
Gemeenteraad van Liedekerke 2016-03-17

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad

van 2016-03-17

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden
hebben de oproeping met de toegelichte agenda en de voorstellen van beslissing ontvangen op
2016-03-09.

Aanwezig de dames en heren:
Etienne Schouppe, voorzitter;
Luc Wynant, burgemeester;
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Hans Eylenbosch, Steven Van Linthout, Johnny
Van Droogenbroeck, Roel Guldemont, schepenen;
Willy Rossignol, Hugo 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:
Patrick Asselman, gemeenteraadslid.

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 zit de gemeenteraad voor. De voorzitter opent de vergadering 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 28 april 2016 om 20.00 uur

2. ILvA — Notulen Raad van Bestuur 2016-01-28

3. ILvA — Notulen Directiecomité 2016-02-09

4. Farys — Verslag Directiecomité Aanvullende Diensten 2015-11-16

5. Farys — Verslag Directiecomité Aanvullende Diensten 2016-01-19

6. Farys — Verslag Directiecomité Secundaire Diensten 2015-11-25

7. Farys — Verslag Directiecomité Secundaire Diensten 2016-01-27

8. Farys —Verslag Regionaal Directiecomité Domeindiensten Vlaams-Brabant 2016-01-21

9. Farys werkt — Communicatie bij werken — maart 2016

10. Brandweerzone Vlaams-Brabant West — Begroting dienstjaar 2016
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11. Welzijnskoepel West-Brabant — Jaarrekening 2014

12. Welzijnskoepel West-Brabant — Afrekening 2014

13. Eandis — Nieuwsbrief februari 2016

Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en schepe-
nen

02. TMVW — Algemene vergadering van 2016-04-11 — Mandaat vertegenwoordigers
(NDC 901:83)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 39, tweede lid;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2013 — Water-link (TMVW) — Algemene
vergadering — Vertegenwoordiger — I;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2013 — Water-link (TMVW) — Algemene
vergadering — Vertegenwoordiger — II;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2013 — Water-link (TMVW) — Algemene
vergadering — Vertegenwoordiger — III;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2013 — TMVW (Water-link) — Algemene
vergadering — Vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Waterbedeling (TMVW);

Gelet op de oproepingsbrief van 5 februari 2016 voor de gewone algemene vergadering van
TMVW (IC) van 11 april 2016;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW;

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van
TMVW;

Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet
worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat:

1° Toetredingen, uitbreidingen van toetredingen, en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
2° Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbrei-

dingen van toetredingen, en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
3° Voordracht commissaris;
4° Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar2014, met aanvullende nota houdende

informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben
plaats gevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 2015;

5° Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014;
6° Verslag van het college van commissarissen;
7° Verslag van de commissaris-revisor (lid IBR);
8° Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en commissaris-revisor (lid IBR);
9° Benoeming van vertegenwoordigers in directiecomités;
10° Benoeming van vertegenwoordigers in de raad van bestuur;

Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot
opmerkingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergade-
ring van TMVW van 11 april 2016.

Artikel 2.
§ 1. De vertegenwoordigers van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de
algemene vergadering hun stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de
beslissingen genomen door de gemeenteraad.

§ 2. Voor zoveel als nodig wordt de machtiging van mevrouw Hilde Segers, gemeenteraadslid,
Katia Segers, gemeenteraadslid, de heer Willy Rossignol, gemeenteraadslid, en mevrouw Rita
Triest, gemeenteraadslid, als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van TMVW beves-
tigd.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° TMVW, voor kennisgeving;
2° de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, voor uitvoering.

03. Brandweerdienst gewestelijk groepscentrum Asse — Forfaitaire bijdrage 2014
(NDC 857.03)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

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

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, in het bijzonder
artikel 10, zoals gewijzigd door de wet van 14 januari 2013;

Gelet op de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 16 februari 2016,
aangaande de berekening van de jaarlijkse bijdrage voor de brandweer;

Overwegende dat deze bijdrage voor 2014 berekend wordt op basis van de kosten in 2013;

Overwegende dat deze berekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

Overwegende dat de gemeenteraad binnen de 60 dagen advies moet uitbrengen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De forfaitaire bijdrage voor het jaar 2014, te betalen voor de hulpverlening van de brandweer-
dienst van het gewestelijk groepscentrum Asse, vastgesteld door de gouverneur op 338 767,48
euro, wordt gunstig geadviseerd.

Artikel 2.
De gemeenteraad maakt voorbehoud aangaande de organisatie van de brandbestrijding op het
grondgebied van de gemeente, wetende:
 dat het brandweerkorps van Asse de gemeente moeilijk kan bereiken;
 dat op het grondgebied van de gemeente de eerste mobiele colonne van de civiele bescher-

ming gevestigd is;
 dat in de naburige gemeente Denderleeuw, provincie Oost-Vlaanderen, een brandweerkorps

aanwezig is.
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Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van 60 dagen, te
rekenen na de ontvangst van de vermelde brief van de gouverneur, aangetekend worden verzon-
den naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving.

04. TMVW — Secundaire diensten — Inbreng gebruiksrecht uitbreiding jeugdhuis
(NDC 571.61)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

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

Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbede-
ling (TMVW);

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van. 15 december 2005 — Tussengemeentelijke Maatschappij
der Vlaanderen voor Waterbedeling — Secundaire diensten "Aquafit" — Toetreding;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van. 23 januari 2014 — Tussengemeentelijke Maatschappij
der Vlaanderen voor Waterbedeling — Secundaire diensten — Inbreng gebruiksrecht sporthal
Heuvelkouter;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van. 24 september 2015 — Patrimonium — Jeugdhuis —
Overdracht beheer Farys;

Gelet op het plan van aanpak van 22 december 2015 van TMVW voor de realisatie van de
buitenaanleg/riolering en een sanitair blok van het jeugdhuis;

Gelet op het ontwerp van overeenkomst 'Leidend Ambtenaarschap Buitenaanleg/Riolering en
Sanitair Blok Sportlaan';

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW;

Overwegende dat de gemeente op 1 januari 2006 is toegetreden als S-vennoot tot de secundaire
activiteit van TMVW;

Overwegende dat het beheer van het jeugdhuis werd overgedragen aan TMVW;

Overwegende dat het noodzakelijk is het jeugdhuis uit te rusten met extra sanitaire voorzienin-
gen; dat dit zal gebeuren door het aanbouwen van een sanitair blok achteraan het gebouw;

Overwegende dat rond het jeugdhuis de buitenaanleg ontbreekt; dat de verharding van de toe-
gang en de riolering nog moeten uitgevoerd worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 15 stemmen voor, geen stemmen tegen en 7 onthoudingen;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Hilde Segers, Rita
Triest, Christel Van den Borre, Steven Van Linthout, Luc Wynant; Hans Eylenbosch, Dirk
Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck; Peter Pauwels; Vanessa
De Bolle;
hebben tegen gestemd: niemand;
hebben zich onthouden: Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De
Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven;

Besluit:
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Artikel 1.
TMVW zal voor de gemeente een bijkomend bouwproject realiseren aan het jeugdhuis Bokaal in
de Sportlaan, dat bestaat uit de oprichting van een sanitair blok, rioleringswerken en de omge-
vingsaanleg.

Artikel 2.
De realisatie van het project zal gebeuren volgens het plan van aanpak voor de oprichting van een
sanitair blok, de rioleringswerken en de omgevingsaanleg van 22 december 2015, waarbij voor-
zien wordt dat:
– TMVW het project realiseert binnen de context van de divisie Secundaire Diensten;
– TMVW optreedt als aanbestedende overheid en tijdens de uitvoering fungeert als bouwheer

en leidend ambtenaar;
– TMVW de markt consulteert voor een design & build;
– TMVW de aannemer aanduidt door middel van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedu-

re met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3.
De raming van de kostprijs van het project bedraagt 207 500 euro, exclusief btw.
De investeringskost wordt gedragen door TMVW, en onderliggend ten laste gelegd van de
gemeente onder de vorm van afschrijvingen via de exploitatierekening.

Artikel 4.
Voor de uitvoering van de overheidsopdracht zal met de TMVW een overeenkomst worden
gesloten volgens bijgevoegd ontwerp.
Deze overeenkomst maakt integrerend deeel uit van dit besluit. Zij zal namens het gemeentebe-
stuur worden ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Artikel 5.
Het gebruiksrecht en de daarmee gepaard gaande rechten van een perceel grond gelegen langs de
Sportlaan te 1770 Liedekerke, gekadastreerd afdeling 2, sectie D, deel van nummer 913E3, zoals
aangeduid in gele kleur op bijgevoegd plan, worden ingebracht in de TMVW onder de vorm van
een uitbreiding van de toetreding tot de S-divisie.

Artikel 6.
De waarde van het gebruiksrecht van het in artikel 5 vermelde goed bedraagt één euro.
De bestaande aandelensituatie wijzigt niet.

Artikel 7.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar TMVW, voor
uitvoering.

05. Patrimonium — Afkoppeling Monnikveld — Onderhandse aankoop onroerend goed —
Voorwaarden
(NDC 57:506.112)

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-
zijn, in het bijzonder artikel 119;

Gelet op de wet van 27 mei 1870 tot vereenvoudiging van de administratieve vormvereisten
inzake onteigening ten algemene nutte, in het bijzonder artikel 9;

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescher-
ming; in het bijzonder artikel 2, 18°, en artikel 101, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, in het bijzonder
artikel 16;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 — Opdrachten — Project “Afkoppeling
Monnikveld” — Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 — Patrimonium — Grondverwerving
“Afkoppeling Monnikveld” — Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Aquafin — Project “Afkoppeling
Monnikveld” — Voorwaarden — Gemeentelijk aandeel;

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning van 20 januari 2016 afgeleverd door de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar, voor het aanleggen van een nieuwe gracht en bufferbekken;

Gelet op de bodemattesten van 25 augustus 2015;

Gelet op de akte van afstand van 30 maart 2015 verleden voor notaris Yves De Ruyver;

Gelet op het schattingsverslag van Ibens Landmeters bvba uit Kontich van 8 juli 2015;

Gelet op het grondinnemingsplan van 2 juni 2015, opgemaakt door studiebureau Talboom nv uit
Puurs, meer bepaald innames 10 en 11;

Overwegende dat de eigenaars ook het smalle restperceel van sectie F nummer 476/02f2 wensen
te verkopen aan de gemeente;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 24 februari 2016;

Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 25 januari 2016;

Gelet op de ontwerp-akte van koop;

Overwegende dat de bodemattesten van 25 augustus 2015 luiden als volgt:
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit;

Overwegende dat de verwerving van deze gronden noodzakelijk is voor de realisatie van een
nieuwe gracht en het uitvoeren van erosiewerende maatregelen om dichtslibbing van de gracht te
vermijden;

Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente zal de volgende onroerende goederen onderhands aankopen:
1° een deel van een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, gekadastreerd onder afdeling 2,

sectie F, nummer 476/02S, inname nummer 10 op grondinnemingsplan en met een oppervlak-
te van 450,52 vierkante meter,

2° een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, gekadastreerd onder afdeling 2, sectie F,
nummer 476/02F2, met een oppervlakte van 1 870 vierkante meter,

beide goederen eigendom van de heer en mevrouw Kris Floru - Tessa Renders, samen wonende
te 1770 Liedekerke, Begonialaan nummer 44.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de gemeen-
te.

Artikel 3.
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 15 947,72 euro, vermeerderd met 1 931,42
euro uitwinningsschade en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-akte.
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 4.
Deze aankoop zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel
2240000/INFR/0200 van het investeringsbudget 2016.



Gemeenteraad van Liedekerke 2016-03-17

Artikel 5.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeentebe-
stuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris.

Artikel 6.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

06. Ontwikkelingssamenwerking — Fair Trade Gemeente — Resolutie
(NDC 624.91)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117 en artikel 120 bis;

Gelet op titel VIII, hoofdstuk I, van het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 248, § 1, 1°, en
artikel 249;

Gelet op het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder
artikel 16/1;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2013 — Raad voor ontwikkelingssamenwerking
— Erkenning;

Gelet op het advies van de raad voor ontwikkelingssamenwerking van 12 oktober 2015;

Overwegende dat de raad voor ontwikkelingssamenwerking een positief advies uitbracht voor de
opstart van de campagne ‘Fair Trade Gemeente’;

Overwegende dat de raad voor ontwikkelingssamenwerking heeft gewezen op de verhoging van
de slaagkansen en draagkracht bij medewerking van het gemeentebestuur;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het advies van de gemeentelijke
raad voor ontwikkelingssamenwerking volgt en akkoord gaat met de opstart van de campagne
Fair Trade Gemeente;

Overwegende dat de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking binnen haar werking
een trekkersgroep FairTradeGemeente heeft opgericht;

Overwegende dat het gemeentebestuur de intentie heeft om duurzame productie- en consumptie-
patronen te bevorderen;

Overwegende dat het gemeentebestuur in haar lokaal mondiaal beleid de intentie heeft de bevol-
king te sensibiliseren;

Overwegende dat het gemeentebestuur zich bewust is van het belang van eerlijke handel in de
wereldhandelsrelaties en overtuigd is binnen de grenzen en bevoegdheden van de gemeente een
rol te kunnen spelen in de ondersteuning, bewustmaking en aanmoediging van eerlijke handel;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
§ 1. In het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak) zal bij
de aankoop van producten principieel aandacht besteed worden aan de prijs die de producenten in
ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden.

§ 2. Voor koffie en minstens één ander product zal de gemeente beroep doen op leveranciers
die worden gecertificeerd door een keurmerk van eerlijke handel zoals Fairtrade Belgium, Fair
For Life en Ecocert fairtrade of een alternatieve handelsorganisatie zoals Oxfam Wereldwinkels.
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Artikel 2.
In de interne en externe communicatie zal aandacht besteed worden aan het duurzaam aankoop-
beleid van de gemeente, zodat op die manier uitvoering wordt gegeven aan de informatie- en
sensibilisatieopdracht.

Artikel 3.
Het gemeentebestuur bestendigt de deelname en ondersteuning aan de lokale trekkersgroep
FairTradeGemeente, teneinde het verder uitrollen van de campagne FairTradeGemeente in de
gemeente te bevorderen.

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de raad voor
ontwikkelingssamenwerking, voor kennisgeving.

07. 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 het gemeentesecretariaat 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 18 februari 2016 worden beschouwd als
goedgekeurd.

Artikel 2.
De waarnemende 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.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Aangenomen door de gemeenteraad

Marc Mertens Etienne Schouppe
Gemeentesecretaris Voorzitter
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