergadering en de dossiers van de op de agenda ingeschreven punten
lagen in het gemeentehuis ter inzage van de gemeenteraadsleden vanaf de verzending van de
agenda.

De heer Etienne Schouppe, voorzitter, is verhinderd. Bij akte van delegatie van 2 januari 2013
heeft de heer Etienne Schouppe, in toepassing van artikel 8, § 4, tweede lid, 1°, van het Gemeen-
tedecreet, zijn bevoegdheid als voorzitter van de gemeenteraad opgedragen aan de heer Luc
Wynant, burgemeester, om in geval van tijdelijke afwezigheid het voorzitterschap waar te ne-
men.

De heer Luc Wynant, burgemeester, zit de gemeenteraad voor. De voorzitter opent de vergade-
ring om 20.00 uur. De heer Marc Mertens, gemeentesecretaris, stelt de notulen op.

01. Mededelingen — Vragen en antwoorden

De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen:

1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 17 maart 2016 om 20.00 uur

2. Farys — Verslag Regionaal Directiecomité Domeindiensten Vlaams-Brabant 2015-12-10

3. Farys — Toelichting werking 2016

4. ILvA — Notulen Directiecomité 2016-01-12

5. Haviland — Notulen algemene vergadering 2015-12-16

Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en schepe-
nen
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02. Interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw” —
Oprichting — Overeenkomst
(NDC 692)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 24°, artikel 195, § 1, artikel 253, §
1, 10°;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 2, § 1, artikel 6, artikel 7 en artikel 8;

Gelet op het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;

Gelet op het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse Integratiebeleid;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 februari 2014 houdende de bepaling van de procedure
voor tussentijds instappen voor steden en gemeenten die bij de aanvang van de strategische
meerjarenplanning 2014 - 2019 nog niet in aanmerking kwamen voor een lokale integratiesubsi-
die;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 november 2013 houdende de bepaling van de lijst van
steden en gemeenten die in aanmerking komen voor een lokale integratiesubsidie voor de be-
leidscyclus 2014 – 2019;

Overwegende dat bij ministerieel besluit een projectsubsidie werd toegekend in het kader van
‘intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst’ aan
de gemeenten Affligem, Liedekerke en Denderleeuw voor de gezamenlijke uitvoering van het
project ‘Bouwen aan een intergemeentelijk netwerk voor het uitwisselen van interculturele
expertise’;

Overwegende dat de Vlaamse overheid, zoals aangegeven in de beleidsnota Integratie en
Inburgering, 2014/2019, wil investeren in intergemeentelijke samenwerking rond integratie van
personen van buitenlandse herkomst en met het verlenen van een projectsubsidie de capaciteiten
van steden/gemeenten die samenwerken wil versterken, vooral met oog op kleinere gemeenten;

Overwegende dat de subsidieaanvraag minstens moet uitgaan van drie steden/gemeenten
waarvan minstens één stad/gemeente geen integratiesubsidie ontvangt;

Overwegende dat aan de geselecteerde projecten een projectsubsidie wordt toegekend van
maximum 80% van de subsidiabele uitgaven met een maximum van 150 000 euro en dat van de
samenwerkende gemeenten een globale cofinanciering van minstens 20 % van de subsidiabele
uitgaven wordt gevraagd;

Overwegende dat de maximale looptijd van een project drie jaar bedraagt;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1 — Oprichting.
Het gemeentebestuur neemt deel aan de oprichting van de interlokale vereniging
“Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw”.

Artikel 2 — Overeenkomst.
De overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging “Integratiepartners
Affligem-Liedekerke-Denderleeuw” wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integrerend
deel uit van dit besluit. De overeenkomst zal namens het gemeentebestuur ondertekend worden
door de voorzitter van de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en de burgemeester.

Artikel 3 — Toezicht.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de overeenkomst binnen
een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar
1° het Agentschap Binnenlands Bestuur, voor kennisgeving;
2° de interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw”, voor

uitvoering;



Gemeenteraad van Liedekerke 2016-02-18

3° het gemeentebestuur van Affligem en Denderleeuw, voor goedkeuring.

03.01 Interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw” —
Beheerscomité — Vertegenwoordiger
(NDC 692)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, artikel 196;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 9;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016 — Interlokale vereniging
“Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw” — Oprichting — Overeenkomst;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de interlokale vereniging;

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in het beheerscomité van de interlo-
kale vereniging;

Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger aanduidt uit het college van
burgemeester en schepenen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Gaat over tot geheime stemming;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
§ 1. De heer Luc Wynant, burgmeester, nationaal nummer 660219 499 40, wonende te Liede-
kerke, Muilenstraat nummer 10, wordt afgevaardigd om het gemeentebestuur te vertegenwoordi-
gen in het beheerscomité van de interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-Liedekerke-
Denderleeuw”.

§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen van de vereni-
ging deel te nemen, de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles
te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen.

Artikel 2.
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1. de interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw”, voor

kennisgeving;
2. de betrokkene, voor uitvoering.

03.02 Interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw” —
Beheerscomité — Plaatsvervanger
(NDC 692)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;
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Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, artikel 196;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 9;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016 — Interlokale vereniging
“Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw” — Oprichting — Overeenkomst;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016 — Interlokale vereniging
"Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw" — Beheerscomité —
Vertegenwoordiger;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de interlokale vereniging;

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in het beheerscomité van de interlo-
kale vereniging;

Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger aanduidt uit het college van
burgemeester en schepenen;

Overwegende dat het aangewezen is een plaatsvervanger voor de vertegenwoordiger aan te
duiden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Gaat over tot geheime stemming;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
§ 1. De heer Hans Eylenbosch, nationaal nummer 631013 221 06, Belg, wonende te Liedeker-
ke, Begonialaan nummer 7, wordt afgevaardigd als plaatsvervanger om het gemeentebestuur te
vertegenwoordigen in het beheerscomité van de interlokale vereniging “Integratiepartners Af-
fligem-Liedekerke-Denderleeuw”.

§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen van de vereni-
ging deel te nemen, de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles
te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen.

Artikel 2.
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest.

Artikel 3
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1. de interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw”, voor

kennisgeving;
2. de betrokkene, voor uitvoering.

04. Academie voor muziek woord en dans "August De Boeck" — Financiële bijdrage 2012,
2013, 2014 — Eindafrekening
(NDC 555:472.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-
heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
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zijn, in het bijzonder artikel 119;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 — Academie voor muziek woord en dans
"August De Boeck" — Overeenkomst, in het bijzonder artikel 15;

Gelet op de afrekening van de academie voor muziek woord en dans van de gemeente Asse voor
de kalenderjaren 2012, 2013 en 2014;

Overwegende dat de academie tot en met het schooljaar 2013/2014 een afdeling heeft gehad te
Liedekerke;

Overwegende dat de bijdrage van de gemeente voor 2012 in de werkingskosten van de academie
43 633,29 euro bedraagt; dat reeds voorschotten zijn betaald;

Overwegende dat de bijdrage van de gemeente voor 2013 in de werkingskosten van de academie
49 291,55 euro bedraagt; dat reeds voorschotten zijn betaald;

Overwegende dat de bijdrage van de gemeente voor 2014 in de werkingskosten van de academie
26 545,35 euro bedraagt; dat reeds voorschotten zijn betaald;

Overwegende dat na verrekening van de betaalde voorschotten het nog te betalen eindsaldo
25 302,07 euro bedraagt;

Overwegende dat deze rekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De afrekening van de gemeentelijke bijdrage in het budget van de academie voor muziek woord
en dans van de gemeente Asse voor de kalenderjaren 2012, 2013 en 2014 wordt goedgekeurd
respectievelijk voor een bedrag van 43 633,29 euro, 49 291,55 euro en 26 545,35 euro

Artikel 2.
Het saldo zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel
2016/6490000/AB/820/02 van het exploitatiebudget 2013, 2014 en 2015.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: het gemeen-
tebestuur van Asse, voor kennisgeving.

05. Financiën — Retributie vervoer van materialen
(NDC 484.88)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Overwegende dat verenigingen voor de organisatie van hun activiteiten occasioneel een beroep
doen op het gemeentebestuur om materialen te vervoeren, in het bijzonder van en naar de uit-
leendienst van de provincie Vlaams-Brabant;

Overwegende dat het gemeentebestuur de werking van de verenigingen wil ondersteunen; dat
deze ondersteuning echter niet onvoorwaardelijk en onbeperkt kan zijn;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;



Gemeenteraad van Liedekerke 2016-02-18

Besluit:

Artikel 1.
Verenigingen kunnen een beroep doen op het gemeentebestuur voor het vervoeren van materia-
len noodzakelijk voor de organisatie van hun activiteiten, zoals materiaal voor een fuif, toneelop-
voering, optreden, tentoonstelling, kamp.

Artikel 2.
Alleen verenigingen die lid zijn van een gemeentelijke adviesraad of die actief zijn op het grond-
gebied van de gemeente kunnen een aanvraag tot transport indienen bij de dienst vrije tijd, bij
voorkeur digitaal via het uit-loket op de website van de gemeente. De vereniging doet de aan-
vraag minimum 14 dagen voor de geplande datum van het transport. Het transport wordt toege-
staan voor zover de nodige middelen beschikbaar zijn.

De dienst vrije tijd legt de aanvragen die kennelijk onredelijk zijn voor aan het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 3.
Het gemeentebestuur stelt een voertuig met chauffeur ter beschikking. Het laden en lossen
gebeurt door de leden van de vereniging.

Artikel 4.
Het gemeentebestuur heft een retributie op het ter beschikking stellen van een voertuig met
chauffeur voor transport buiten de gemeente.

Artikel 5.
Het bedrag van de retributie wordt forfaitair vastgesteld op 75 euro per voertuig en per dagdeel.
Een dagdeel duurt maximaal vier uur. Vanaf de ingang van het vijfde uur wordt een tweede
dagdeel in rekening gebracht.

Indien het transport plaatsheeft buiten de normale kantooruren, of op een zaterdag, een zondag of
een feestdag, wordt het bedrag van de retributie verdubbeld.

Artikel 6.
De retributie is verschuldigd door de persoon die namens de vereniging de aanvraag heeft inge-
diend.

Artikel 7.
§ 1. De retributie moet betaald worden binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf
de kennisgeving van het bedrag van de retributie.

§ 2. In geval van niet betaling kan de financieel beheerder, na aanmaning met een aangeteken-
de brief, de retributie invorderen bij dwangbevel.
Voor elke aanmaning per aangetekende brief zal een forfaitaire administratieve kost aangerekend
worden van 20 euro.

Artikel 8.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van dit reglement is het college van burgemees-
ter en schepenen gemachtigd om de tarieven bepaald in artikel 5 te wijzigen.

Artikel 9.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.

Artikel 10.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig dagen
aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor
kennisgeving.

06. Personeel — Formatie — Wijziging
(NDC 232.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 28, § 1, 2°, tweede lid, artikel 87, § 4, 2°,
en artikel 103;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 3 tot 7;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2015 —Personeel — Formatie — Wijziging;

Gelet op het voorontwerp van nieuwe personeelsformatie, opgesteld door de gemeentesecretaris
in overleg met het managementteam;

Overwegende dat het gemeentebestuur deelneemt aan de oprichting van de interlokale vereniging
“Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw”; dat de Vlaamse overheid een project-
subsidie van € 150 000 verleent; dat het gemeentebestuur het administratief beheer van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband op zich neemt; dat een aanpassing van de formatie
nodig is om de passende functies voor de oprichting van de interlokale vereniging te voorzien;

Overwegende dat in het kader van de nieuwe wetgeving aangaande de omgevingsvergunning de
aanwerving van een beleidsexpert milieu en duurzaamheid aangewezen is;

Overwegende dat de nodige kredieten voor de uitgaven van deze personeelskost reeds voorzien
zijn in het budget 2016;

Overwegende dat de personeelsformatie voor de duidelijkheid in zijn geheel wordt overgenomen
samen met de wijzigingen;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 1, § 1, 3°, d), artikel 10, en artikel 11, § 1,
1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in
het bijzonder artikel 3, § 1, 3°, a), artikel 6, artikel 37 en artikel 48, 6°;

Gelet op het advies van het basisoverlegcomité;

Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicaal overleg;
dat dit een substantiële formaliteit is;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De formatie van het administratief en technisch personeel bevat de volgende graden en betrek-
kingen in voltijdse equivalenten:

PERSONEELSFORMATIE FORMATIE 2016-02-18

Dienst/Functie NIV. VAST CONTR. MAND

SECRETARIS (lid MAT) Wett. 1

FINANCIEEL BEHEERDER (lid MAT) Wett. 1

DIENST FINANCIEN

Diensthoofd A1a-A3a 1

Boekhouder B1-B3 1

Administratief medewerker C1-C3 2 1

Bediende D1-D3 0,5 0,5

DIENST BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND

Dienstverantwoordelijke B1-B3 1

Administratief medewerker C1-C3 0 4
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Bediende D1-D3 1

CLUSTER VRIJE TIJD

Clustermanager (lid MAT) A4a-A4b 1

Bibliothecaris A1a-A3a 1

Sportfunctionaris A1a-A3a 1

Cultuurfunctionaris A1a-A3a 1

Cultuurconsulent B1-B3 1

Jeugdconsulent B1-B3 1

Sportconsulent (sportgekwalificeerd ambtenaar) B1-B3 1

Bibliotheekconsulent B1-B3 1

Seniorenconsulent B1-B3 0,5

Manager marketing & communicatie B1-B3 1

Technisch assistent C1-C3 1

Administratief medewerker C1-C3 2,5 4

Administratief medewerker ontwikkelingssamenwerking C1-C3 0,5

Zwembadassistent (detachering) D1-D3 1

Zwembadassistent D1-D3 4

Zaalwachter sport D1-D3 1

CLUSTER INTERNE ZAKEN

Clustermanager (lid MAT) A4a-A4b 1

HR manager A1a-A3a 1

Stafmedewerker A1a-A3a 1

Manager secretariaat B1-B3 1

Administratief medewerker C1-C3 2 4

Medewerker IT C1-C3 1

Kinderverzorgster (thuisopvang zieke kinderen) C1-C3 0,75

Beheerder economaat D1-D3 1

Onthaalbediende E1-E3 1,5

CLUSTER INFRASTRUCTUUR

Clustermanager (lid MAT) A4a-A4b 1

Manager dienst projecten A1a-A3a 1

Manager dienst beleidsexperten (sted. ambten./lid MAT) A1a-A3a 1

Expert milieu & duurzaamheid A1a-A3a 1

Manager dienst onderhoud & logistiek (lid MAT) B4-B5 1

Verantwoordelijke openbare werken B1-B3 1

Werfleider gebouwen, wegen & groen B1-B3 1

Mobiliteitsambtenaar B1-B3 1

Werkleider wegen & gebouwen C4-C5 1

Werkleider Groen C4-C5 1

Coördinator gemeenschapswacht & logistiek C4-C5 1

Administratief medewerker C1-C3 3 5

Administratief medewerker arsenaal C1-C3 1

Adjunct werkleider C1-C3 1

Adjunct werkleider openbare werken D4-D5 1

Vakman D1-D3 4 12

Gemeenschapswacht D1-D3 3

Arbeider E1-E3 1 12,5

Schoonmaker E1-E3 5
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INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-PAJOTTENLAND

Coördinator A1a-A3a 1

Deskundige wonen B1-B3 3

KLEUTERSCHOOL

Kinderverzorger C1-C3 1

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST

Administratief medewerker secretariaat C1-C3 1

MUZIEKACADEMIE

Administratief medewerker secretariaat C1-C3 0,5

Bediende D1-D3 0,5

INTEGRATIEDIENST

Diversiteitsmanager A1a-A3a 1

Integratieambtenaar B1-B3 1

Intercultureel projectmedewerker B1-B3 1

Administratief medewerker C1-C3 0,5

INTERLOKALE VERENIGING INTEGRATIEPARTNERS

Projectcoördinator B1-B3 1

Projectmedewerker C1-C3 1

TEWERKSTELLINGSMAATREGEL

Gemeenschapswacht B/C/D/E 2

Verkeersveiligheid D 1

Sociale tewerkstelling D 3

TOTAAL 35,5 90,25 4

Artikel 2.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2015 — Personeel — Formatie — Wijziging, wordt
opgeheven.

07. Wegverkeer — Papenbergstraat — Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 4 en artikel 7;

Gelet op 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, in het
bijzonder artikel 3 en artikel 5;
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode);
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit
van 19 januari 2012;

Overwegende dat geparkeerde voertuigen in de nabijheid van het kruispunt de zichtbaarheid
hinderen voor het verkeer dat vanuit de Molenstraat de Papenbergstraat inrijdt richting Af-
fligemsestraat;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg die
wordt beheerd door de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
In de Papenbergstraat wordt het verkeer voor de weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals
aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
§ 1. In de Papenbergstraat (zijkant van de woning Molenstraat 65) is het voor iedere bestuur-
der verboden te parkeren dit over een lengte van 7 meter;

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met een gele onderbroken streep op de werkelijke
rand van de trottoirband over een lengte van 7 meter te beginnen aansluitend aan de oversteek-
plaats in de richting van de N207.
Artikel 3.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het ministe-
rieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsings-
voorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 5.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden naar:
1° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, voor kennisgeving;
2° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
3° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politiezo-
ne TARL, voor kennisgeving.

08. Wegverkeer — Stationsstraat — Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°;
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Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7;

Gelet op 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;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode);
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit
van 19 januari 2012;

Overwegende dat er in de Stationsstraat verscheidene handelszaken gevestigd zijn;

Overwegende dat in de Stationsstraat een hoge parkeerdruk heerst; dat om het winkelparkeren te
bevorderen in bepaalde zones een beperkte parkeertijd kan ingevoerd worden;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg die
wordt beheerd door de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
In de Stationsstraat, wordt het verkeer voor de weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals
aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
§ 1. In de Stationsstraat,vanaf de woning met huisnummer 115 tot en met de woning met
huisnummer 121, geldt een beperkte parkeertijd van dertig minuten (blauwe zone).

§ 2. Elke bestuurder die een voertuig parkeert, moet een parkeerschijf aanbrengen. Het gebruik
van de schijf is voorgeschreven alle dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

§ 3. Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9b (P-bord met een parkeer-
schijf) en een bord type VIIc.(max. 30 min). De verkeersborden worden aangevuld met een
onderbord Xc met het opschrift 20 meter en het opschrift "alle dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het ministe-
rieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsings-
voorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 5.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het bijbehorende plan
aangetekend worden verzonden naar:
1. de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, voor kennisgeving;
2. de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
3. de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politiezo-
ne TARL, voor kennisgeving.
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09. TMVW — Ontwerp zijwegen Opperstraat — Gemeentelijk aandeel — Voorwaarden
(NDC 487.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1, artikel 43, § 2, 11°, en artikel 160,
§ 1bis;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2004 — Tussengemeentelijke Maatschappij
der Vlaanderen voor Waterbedeling — Zuiveringsactiviteit — Toetreding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-
heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn, in het bijzonder artikel 119;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 12, artikel 16, artikel 26, § 1, 1°, a),
artikel 38, artikel 39, artikel 41 en artikel 74, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke secto-
ren, in het bijzonder artikel 7, artikel 8, artikel 24, artikel 27, artikel 105, artikel 107 en artikel
110;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder
artikel 5, artikel 6 en artikel 9;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2004 — TMVW — Zuiveringsactiviteit —
Toetreding;

Gelet op de resultaten van het Living Lab-onderzoek, uitgevoerd door het Steunpunt Ruimte, in
het bijzonder het onderzoek naar de zijwegenbuurt van de Opperstraat;

Gelet op het bestek nummer DOM-106-15-001-Z, opgemaakt door TMVW;

Overwegende dat de gemeente is toegetreden tot de zuiveringsdivisie van TMVW met ingang
van 1 januari 2005;

Overwegende dat TMVW het beheer, de exploitatie, de uitbouw en de financiering van afvalwa-
ter-, hemelwater- en zuiveringsinfrastructuur op intergemeentelijk niveau uitvoert; dat het ge-
meentebestuur de wegeniswerken uitvoert;

Overwegende dat de zijwegen van Opperstraat zich in slechte staat bevinden, dat de riolering en
het wegdek versleten zijn;

Overwegende dat de voorlopige raming van de uit te voeren wegenis- en rioleringswerken voor
deel 1 (Zijwegen 6, 8, 10, 12), deel 2 (Zijwegen 14, 16, 18, 20) en deel 3 (Zijwegen 5, 7, 9)
743 600 euro, exclusief btw, bedraagt;

Overwegende dat gelet op de beperkte breedte van de zijwegen, het wegenisaandeel eveneens
kan worden gefinancierd met het investeringsbudget voor rioleringen, ter beschikking gesteld
door TMVW; dat aldus het gemeentelijk aandeel in de wegenwerken 5 000 euro, exclusief btw,
bedraagt;

Overwegende dat het aangewezen is de opmaak van het ontwerp voor de werken samen te
voegen in één enkele opdracht;

Overwegende dat de gemeenteraad het bestek, de raming en de gunningswijze goedkeurt voor
wat betreft het ontwerp van het wegenisaandeel;

Overwegende dat de opdracht valt onder de categorie A12 vermeld in bijlage 2 bij de vermelde
wet van 15 juni 2006;

Overwegende dat het geraamde bedrag van de samengevoegde opdracht zonder btw niet hoger
ligt dan 85 000 euro; dat tot de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking kan worden
overgegaan;
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Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht past binnen het voorziene budget;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het gemeentebestuur en TMVW zullen samen een opdracht plaatsen met als voorwerp het
opmaken van het ontwerp en de leiding der werken voor de herinrichting van de zijwegen van de
Opperstraat.
TMVW zal in naam en voor rekening van het gemeentebestuur optreden als opdrachtgevend
bestuur bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

Artikel 2.
De opdracht zal worden gegund na onderhandeling zonder bekendmaking.

Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen zal in overleg met TMVW, de kandidaten selecteren
die worden uitgenodigd aan de onderhandelingen deel te nemen.

Artikel 4.
De administratieve en technische bepalingen toepasselijk op de opdracht zijn deze vermeld in het
bestek nummer DOM-106-15-001-Z.
Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 5.
De opdracht zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel
2240000/INFR/0200 van het investeringsbudget 2016.

Artikel 7
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden aan TMVW.

10. Notulen vorige vergadering
(NDC 172.2:504.6)

De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, artikel 180, en artikel 181, § 1;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2007 — Gemeenteraad — Huishoudelijk regle-
ment, in het bijzonder artikel 19;

Gelet op de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad, opgemaakt door de ge-
meentesecretaris;

Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld
werden van de gemeenteraadsleden op de gemeentesecretarie en op de afgeschermde zone van de
gemeentelijke website;

Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de
redactie van de notulen;

Besluit:

Artikel 1.
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 21 januari 2016 worden beschouwd als
goedgekeurd.

Artikel 2.
De voorzitter en de gemeentesecretaris ondertekenen de originelen van de notulen.

Artikel 3.
De gemeentesecretaris publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten minste
twaalf maanden.
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De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Aangenomen door de gemeenteraad

Marc Mertens Luc Wynant
Gemeentesecretaris Waarnemend Voorzitter
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