
Gemeenteraad van Liedekerke 2016-04-28 

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad 
 

van 2016-04-28 

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden 
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 20 april 2016. Op dezelfde datum 
zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking gesteld van de 
raadsleden op de afgeschermde zone van de gemeentelijke website. Dit is gebeurd op 13 april 
2016 voor de jaarrekening 2015 met de bijlagen. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Etienne Schouppe, voorzitter; 
Luc Wynant, burgemeester; 
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Hans Eylenbosch, Steven Van Linthout, Johnny 
Van Droogenbroeck, 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: 
Roel Guldemont (verontschuldigd), schepen. 
 
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 19 mei 2016 om 20.00 uur 
 
2. IlvA —Notulen raad van bestuur 2016-01-28 
 
3. ILvA — Notulen raad van bestuur 2016-03-22 
 
4. ILvA — Notulen directiecomité 2016-03-08 
 
5. Infrax West — Verslag raad van bestuur 2016-01-25 
 
6. Infrax West — Verslag raad van bestuur 2016-02-22 
 
7. Farys — Verslag directiecomité aanvullende diensten 2016-02-16 
 
8. Farys — Verslag regionaal directiecomité domeindiensten Vlaams-Brabant 2016-02-18 
 
9. Eandis — Nieuwsbrief april 2016 
 
10. Haviland — Notulen en statutenwijziging buitengewone algemene vergadering 2016-02-17 
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Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en schepe-
nen 
 
 
 
 
02 Toekomstforum Halle-Vilvoorde — Versterkt stedenbeleid — Partnerschapsverklaring 
(NDC) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende betreffende het statuut, de werking, de taken en 
de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische 
raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités  
 
Overwegende dat de oproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ‘Versterkt Streekbeleid’ 
gelanceerd werd op 23 december 2015 en de indieningsdatum voor de projecten 30 april 2016 is; 
 
Overwegende dat via deze oproep de Vlaamse minister van Werk het nieuwe streekbeleid in 
samenwerking met de lokale partners bottom-up wil uitbouwen; dat na drie jaar de minister de 
projecten evalueert en het nieuwe beleid decretaal wordt verankerd; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van burgemeester van het Toekomstforum Halle-
Vilvoorde op 16 maart 2016 principieel bevestigd heeft, op voorstel van de Stuurgroep, een 
project in te dienen bij de Vlaamse overheid, en dit in het kader van de voormelde ESF-oproep 
‘Versterkt Streekbeleid’. 
 
Overwegende dat het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wil samenwerken met ERSV Vlaams-
Brabant VZW, Provincieplein nummer 1 te 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van het 
project; 
 
Overwegende dat dit zal gebeuren door middel van de oprichting van een nieuwe Themawerk-
groep “Werk & Economie” die in de schoot van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde vorm zal 
geven aan het actieve partnerschap, bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeen-
ten, sociale partners, provincie Vlaams-Brabant en eventueel toegevoegde deskundigen; 
 
Overwegende dat het opzet van dit ESF-project bestaat uit een geïntegreerd en actiegericht 
samenwerken aan de uitbouw van een versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in de regio met 
als grote lijnen: een duurzame economische ontwikkeling, een goedwerkende arbeidsmarkt en 
mobiliteit als conditio sine qua non, zoals die ook aan bod kwamen in het Streekcharter 2014 en 
het Streekpact 2013/2018; 
 
Overwegende dat inmiddels meerdere steden en gemeenten uit het arrondissement Halle-
Vilvoorde, Haviland, de sociale partners (ACV, ABVV, ACLVB, VOKA, UNIZO, Boerenbond), 
de provincie Vlaams-Brabant en ERSV/RESOC zich bereid hebben verklaard tot lokale 
(co)financiering van dit project zodat het mogelijk wordt om maximaal 50 % Vlaamse subsidies 
te krijgen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeente zal deelnemen aan het actieve partnerschap ‘Themawerkgroep Werk & Economie’ 
binnen het ESF-project Versterkt Streekbeleid dat zal lopen van 1 augustus 2016 tot 31 juli 2019. 
 
Artikel 2. 
De heer Luc Wynant, burgemeester, wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger voor de gemeente 
in de ‘Themawerkgroep Werk & Economie’. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar Haviland. 
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03 Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei — Statutenwijziging 
(NDC 901.1:560) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder 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 gemeenteraadbesluit van 19 juni 2014 — Cultuur – Projectvereniging “Cultuurregio 
Pajottenland & Zennevallei” – Lidmaatschap 2015/2020; 
 
Gelet op de statuten van de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & 
Zennevallei om artikel 6 van de statuten te wijzigen, goedgekeurd door de raad van bestuur op 
11 maart 2016; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei een aantal 
leden met raadgevende stem telt; dat dit gemeenteraadsleden zijn die verkozen zijn op een lijst 
die geen leden in het college van burgemeester en schepenen heeft; dat de toepassing van deze 
regel problematisch kan zijn in gemeenten met taalfaciliteiten, waar de samenstelling van het 
college gebeurt via rechtstreekse verkiezing; dat een wijziging van de statuten noodzakelijk is , 
gezien de vraag van de faciliteitengemeente Drogenbos om toe te treden tot de projectvereniging; 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging 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 toevoeging aan artikel 6van de statuten van de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & 
Zennevallei, zoals meegedeeld per brief van 14 maart 2016, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de project-
vereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. 
 
 
 
 
04 Havicrem — Statutenwijziging 
(NDC 901.1:856.4) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder 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 24 april 2003 — Havicrem (intercommunale) — Defini-
tief voorstel oprichting; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging Havicrem; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van Havicrem, goedgekeurd door de raad van bestuur 
op 17 februari 2016; 
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Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Havicrem, opgericht op 10 juni 2003; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van 29 juni 2016 zal beslissen over deze statutenwij-
ziging; 
 
Overwegende dat de maatschappelijke zetel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
wordt verplaatst van het bedrijvencentrum te Vilvoorde naar de nieuwe vestiging te Zemst; 
 
Overwegende dat om buiten het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting te blijven de 
mogelijkheid tot uitkering van dividenden uit de statuten verdwijnt; 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel tot wijziging van artikel 5 en tot schrapping van artikel 43 van de statuten van de 
intergemeentelijke vereniging Havicrem, zoals vermeld in de agenda tot oproeping voor de 
algemene vergadering, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur krijgt de opdracht dit voorstel van statutenwijzi-
ging goed te keuren op de algemene vergadering van Havicrem van 29 juni 2016. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Havicrem; 

2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in de algemene vergadering van Havicrem. 
 
 
 
 
05 Finilek — Kapitaalverhoging Eandis Assets 
(NDC 912) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de statuten van Finilek, in het bijzonder artikel 8, punt 1.1; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Finilek; 
 
Overwegende dat Finilek op verzoek en van rekening van de gemeente rechtstreeks aandeelhou-
der kan worden van Eandis Assets door intekening op de kapitaalverhoging; 
 
Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt 
gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering); dat deze operatie geen budgettaire impact 
heeft voor de gemeente; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Finilek wordt verzocht voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Eandis Assets te 
onderschrijven voor een bedrag van 246 303,70 euro. 
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Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar Finilek, voor 
uitvoering. 
 
 
 
 
06 Iverlek — Algemene vergadering van 2016-04-29 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:81/82) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Iverlek — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Iverlek — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Iverlek, in het bijzonder artikel 24, A, 1; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 11 maart 2016 voor de gewone algemene vergadering van 
Iverlek van 29 april 2016; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Iverlek; dat de gemeente voor de energievoor-
ziening aangesloten is bij Iverlek; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Iverlek; 
 
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. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 20145; 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenreke-

ning, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels); 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomi-

tés en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015; 

4. Statutaire benoemingen; 

5. Statutaire mededelingen. 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de gewone 
algemene vergadering van Iverlek van 29 april 2016 de geagendeerde voorstellen goed te keuren. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Iverlek, voor kennisgeving; 

2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
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07 Eandis Assets — Algemene vergadering van 2016-04-29 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:81/82) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2015 — Iverlek — Fusie — Statuten 'Eandis 
Assets'; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Eandis Assets — Algemene verga-
dering — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Eandis Assets — Algemene verga-
dering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Eandis Assets, in het bijzonder artikel 24, 1.; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 11 maart 2016 voor de algemene vergadering van Eandis Assets 
van 29 april 2016; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer was van Iverlek; dat de gemeente voor de energievoor-
ziening aangesloten was bij Iverlek; 
 
Overwegende dat de gemeente als deelnemer van Iverlek betrokken is bij de fusieoperatie in 
‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist; 
 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek bij een fusie de 
jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar 
worden opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en onderwor-
pen aan de goedkeuring van de jaarvergadering van de overnemende vennootschap (Eandis 
Assets); 
 
Overwegende dat de financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector, op grond van 
artikel 10 van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet houdende de intergemeente-
lijke samenwerking, geïnteresseerd zijn om toe te treden tot Eandis Assets als ‘publiekrechtelijke 
deelnemer’ en een kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende voorwaarde van voor-
melde decreetswijziging en mits bekrachtiging door hun algemene vergaderingen; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Eandis Assets; 
 
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: 
6. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van de 

gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, 

Iveka, Iverlek en Sibelgas.   

7. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gas-elwest 

(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 de-

cember 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek. 

8. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomi-

tés en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de gefusioneerde distribu-

tienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Inter-gem, Iveka, Iverlek en Si-

belgas. 

9. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van Eandis 

Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het voor-

liggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking). 

10. Statutaire benoemingen. 

11. Statutaire mededelingen. 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
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opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
Eandis Assets van 29 april 2016. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene 
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
3° Eandis Assets, voor kennisgeving; 

4° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
08 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Jaarrekening 2015 
(NDC 185.2:475.12) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 91, 2°, artikel 144, artikel 145 en artikel 
174, § 2; 
 
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 4, artikel 30, artikel 32 en artikel 36; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder 
artikel 5, artikel 6 en de artikelen 11 tot 13; 
 
Gelet op de jaarrekening van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 
2015, vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 april 2016; 
 
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samen-
vatting van de algemene rekeningen; 
 
Overwegende dat de beleidsnota het beleid weergeeft dat gevoerd is gedurende het financiële 
boekjaar en bestaat uit een toelichting over de financiële toestand en de aansluiting met de 
financiële nota; 
 
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en 
de liquiditeitenrekening; 
 
Overwegende dat de samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat 
van opbrengsten en kosten; 
 
Overwegende dat de liquiditeitenrekening voor het jaar 2015de volgende totalen bevat: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaar-

rekening 

Eind-budget Initieel 

budget 

I Exploitatierekening (B-A) 141 824 131 648 131 648 

 A Uitgaven 2 083 208 2 062 590 2 045 051 

 B Ontvangsten 2 225 032 2 194 238 2 176 699 
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II Investeringsrekening (B-A) 41 030 41 055 41 055 

 A Uitgaven 25 0 0 

 B Ontvangsten 41 055 41 055 41 055 

       

III Andere (B-A) -131 648 -131 648 -131 648 

 A Uitgaven 131 648 131 648 131 648 

  1 Aflossing financiële schulden 131 648 131 648 131 648 

  2 Toegestane leningen 0 0 0 

  3 Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 

  4 Overige transacties 0 0 0 

 B Ontvangsten 0 0 0 

  1 Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 

  2 Terugvordering van toegestane leningen en 

prefinancieringsleningen 

0 0 0 

  3 Schenkingen, andere dan opgenomen 

onder deel I en II 

0 0 0 

  4 Overige transacties 0 0 0 

       

IV Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 51 207 41 055 41 055 

       

V Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig 

boekjaar 

876 930 896 594 896 594 

       

VI Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 928 137 937 649 937 649 

       

VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) 82 341 41 055 41 055 

       

VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 845 796 896 594 896 594 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de eindbalans voor het jaar 2015 de volgende 
totalen bevat: 
 

   BALANS ACTIVA Boekjaar 

I Vlotende activa 1 134 351,62 

 A Liquide Middelen en geldbeleggingen 616 349,43 

 B Vorderingen op korte termijn 476 946,71 

  1 Vorderingen uit ruiltransacties -71 667,41 

  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 548 614,12 

 C Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 

 D Overlopende rekeningen van het actief 0,00 

 E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 41 055,48 

     

II   Vaste activa 3 072 184,04 

 A Vorderingen op lange termijn 615 832,68 

  1 Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 

  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 615 832,68 

 B Financiële vaste activa 9 375,90 

  1  Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 

  2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entitei-

ten 

9 375,90 

  3 Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 

  4 OCMW-verenigingen 0,00 

  5 Andere financiële vaste activa 0,00 

 C Materiële vaste activa 2 438 699,06 

  1 Gemeenschapsgoederen 2 438 699,06 

   a  Terreinen en gebouwen 397 532,41 

   b  Wegen en overige infrastructuur 0,00 

   c  Installaties, machines en uitrusting 0,00 

   d  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 34 952,09 

   e  Leasing en soortgelijke rechten 2 006 214,56 

   f  Erfgoed 0,00 

  2 Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 

   a  Terreinen en gebouwen 0,00 

   b  Installaties, machines en uitrusting 0,00 

   c  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 

   d  Leasing en soortgelijke rechten 0,00 

  3 Overige materiële vaste activa 0,00 

   a  Terreinen en gebouwen 0,00 



Gemeenteraad van Liedekerke 2016-04-28 

   b  Roerende goederen 0,00 

 D Immateriële vaste activa 8 276,40 

     

TOTAAL ACTIVA 4 206 535,66 

 
   BALANS PASSIVA Boekjaar 

I Schulden 3 119 660,91 

 A Schulden op korte termijn 506 865,91 

  1 Schulden uit ruiltransacties 188 772,04 

   a.  Voorzieningen voor risico's en kosten 59 637,13 

   b.  Financiële schulden 0,00 

   c.  Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 59 134,91 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 253 083,73 

  3 Overlopende rekeningen van het passief 0,00 

  4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 135 010,14 

 B Schulden op lange termijn 2 612 795,00 

  1 Schulden uit ruiltransacties 2 612 795,00 

   a  Voorzieningen voor risico's en kosten 340 194,33 

       1  Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 340 194,33 

       2  Overige risico's en kosten 0,00 

   b  Financiële schulden 2 272 600,67 

   c  Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 

     

II Netto Actief 1 086 874,75 

     

TOTAAL PASSIVA 4 206 535,66 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de staat van kosten en opbrengsten voor het jaar 
2015 de volgende totalen bevat: 
 

   STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN Boekjaar 

I Kosten 2 219 808,10 

 A Operationele kosten 2 149 768,29 

  1 Goederen en diensten 392 553,11 

  2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 853 127,99 

  3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 136 600,16 

  4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 759 017,57 

  5 Toegestane werkingssubsidies 0,00 

  6 Andere operationele kosten 8 469,46 

 B Financiële kosten 70 039,81 

 C Uitzonderlijke kosten 0,00 

  1 Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 

  2 Toegestane investeringssubsidies 0,00 

     

II Opbrengsten 2 270 103,27 

 A Operationele opbrengsten 2 224 009,33 

  1 Opbrengsten uit de werking 427 629,91 

  2 Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 

  3 Werkingssubsidie 1 695 022,95 

   a  Algemene werkingssubsidies 898 109,66 

   b  Specifieke werkingssubsidies 796 913,29 

  4 Recuperatie specifieke kosten OCMW 95 886,69 

  5 Andere operationele opbrengsten 5 469,78 

 B Financiële opbrengsten 46 093,94 

 C Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 

     

III Overschot/Tekort van het boekjaar 50 295,17 

 A Operationeel overschot/tekort 74 241,04 

 B Financieel overschot/tekort -23 945,87 

 C Uitzonderlijk overschot/tekort 0,00 

 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2015 740 000 euro bedraagt; 
 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening van het openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn voor het jaar 2015. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen, 
ingaande de dag na de ontvangst van de jaarrekening, worden verzonden naar: 
1° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor kennisgeving; 

2° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
09 Interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland" — Rekening 2015 
(NDC 901:625:475.1) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 9, eerste lid; 
 
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 30, artikel 32 en artikel 36; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2008 — Interlokale vereniging “Regionaal Woon-
beleid Noord-Pajottenland” — Oprichting — Overeenkomst; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2011 — Interlokale vereniging “Regionaal Woon-
beleid Noord-Pajottenland” — Overeenkomst — Verlenging en uitbreiding; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014 — Interlokale vereniging “Regionaal Woon-
beleid Noord-Pajottenland”— Verlenging — Overeenkomst; 
 
Gelet op de overeenkomst Interlokale vereniging "Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland", 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014, in het bijzonder artikel 18 en artikel 21; 
 
Gelet op het jaarverslag 2015 en de rekening 2015 van de interlokale vereniging “Regionaal 
Woonbeleid Noord-Pajottenland”, zoals vastgesteld door het beheerscomité; 
 
Overwegende dat deze rekening de volgende totalen bevat: 
 

Ontvangsten Uitgaven 

Overdrachten hogere overheid 136 342,030 Personeel 222 914,030 

Overdrachten 

gemeente Liedekerke 

gemeente Roosdaal 

gemeente Affligem 

Gemeente Ternat 

 

24 370,558 

24 370,558 

24 370,558 

24 370,558 

Werkingskosten 

Werkingsuitgaven 

 

11 685,020 

Overdrachten derden 774,790 

Totaal 234 599,050 Totaal 234 599,050 

  Saldo 0 

 
Overwegende dat het aandeel van de gemeente Liedekerke in de financiering van de interlokale 
vereniging 24 370,558 euro bedraagt; 
 
Overwegende dat elke deelnemer een financiële inbreng doet die even groot is; 
 
Overwegende dat deze rekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Liedekerke instaat voor de boekhouding van de 
interlokale vereniging; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
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Er wordt over geen enkel artikel van de rekening een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de rekening; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De rekening van de interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” voor het 
jaar 2015 wordt goedgekeurd. 
Deze jaarrekening en het bijbehorend verslag maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De bijdrage voor het jaar 2015 van de gemeente Liedekerke in de werking van de interlokale 
vereniging wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de rekening en het jaar-
verslag worden verzonden naar: 
1° het gemeentebestuur van Affligem; 

2° het gemeentebestuur van Roosdaal; 

3° het gemeentebestuur van Ternat; 

4° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Affligem; 

5° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke; 

6° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Roosdaal; 

7° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ternat. 
 
 
 
 
10 Academie voor beeldende kunst — Jaarrekening 2015 
(NDC 555:475.12) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 128, § 1, artikel 93, 2°, artikel 148, § 3, 
artikel 173 en artikel 174; 
 
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 30, artikel 32 en artikel 36; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 1991 — Gemeentelijke academie voor beel-
dende kunst — Oprichting van een filiaal in de stad Ninove; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 1991 — Gemeentelijke academie voor beeldende 
kunst — Oprichting van een filiaal in de gemeente Gooik; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 september 1991 — Gemeentelijke academie voor 
beeldende kunst — Oprichting van een filiaal in de gemeente Opwijk; 
 
Gelet op de rekening 2015 van de academie voor beeldende kunst; 
 
Overwegende dat deze rekening de volgende totalen bevat: 
 

Ontvangsten Uitgaven 

Overdrachten hogere overheid 

 

707 666,13 Personeel 713 780,48 

Overdrachten 

gemeente Liedekerke 

gemeente Gooik 

stad Ninove 

gemeente Opwijk 

 

20 374,94 

2 733,65 

25 229,56 

7 036,32 

 

Werkingskosten 

Werkingsuitgaven 

 

50 473,83 

Overdrachten 

inschrijvingsgelden 

109 341,70 Overdrachten 

inschrijvingsgelden 

108 128,00 

Totaal 872 382,31 Totaal 872 382,31 
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Overwegende dat deze rekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van de commissie van toezicht; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel artikel van de rekening een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de rekening; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De rekening van de academie voor beeldende kunst voor het jaar 2015 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De rekening zal worden voorgelegd aan de filiaalgemeenten voor wat betreft de goedkeuring van 
de eigen gemeentelijke bijdrage. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de rekening worden 
verzonden naar: 
8° het gemeentebestuur van Gooik; 

9° het stadsbestuur van Ninove; 

10° het gemeentebestuur van Opwijk. 
 
 
 
 
11 Financiën — Budgethouderschap college van burgemeester en schepenen — Rapport 
2015 
(NDC 473.01) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 168, 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 — Gemeentedecreet — Dagelijks bestuur 
— Bepaling; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 januari 2007 — Finan-
ciën — Budgethouderschap — Gemeentesecretaris; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2015 aangaande de uitvoering van het budgethouderschap door 
het college van burgemeester en schepenen; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen hoofdbudgethouder is; dat het 
college van burgemeester en schepenen minstens eenmaal per jaar rapporteert aan de gemeente-
raad over de uitvoering van het budgethouderschap; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het budgethouderschap voor 
aangelegenheden van dagelijks bestuur heeft toegekend aan de gemeentesecretaris; dat de ge-
meentesecretaris rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van het college van burgemeester en schepenen 
van 14 april 2016 over de uitvoering van het budgethouderschap gedurende het jaar 2015. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
12 Financiën — Wettigheid- en regelmatigheidscontrole financieel beheerder — Rapport 
2015 
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(NDC 473.0) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 94, 1°, artikel 160, § 2, en artikel 166; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 — Gemeentedecreet — Dagelijks bestuur 
— Bepaling; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2008 — Financiën — Visumverplichting — 
Voorwaarden; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2015 aangaande de wettigheid- en regelmatigheidscontrole, 
opgemaakt door de financieel beheerder; 
 
Overwegende dat de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid 
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van 
de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen; 
 
Overwegende dat alle verrichtingen onderworpen zijn aan het visum van de financieel beheerder, 
uitgezonderd de verrichtingen van dagelijks bestuur, zoals omschreven in het vermelde gemeen-
teraadsbesluit van 23 januari 2014, waarvan het bedrag, exclusief btw, lager is dan 2 000 euro; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder over het jaar 2015 
aangaande de wettigheid- en regelmatigheidscontrole. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
13 Financiën — Evolutie en beheer — Rapport 2015 
(NDC 473.0) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 165; 
 
Gelet op het financieel rapport over het jaar 2015, opgemaakt door de financieel beheerder; 
 
Overwegende dat de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid 
rapporteert aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over de evolutie 
en het beheer van de financiën; 
 
Overwegende dat dit jaarrapport een overzicht bevat van de thesaurietoestand, de liquiditeits-
prognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder over het jaar 2015 
aangaande de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, en de evolutie van 
de budgetten. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
14 Interne controle — Rapport 2015 
(NDC 509.2) 
 
De Gemeenteraad, 
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Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 87, § 1, laatste lid, artikel 99, artikel 100 
en artikel 101; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2007 — Interne controlesysteem — Prioritei-
ten; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2015 aangaande organisatie en de werking van het interne 
controlesysteem, opgemaakt door de gemeentesecretaris; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat de gemeentesecretaris instaat voor de interne controle op de werking van de 
gemeentelijke diensten; 
 
Overwegende dat de gemeentesecretaris jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en 
schepenen en aan de gemeenteraad over de organisatie en de werking van het interne controlesys-
teem; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de gemeentesecretaris over het jaar 2015 
aangaande organisatie en de werking van het interne controlesysteem. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
15 Financiën — Jaarrekening 2015 
(NDC 475.12) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 28, § 1, artikel 93, 2°, artikel 145, artikel 
173 en artikel 174; 
 
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 4, artikel 10 en de artikelen 30 tot 45; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningenstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzon-
der artikel 5, artikel 6 en de artikelen 11 tot 13; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 — Financiën — Budget 2015; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2015 — Financiën —Budget 2015 — Wijzi-
ging nummer 1; 
 
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2015, opgesteld door de financieel beheerder; 
 
Gelet op de toelichting bij de jaarrekening; 
 
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samen-
vatting van de algemene rekeningen; 
 
Overwegende dat de beleidsnota het beleid weergeeft dat gevoerd is gedurende het financiële 
boekjaar en bestaat uit een toelichting over de financiële toestand en de aansluiting met de 
financiële nota; 
 
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en 
de liquiditeitenrekening; 
 
Overwegende dat de samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat 
van opbrengsten en kosten; 
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Overwegende dat de liquiditeitenrekening voor het jaar 2015 de volgende totalen bevat: 
 
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel 

budget 

I. Exploitatierekening (B-A) 1 927 764 941 692 936 173 

  A. Uitgaven 13 268 635 14 186 586 13 566 513 

  B. Ontvangsten 15 196 399 15 128 278 14 502 685 

   1.a Belastingen en boetes 8 671 644 8 674 465 8 487 570 

   1.b Algemene werkingsbijdrage van andere 

lokale overheden 

0 0 0 

   1.c Tussenkomst door derden in het tekort van 

het boekjaar 

0 0 0 

   2. Overige 6 524 755 6 453 813 6 015 116 

II. Investeringsrekening (B-A) -1 800 440 -1 220 663 -3 115 144 

  A. Uitgaven 3 536 641 4 060 095 5 882 190 

  B.  Ontvangsten 1 736 201 2 839 432 2 767 046 

III. Andere (B-A) 659 622 212 793 2 112 793 

  A. Uitgaven 1 501 269 1 383 378 1 383 378 

   1. Aflossing financiële schulden 1 501 269 1 383 378 1 383 378 

   a. Periodieke aflossingen 1 501 269 1 383 378 1 383 378 

   b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 

   2. Toegestane leningen 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 

  B. Ontvangsten 2 160 891 1 596 171 3 496 171 

   1. Op te nemen leningen en leasings 2 053 904 1 500 000 3 400 000 

   2. Terugvordering van aflossing van financiële 

schulden 

106 987 96 171 96 171 

   a. Periodieke terugvorderingen 106 987 96 171 96 171 

   b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 

   3. Overige transacties 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 786 946 -66 178 -66 178 

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar  1 017 573 1 017 573 81 344 

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)  1 804 519 951 395 15 166 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 

  A. Bestemde gelden voor de exploitatie    

  B. Bestemde gelden voor investeringen    

  C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen    

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 1 804 519 951 395 15 166 

 
 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de eindbalans voor het jaar 2015 de volgende 
totalen bevat: 
 

BALANS ACTIVA Boekjaar 

I. Vlottende activa 4 159 958,77 

  A. Liquide Middelen en geldbeleggingen 2 210 051,33 

  B. Vorderingen op korte termijn 1 849 447,92 

   1. Vorderingen uit ruiltransacties 187 726,41 

   2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 661 721,51 

  C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 

  D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 
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  E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 100 459,52 

      

II. Vaste activa 40 954 715,63 

  A. Vorderingen op lange termijn 680 482,01 

   1. Vorderingen uit ruiltransacties 680 482,01 

   2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 

  B. Financiéle vaste activa 9 725 027,90 

   1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 

   2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 9 725 027,90 

   3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 

   4. OCMW-verenigingen 0,00 

   5. Andere financiéle vaste activa 0,00 

  C. Materiële vaste activa 30 356 482,20 

   1. Gemeenschapsgoederen 30 356 482,20 

      a. Terreinen en gebouwen 13 012 867,35 

      b. Wegen en overige infrastructuur 15 627 707,20 

      c. Installaties, machines en uitrusting 262 166,81 

      d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 352 960,25 

      e. Leasing en soortgelijke rechten 1 080 800,35 

      f. Erfgoed 19 980,24 

   2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 

      a. Terreinen en gebouwen 0,00 

      b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 

      c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 

      d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 

   3. Overige materiéle vaste activa 0,00 

      a. Terreinen en gebouwen 0,00 

      b. Roerende goederen 0,00 

  D. Immateriële vaste activa 192 723,52 

      

TOTAAL ACTIVA 45 114 674,40 

 
BALANS PASSIVA Boekjaar 

I. Schulden 21 265 583,36 

  A. Schulden op korte termijn 4 054 745,04 

   1. Schulden uit ruiltransacties 2 486 707,19 

      a. Voorzieningen voor risico's en kosten 348 496,62 

      b. Financiële schulden 336 906,12 

      c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 1 801 304,45 

   2. Schulden uit niet-ruiltransacties 184 376,98 

   3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 

   4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1 383 660,87 

  B Schulden op lange termijn 17 210 838,32 

   1. Schulden uit ruiltransacties 17 210 838,32 

      a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1 028 791,09 

         1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1 028 791,09 

         2. Overige risico's en kosten 0,00 

      b. Financiële schulden 16 182 047,23 
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      c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 

   2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 

      

II. Nettoactief 23 849 091,04 

      

TOTAAL PASSIVA 45 114 674,40 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de staat van kosten en opbrengsten voor het jaar 
2015 de volgende totalen bevat: 
 

STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN Boekjaar 

I. Kosten 14 483 658,38 

  A. Operationele kosten 13 814 162,71 

   1. Goederen en diensten 3 542 517,50 

   2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6 026 165,60 

   3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 1 188 463,51 

   4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 

   5. Toegestane werkingssubsidies 2 893 916,46 

   6. Andere operationele kosten 163 099,64 

  B. Financiële kosten 642 935,54 

  C. Uitzonderlijke kosten 26 560,13 

   1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 500,00 

   2. Toegestane investeringssubsidies 26 060,13 

      

II. Opbrengsten 15 286 877,30 

  A. Operationele opbrengsten 14 453 486,25 

   1. Opbrengsten uit de werking 1 356 009,76 

   2. Fiscale opbrengsten en boetes 8 671 643,80 

   3. Werkingssubsidies 4 325 520,79 

      a. Algemene werkingssubsidies 2 528 515,17 

      b. Specifieke werkingssubsidies 1 797 005,62 

   4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 

   5. Andere operationele opbrengsten 100 311,90 

  B. Financiële opbrengsten  823 814,38 

  C. Uitzonderlijke opbrengsten 9 576,67 

      

III. Overschot of Tekort van het boekjaar 803 218,92 

  A. Operationeel overschot of tekort 639 323,54 

  B. Financieel overschot of tekort 180 878,84 

  C. Uitzonderlijk overschot of tekort -16 983,46 

      

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar   

  A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 

  B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 

  C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 803 218,92 

 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening veertien dagen vóór de vergadering van heden 
werd bezorgd aan de raadsleden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel onderdeel van de rekening een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de rekening; 
 
Aangenomen met 13 stemmen voor, geen stemmen tegen en 10 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; 
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; 
Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
Vanessa De Bolle; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De jaarrekening voor het jaar 2015 wordt vastgesteld, zoals opgesteld door de financieel beheer-
der. 
Deze jaarrekening maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de jaarrekening en de 
bijlagen binnen een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor goedkeuring. 
De gegevens over de jaarrekening zullen in een digitaal bestand worden bezorgd aan de Vlaamse 
Regering. 
 
 
 
 
16 ILvA — Gebruikt textiel — Overdracht overeenkomst met kringloopwinkel ’t Vierkant 
(NDC 901.3:854) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §1; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA); 

 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2007 — Intercommunale Land van Aalst 
(ILvA) — Toetreding — Goedkeuring statuten; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2007 — Politie — Reglement inzameling 
huishoudelijk afval, in het bijzonder artikel 1.7, § 2, en artikel 10.2, § 1;; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2015 Milieu — 

Samenwerking tussen de kringloopwinkels en de gemeente via de intercommunale ILvA; 
 

Gelet op de statuten van ILvA; 
 
Gelet op de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en het Kringloopcentrum ’t Vierkant van 1 
januari 2007 en het addendum van 18 april 2008; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst tussen de gemeente, ILvA en de kringloopwinkel 
't Vierkant houdende overdracht van de hergebruikovereenkomst tussen de gemeente en de 
kringloopwinkel 't Vierkant; 
 
Overwegende dat de gemeente de opdracht inzake het beheer van afvalstoffen via een integrale 
beheersovereenkomst heeft overgedragen aan ILvA; 
 
Overwegende dat ILvA voorstelt om een samenwerking met de kringwinkels op te starten voor 
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de inzameling van gebruikt textiel; 
 
Overwegende dat ILvA de bedoeling heeft om te komen tot een harmonisering van de vergoe-
dingen die de verschillende gemeentebesturen betalen aan de kringloopwinkels; 
 
Overwegende dat omwille van de bevoegdheidsafstand aan ILvA inzake inzameling en verwer-
king van het huishoudelijk afval het college van burgemeester en schepenen geen nieuwe ver-
gunningen voor het plaatsen van containers voor gebruikte kledij zal verlenen dan aan de kring-
winkel 't Vierkant; 
 
Overwegende dat afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen een prioriteit zijn; 
 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het afval in de gemeenten zo 
optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De overeenkomst tussen het gemeentebestuur en het Kringloopcentrum het vierkant van 1 januari 
2007 en het addendum van 18 april 2008 wordt overgedragen aan ILvA. 
 
Artikel 2. 
Deze overdracht wordt gematerialiseerd in een driepartijenovereenkomst tussen de gemeente, 
ILvA en de kringloopwinkel 't Vierkant. 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. Zij zal worden ondertekend door 
de burgemeester en de gemeentesecretaris. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar ILvA, voor 
kennisgeving. 
 
 
Artikel 8. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website, het gemeentelijke info-
blad en door een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement vermeldt. 
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016. 
 
 
 
 
17. Milieu — Premie verwijderen / opvullen stookolietanks — Reglement 
(NDC 485.12: 975.222) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014 — Milieu — Burgemeestersconvenant — 
Ondertekening; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Milieu — Burgemeestersconvenant 
— Klimaatactieplan; 
 
Gelet op de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) tijdens een 
officieel gezamenlijk ondertekeningsmoment op 4 oktober 2013; 
 
Gelet op actie 1 van het gemeentelijk klimaatactieplan 2015/2020: Aanmoedigen van het verwij-
deren van stookolietanks; 
 
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (titel I van het VLAREM); 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM), in het bijzonder: 
Hoofdstuk 5.6. Brandstoffen en brandbare vloeistoffen; 
Hoofdstuk 5.17. Opslag van gevaarlijke producten; 
Hoofdstuk 6.5. Particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5 000 kg; 
 
Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten 
direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als 
gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 
 
Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevorde-
ring van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de 
bevoegdheden van de lokale overheden vallen; dat deze maatregelen zonder de politieke steun 
van de lokale overheden niet kunnen worden uitgevoerd; 
 
Overwegende dat uit de nulmeting van 2011 bleek dat 54 % van de CO2 uitstoot van de gemeente 
afkomstig is van huishoudens; dat dringend actie moet ondernomen worden om dit aandeel te 
reduceren en inwoners te stimuleren om maatregelen te nemen; 
 
Overwegende dat in 2011 1530 huishoudens stookolie gebruikten voor hoofdverwarming, een 
zeer vervuilende fossiele brandstof; 
 
Overwegende dat de toekenning van premies de verwijdering van stookolietanks en het gebruik 
van alternatieve brandstoffen zal bevorderen; 
 
Overwegende dat veel personen nalaten om buiten gebruik gestelde stookolietanks te laten 
ledigen, reinigen en vervolgens te laten verwijderen of opvullen met een inert materiaal; dat er 
zich bijgevolg nog heel wat stookolietanks, vervuild met stookolie of stookolieresten bij privé-
woningen kunnen bevinden; 
 
Overwegende dat vele van deze tanks nog enkelwandig zijn en hetzij ondergronds, hetzij boven-
gronds en niet ingekuipt; dat deze stookolieopslaghouders vroeg of laat zullen doorroesten 
waardoor de stookolie in de bodem of het grondwater kan terecht komen; 
 
Overwegende dat de gemeente met dit reglement de inwoners wil aanmoedigen om deze tanks 
alsnog buiten gebruik te stellen conform de wettelijk vereisten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent een premie voor het verwijderen of opvullen van stookolietanks. 
Deze premie is met andere gemeentelijke premies cumuleerbaar. 
 
Hoofdstuk 2 — Voorwaarden. 
 
Afdeling 1 — Algemene voorwaarden. 
 
Artikel 2. 
Om in aanmerking te komen voor een premie moeten de volgende voorwaarden samen vervuld 
zijn: 
1° De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op het grondgebied van de ge-

meente. 

2° De stookolietank maakt deel uit van een verwarmingsinstallatie van een onroerend goed dat 

hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt. 

3° De tank werd uitsluitend gebruikt voor de opslag van stookolie. 

4° Er wordt bij voorkeur overgeschakeld op minder vervuilende of hernieuwbare energiebron-

nen. 
 
Afdeling 2 — Specifieke voorwaarden. 
 
Artikel 3. 
§ 1. Bovengrondse tanks. 
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1° De buitengebruikstelling van de tank gebeurt in overleg met een erkende stookolietechnicus 

of milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen. 

2° De stookolietechnicus of milieudeskundige stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de 

buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Het certificaat vermeldt 

o.a. zijn naam en erkenningsnummer. Dit document wordt gevoegd bij de premieaanvraag. 

3° Een tank met een inhoud van minder dan 5000 kg (6000 liter) mag verkocht worden voor 

verder gebruik. De tank moet op de nieuwe plaats gekeurd worden en wordt beschouwd als 

een nieuwe opslaghouder. Het keuringsverslag wordt gevoegd bij de premieaanvraag. 

4° Tanks met een inhoud van 5000 kg (6000 liter) of meer moeten worden verwijderd, tenzij 

verwijdering materieel onmogelijk is. De stookolietechnicus of milieudeskundige vermeldt in 

zijn certificaat de reden waarom de verwijdering onmogelijk is. Het bestuur kan de premie 

weigeren indien de reden niet voldoende wordt geacht. 

5° Tanks met een inhoud van minder dan 5000 kg (6000 liter) moeten altijd worden verwijderd. 
 
§ 2. Ondergrondse tanks. 
1° De buitengebruikstelling van de tank gebeurt in overleg met een erkende stookolietechnicus 

of milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen. 

2° De stookolietechnicus of milieudeskundige stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de 

buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Het certificaat vermeldt 

o.a. zijn naam en erkenningsnummer. Dit document wordt gevoegd bij de premieaanvraag. 

3° Tanks moeten worden verwijderd, tenzij verwijdering materieel onmogelijk is. De stookolie-

technicus of milieudeskundige vermeldt in zijn certificaat de reden waarom de verwijdering 

onmogelijk is. Het bestuur kan de premie weigeren indien de reden niet voldoende wordt ge-

acht. 

4° In geval van niet verwijdering, moet de tank leeggemaakt, gereinigd én opgevuld worden met 

zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. De stookolietechnicus of milieudeskundige 

vermeldt dit in zijn certificaat. 
 
Hoofdstuk 3 — Premies. 
 
Artikel 4. 
De premie bedraagt, onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van de buitengebruikstelling: 
– 250 euro voor het verwijderen van een stookolietank ingegraven in volle grond of geplaatst in 

een groeve; 

– 75 euro voor het opvullen van een stookolietank ingegraven in volle grond of geplaatst in een 

groeve; 

– 75 euro voor het verwijderen van een bovengrondse stookolietank of een stookolietank 

geplaatst in een kelder. 
 
Artikel 5. 
De premie wordt enkel toegekend indien na buitengebruikstelling van de stookolietank niet 
verwarmd wordt met butaan, propaan of steenkool. 
 
Artikel 6. 
Voor hetzelfde project kan slechts één maal een premie worden verleend. 
 
Hoofdstuk 4 —Aanvraag. 
 
Artikel 7. 
De premie moet worden aangevraagd door de eigenaar of huurder van het gebouw waar de 

stookolietank deel uitmaakt van de verwarmingsinstallatie. 

De huurder voegt bij zijn aanvraag de schriftelijke toestemming van de eigenaar. 
 
Artikel 8. 
De aanvraag van een premie moet uiterlijk zes maanden na de factuurdatum gebeuren. 
 
Artikel 9. 
De aanvraag gebeurt via het e-loket op de gemeentelijke website of met een formulier dat op 

eenvoudig verzoek kan verkregen worden. 

 
Artikel 10. 
De volgende documenten worden gevoegd bij de aanvraag: 

– Een certificaat van de erkende technicus waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd 

uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt de naam en het erkennings-

nummer van de erkende technicus of deskundige. 



Gemeenteraad van Liedekerke 2016-04-28 

– Het in artikel 25, § 2, van het Materialendecreet van 23 december 2011 bedoelde afgiftebe-

wijs. 

– Een kopie van de facturen van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft. De 

facturen moeten dateren van 1 januari 2016 of later. 

– Een situatieplan: kaart van het perceel met hierop de ligging van de stookolietank aangeduid. 

– Gedateerde foto’s van de buitengebruikstelling. 

– Het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning (wanneer de aanvraag uitgaat van de 

huurder). 

Het gemeentebestuur kan bijkomende bewijsstukken vragen. 

 
Hoofdstuk 5 — Betaling. 
 
Artikel 11. 
Het gemeentebestuur informeert de aanvrager over de toekenning of weigering van de premie 
binnen de 30 dagen na de datum van de indiening van de premieaanvraag. Deze termijn begint 
pas te lopen vanaf wanneer de aanvraag volledig is en alle gevraagde documenten ingediend zijn. 
 
Artikel 12. 
Het ingediende project komt niet in aanmerking voor een premie wanneer blijkt dat: 
1° de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd zijn; 

2° onwettige of frauduleuze praktijken gebeurd zijn; 

3° de verklaringen in de aanvraag manifest onjuist zijn; 

4° de installatie niet beantwoordt aan de geest van dit reglement. 
 
Desgevallend kan de premie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. 
 
De aanvrager kan zijn project aanpassen en een nieuwe aanvraag indienen. 
 
Artikel 13. 
De bevoegde ambtenaren van het gemeentebestuur kunnen ter plaatse controleren of aan alle 
voorwaarden is voldaan. 
Het gemeentebestuur kan een bevoegde dienst opdracht geven vaststellingen ter plaatse uit te 
voeren. De aanvrager wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht. De aanvrager verleent vrije 
toegang tot het perceel. 
 
Artikel 14. 
Binnen de 60 dagen na de beslissing dat de premie is toegekend, betaalt het gemeentebestuur de 
premie uit op het rekeningnummer van de aanvrager vermeld op het aanvraagformulier. 
 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 15. 
De bevoegde dienst rapporteert minstens jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen 
over de toepassing van dit reglement en de uitbetaalde premies. 
 
Artikel 16. 
Het college van burgemeester en schepenen regelt elke situatie die niet voorzien is in dit regle-
ment. 
 
Artikel 17. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website en in het gemeentelijke 
informatieblad. 
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016. 
 
 
 
 
18. Milieu — Premie fotovoltaïsche panelen — Reglement 
(NDC 637.86) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014 — Milieu — Burgemeestersconvenant — 
Ondertekening; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Milieu — Burgemeestersconvenant 
— Klimaatactieplan; 
 
Gelet op de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) tijdens een 
officieel gezamenlijk ondertekeningsmoment op 4 oktober 2013; 
 
Gelet op actie 2 van het gemeentelijk klimaatactieplan 2015/2020: Aanmoedigen van het plaatsen 
van fotovoltaïsche panelen; 
 
Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten 
direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als 
gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 
 
Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevorde-
ring van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de 
bevoegdheden van de lokale overheden vallen; dat deze maatregelen zonder de politieke steun 
van de lokale overheden niet kunnen worden uitgevoerd; 
 
Overwegende dat uit de nulmeting van 2011 bleek dat 54 % van de CO2 uitstoot van de gemeente 
afkomstig is van huishoudens; dat dringend actie moet ondernomen worden om dit aandeel te 
reduceren en inwoners te stimuleren om maatregelen te nemen; 
 
Overwegende dat volgens de cijfers van de netbeheerder gebaseerd op premieaanvragen in 2014 
slechts een beperkt aantal van de woningen over zonnepanelen beschikt; 
 
Overwegende dat de toekenning van premies de toepassing van energiebesparende en energie-
zuinige maatregelen zal bevorderen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent een premie voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen. 
Deze premie is met andere gemeentelijke premies cumuleerbaar. 
 
Hoofdstuk 2 — Voorwaarden. 
 
Afdeling 1 — Algemene voorwaarden. 
 
Artikel 2. 
Om in aanmerking te komen voor een premie moeten de volgende voorwaarden samen vervuld 
zijn: 
1° De fotovoltaïsche panelen zijn geplaatst in een ééngezinswoning of appartement gelegen op 

het grondgebied van de gemeente. 

2° Alleen nieuw aangekochte en/of geplaatste materialen komen in aanmerking. 

3° Installaties bij nieuwbouw of herbouw waarbij een E-peil van toepassing is, komen niet in 

aanmerking. Komt wel in aanmerking nieuwbouw of herbouw waar nadien nog fotovolta-

ische panelen worden geplaatst, onafhankelijk van de EPB eisen. 

4° De plaatsing is uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. 

5° Het realiseren van het project moet gebeuren in overeenstemming met de wettelijke en/of 

reglementaire bepalingen. In voorkomend geval is een vergunning noodzakelijk. 
 
Artikel 3. 
De aanvrager verbindt er zich toe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet ten 
minste gedurende tien jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven 
op hetzelfde adres en kan onder geen beding binnen deze termijn verwijderd worden. 
Bij eventuele verhuis binnen de gemeente mag de installatie mee verhuizen, en moet binnen een 
redelijke termijn opnieuw in werking worden gesteld. De begunstigde van de premie meldt dit 
aan het gemeentebestuur. 
 
Afdeling 2 — Specifieke voorwaarden. 
 
Artikel 4. 
De fotovoltaïsche panelen moeten aan de volgende technische kenmerken voldoen: 



Gemeenteraad van Liedekerke 2016-04-28 

1° De panelen zijn in het dak geïntegreerd of gemonteerd op het dak of op de gevel. 

2° De hellingshoek van de vaste panelen ligt tussen 0° en 70° ten opzichte van de horizon. 

3° Het opgestelde vermogen van het fotovoltaïsche zonnepaneel bedraagt minimum 1 kWp. 

4° De installatie moet geplaatst en gekeurd worden volgens de AREI-regelgeving. 

5° De netkoppeling gebeurt conform Synergrid C10/11: ‘Specifieke technische aansluitings-

voorschriften voor gedecentraliseerde productie-installaties die in parallel werken met het dis-

tributienet.’ 

6° Zowel autonome als netgekoppelde installaties komen in aanmerking voor de subsidie. 
 
Hoofdstuk 3 — Premie. 
 
Artikel 5. 
De premie bedraagt 300 euro per installatie, onafhankelijk van de werkelijke kostprijs. 
 
Artikel 6. 
De premie wordt slechts éénmaal toegekend per adres. Indien de installatie verhuist overeenkom-
stig de bepalingen van het tweede lid van artikel 3, is een premie mogelijk voor een nieuwe 
installatie op hetzelfde adres. 
 
Hoofdstuk 4 —Aanvraag. 
 
Artikel 7. 
De aanvraag van een premie moet uiterlijk zes maanden na de factuurdatum gebeuren. 
 
Artikel 8. 
De aanvraag gebeurt via het e-loket op de gemeentelijke website of met een formulier dat op 

eenvoudig verzoek kan verkregen worden. 

 
Artikel 9. 
De aanvraag gebeurt door de eigenaar of huurder van het gebouw. Indien de huurder een aan-

vraag verricht wordt hierbij een schriftelijke toestemming van de eigenaar toegevoegd. 

 
Artikel 10. 
De volgende documenten worden toegevoegd bij de aanvraag: 

– Een attest van de aannemer met de beschrijving van de geplaatste installatie en de vermelding 

dat het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals bepaald in dit reglement. 

– Een afschrift van het AREI-keuringsattest van de installatie. 

– Een kopie van de facturen die de aankoop en de installatie van de fotovoltaïsche panelen 

aantonen met daarop de volgende vermeldingen: 

– merk en type van de fotovoltaïsche panelen 

– aantal m² oppervlakte fotovoltaïsche panelen 

– opgesteld vermogen (kWp) 

De facturen moeten dateren van 1 januari 2016 of later. 

Bestelbons, leveringsbons worden niet als aankoopbewijs aanvaard. 

– Een situatieplan: kaart met ligging van het perceel met vermelding van de kadastrale gege-

vens en een noordpijl. 

– Foto’s van de fotovoltaïsche panelen op het dakoppervlak. 

– Een kopie van de vergunning (indien vergunningsplichtige installatie). 

– Het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning (wanneer de aanvraag uitgaat van de 

huurder). 

Het gemeentebestuur kan bijkomende bewijsstukken vragen. 

 
Hoofdstuk 5 — Betaling. 
 
Artikel 11. 
Het gemeentebestuur informeert de aanvrager over de toekenning of weigering van de premie 
binnen de 30 dagen na de datum van de indiening van de premieaanvraag. Deze termijn begint 
pas te lopen vanaf wanneer de aanvraag volledig is en alle gevraagde documenten ingediend zijn. 
 
Artikel 12. 
Het ingediende project komt niet in aanmerking voor een premie wanneer blijkt dat: 
1° de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd zijn; 

2° onwettige of frauduleuze praktijken gebeurd zijn; 

3° de verklaringen in de aanvraag manifest onjuist zijn; 

4° de installatie niet beantwoordt aan de geest van dit reglement. 
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Desgevallend kan de premie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. 
 
De aanvrager kan zijn project aanpassen en een nieuwe aanvraag indienen. 
 
Artikel 13. 
De bevoegde ambtenaren van het gemeentebestuur kunnen ter plaatse controleren of aan alle 
voorwaarden is voldaan. 
Het gemeentebestuur kan een bevoegde dienst opdracht geven vaststellingen ter plaatse uit te 
voeren. De aanvrager wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht. De aanvrager verleent vrije 
toegang tot het perceel. 
 
Artikel 14. 
Binnen de 60 dagen na de beslissing dat de premie is toegekend, betaalt het gemeentebestuur de 
premie uit op het rekeningnummer van de aanvrager vermeld op het aanvraagformulier. 
 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 15. 
De bevoegde dienst rapporteert minstens jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen 
over de toepassing van dit reglement en de uitbetaalde premies. 
 
Artikel 16. 
Het college van burgemeester en schepenen regelt elke situatie die niet voorzien is in dit regle-
ment. 
 
Artikel 17. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website en in het gemeentelijke 
informatieblad. 
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016. 
 
 
 
 
19. Milieu — Premie isolatie en hoogrendementsglas — Reglement 
(NDC 637.86) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014 — Milieu — Burgemeestersconvenant — 
Ondertekening; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Milieu — Burgemeestersconvenant 
— Klimaatactieplan; 
 
Gelet op de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) tijdens een 
officieel gezamenlijk ondertekeningsmoment op 4 oktober 2013; 
 
Gelet op actie 3 van het gemeentelijk klimaatactieplan 2015/2020: Aanmoedigen van het plaatsen 
van isolatie; 
 
Gelet op het Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid, waarin maatregelen en 
acties zijn uitgewerkt om energieprestaties van bestaande woningen in Vlaanderen substantieel te 
verbeteren tegen 2020; 
 
Gelet op de diverse REG sensibiliseringscampagnes en de (financieel) ondersteunende initiatie-
ven vanuit de energiesector; 
 
Gelet op de premie die de netbeheerder toekent voor dak- of zoldervloerisolatie, vloerisolatie, 
buitenmuur- of spouwisolatie en hoogrendementsglas; 
 
Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten 
direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als 
gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 
 
Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevorde-
ring van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de 
bevoegdheden van de lokale overheden vallen; dat deze maatregelen zonder de politieke steun 
van de lokale overheden niet kunnen worden uitgevoerd; 
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Overwegende dat uit de nulmeting van 2011 bleek dat 54 % van de CO2 uitstoot van de gemeente 
afkomstig is van huishoudens; dat dringend actie moet ondernomen worden om dit aandeel te 
reduceren en inwoners te stimuleren om maatregelen te nemen; 
 
Overwegende dat volgens de cijfers van de netbeheerder gebaseerd op premieaanvragen in 2014 
slechts een zeer beperkt aantal woningen over muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie en betere 
beglazing beschikt; 
 
Overwegende dat de toekenning van premies de toepassing van energiebesparende en energie-
zuinige maatregelen zal bevorderen; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur onder dezelfde voorwaarden als de netbeheerder een 
bijkomende premie wil toekennen aan haar inwoners die het dak, de vloer of de buitenmuren van 
hun woning isoleren of hoogrendementsglas plaatsen; 
 
Overwegende dat de gemeente zich kan baseren op het schriftelijk bewijs van toekenning van de 
premie voor dak- of zoldervloerisolatie, vloerisolatie, buitenmuur- of spouwisolatie of hoogren-
dementsglas van de netbeheerder om de gemeentelijke premie toe te kennen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent een premie, bovenop de premie van de netbeheerder, voor het 
plaatsen van: 
– dak- of zoldervloerisolatie; 

– vloerisolatie; 

– buitenmuur- of spouwisolatie; 

– hoogrendementsglas. 
Deze premies zijn onderling en met andere gemeentelijke premies cumuleerbaar. 
 
Hoofdstuk 2 — Voorwaarden. 
 
Afdeling 1 — Algemene voorwaarden. 
 
Artikel 2. 
Om in aanmerking te komen voor een premie moeten de volgende voorwaarden samen vervuld 
zijn: 
1° De isolatie en/of het hoogrendementsglas is geplaatst in een ééngezinswoning of appartement 

gelegen op het grondgebied van de gemeente; 

2° De plaatsing heeft een permanent en definitief karakter. 
 
Afdeling 2 — Specifieke voorwaarden. 
 
Artikel 3. 
De voorwaarden vermeld in de premiereglementen van de netbeheerder voor dak- of zoldervloer-
isolatie, vloerisolatie, buitenmuur- of spouwisolatie, en hoogrendementsglas moeten vervuld zijn. 
Dit blijkt uit de toekenning van een premie door de netbeheerder. 
 
Hoofdstuk 3 — Premies. 
 
Artikel 4. 
De premie bedraagt, onafhankelijk van de gedane investeringen: 
1° voor vloerisolatie: 2 euro per geplaatste m² met een maximum van 120 euro per adres; 

2° voor spouw- of buitenmuurisolatie: 2 euro per geplaatste m² met een maximum van 120 euro 

per adres; 

3° voor dak- of zoldervloerisolatie: 2 euro per geplaatste m² met een maximum van 200 euro per 

adres; 

4° voor hoogrendementsglas: 

– 8 euro per geplaatste m² voor glas met een maximale U-waarde van 1.1 W/m²K met een 

maximum van 180 euro per adres; 

– 10 euro per geplaatste m² voor glas met een maximale U-waarde van 0.8 W/m²K met een 
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maximum van 180 euro per adres. 
 
Hoofdstuk 4 —Aanvraag. 
 
Artikel 5. 
De aanvraag voor een premie bij de netbeheerder geldt ook als aanvraag voor de gemeentelijke 
premie. Een afzonderlijke aanvraag is niet vereist. 
 
Hoofdstuk 5 — Betaling. 
 
Artikel 6. 
Het gemeentebestuur informeert de aanvrager over de toekenning van de gemeentelijke premie. 
Dit gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst van het bericht van de toekenning van de premie 
door de netbeheerder. 
 
Artikel 7. 
De premie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer blijkt dat: 
5° de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd zijn; 

6° onwettige of frauduleuze praktijken gebeurd zijn; 

7° de installatie niet beantwoordt aan de geest van dit reglement. 
 
Artikel 8. 
Binnen de 60 dagen na de beslissing dat de premie is toegekend, betaalt het gemeentebestuur de 
premie uit op het rekeningnummer van de aanvrager zoals meegedeeld aan de netbeheerder. 
 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 9. 
De bevoegde dienst rapporteert minstens jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen 
over de toepassing van dit reglement en de uitbetaalde premies. 
 
Artikel 10. 
Het college van burgemeester en schepenen regelt elke situatie die niet voorzien is in dit regle-
ment. 
 
Artikel 11. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website en in het gemeentelijke 
informatieblad. 
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016. 
 
 
 
 
20. Milieu — Premie duurzaam bouwadvies — Reglement 
(NDC 637.86) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014 — Milieu — Burgemeestersconvenant — 
Ondertekening; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Milieu — Burgemeestersconvenant 
— Klimaatactieplan; 
 
Gelet op de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) tijdens een 
officieel gezamenlijk ondertekeningsmoment op 4 oktober 2013; 
 
Gelet op actie 12 van het gemeentelijk klimaatactieplan 2015/2020: Promoten en financieel 
ondersteunen van het duurzaam bouwadvies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen; 
 
Gelet op de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de provincie Vlaams-Brabant betreffen-
de de structurele onderbouwing van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst ‘Duurzaam bouwadvies voor particulieren’ tussen 
Dialoog vzw en de gemeente; 
 
Overwegende dat Dialoog vzw een aantal taken uitvoert van het 'Provinciaal Steunpunt Duur-
zaam Wonen en Bouwen', waaronder het geven van duurzaam bouwadvies aan particulieren; 



Gemeenteraad van Liedekerke 2016-04-28 

 
Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten 
direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als 
gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 
 
Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevorde-
ring van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de 
bevoegdheden van de lokale overheden vallen; dat deze maatregelen zonder de politieke steun 
van de lokale overheden niet kunnen worden uitgevoerd; 
 
Overwegende dat uit de nulmeting van 2011 bleek dat 54 % van de CO2 uitstoot van de gemeente 
afkomstig is van huishoudens; dat dringend actie moet ondernomen worden om dit aandeel te 
reduceren en inwoners te stimuleren om maatregelen te nemen; 
 
Overwegende dat de toekenning van gratis bouwadvies de toepassing van energiebesparende en 
energiezuinige maatregelen zal bevorderen; 
 
Overwegende dat Dialoog vzw, als kennispartner van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen', kwalitatief en onafhankelijk duurzaam bouwadvies geeft gebaseerd op de 
Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen; 
 
Overwegende dat door de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en de provincie 
Vlaams-Brabant de particuliere bijdrage voor een duurzaam bouwadvies van maximum 3 uur 
beperkt is tot 25 euro voor een advies op basis van de plannen en 50 euro voor een advies ter 
plaatse (in de woning van de bouwheer); 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de particuliere bijdrage voor zijn rekening kan nemen en 
het duurzaam bouwadvies gratis aan zijn inwoners kan aanbieden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Dialoog vzw, als partner 
van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, betreffende de ondersteuning van duurzaam 
bouwadvies. Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
Zij zal namens de gemeenteraad worden ondertekend door de voorzitter en de gemeentesecreta-
ris. 
 
Artikel 2. 
Zolang de overeenkomst met Dialoog vzw loopt, kunnen inwoners van de gemeente een beroep 
doen op Dialoog vzw voor duurzaam bouwadvies. 
Het gemeentebestuur verleent een premie voor het inwinnen van dit duurzaam bouwadvies. 
Deze premie is met andere gemeentelijke premies cumuleerbaar. 
 
Artikel 3. 
Om in aanmerking te komen voor een premie moet het bouwadvies betrekking hebben op: 
– een ééngezinswoning of appartement gelegen op het grondgebied van de gemeente. 

– een renovatieproject. 
 
Artikel 4. 
De premie bedraagt 
– 25 euro voor een bouwadvies op basis van de plannen 

– 50 euro voor een bouwadvies ter plaatse in de woning of het appartement. 
 
Artikel 5. 
De aanvraag voor een duurzaam bouwadvies bij Dialoog vzw geldt ook als aanvraag voor de 
gemeentelijke premie. Een afzonderlijke aanvraag is niet vereist. 
 
Artikel 6. 
Het gemeentebestuur informeert de aanvrager over de toekenning van de gemeentelijke premie. 
Dit gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst van het bericht van Dialoog vzw. 
 
Artikel 7. 
Het ingediende project komt niet in aanmerking voor een premie wanneer blijkt dat: 
8° de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd zijn; 
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9° onwettige of frauduleuze praktijken gebeurd zijn; 

10° het project niet beantwoordt aan de geest van dit reglement. 
 
Desgevallend kan de premie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. 
 
Artikel 8. 
Binnen de 60 dagen na de beslissing dat de premie is toegekend, betaalt het gemeentebestuur de 
premie rechtstreeks uit aan Dialoog vzw. 
 
Artikel 9. 
De bevoegde dienst rapporteert minstens jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen 
over de toepassing van dit reglement en de uitbetaalde premies. 
 
Artikel 10. 
Het college van burgemeester en schepenen regelt elke situatie die niet voorzien is in dit regle-
ment. 
 
Artikel 11. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website en in het gemeentelijke 
informatieblad. 
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016. 
 
 
 
 
21 Ruimtelijke Ordening — RUP Houtmarkt — Samenwerkingsovereenkomst 
(NDC 871.46) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 15 mei 2009, in het bijzonder artikel 2.2.13; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2007 — Ruimtelijke Ordening — Gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan — Definitieve vaststelling; 
 
Gelet op besluit van de deputatie van de provincieraad van Vlaams- Brabant van 7 juni 2007 
houdende definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 7 april 2016 met Fijak Promotions, vertegenwoor-
digd door de heer Filip De Meuter, Bosstraat 99B te 1742 Ternat; 
 
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tot doel heeft de opmaak van een gemeente-
lijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor een afgebakend gebied gelegen tussen de Hout-
marktstraat en de Vandeveldelos; 
 
Overwegende dat de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente kan gerealiseerd worden 
na opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
 
Overwegende dat de beleidsdoelstelling vervat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stelt 
dat de woonkern verder verdicht kan worden; 
 
Overwegende dat de beleidsdoelstelling vervat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stelt 
dat het verdicht woongebied een kwaliteitsvolle en voldoende openheid vergt; 
 
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst de ontwikkeling van een woonproject beoogt 
gecombineerd met concrete initiatieven die de doorwaadbaarheid binnen het plangebied verster-
ken; 
 
Overwegende dat de ontwikkelaar Fijak Promotions de kostprijs voor de opmaak van het ruimte-
lijk uitvoeringsplan voor zijn rekening wil nemen; 
 
Overwegende dat de gemeente ten allen tijde kan opteren om planningsprocedure te stoppen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
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Aangenomen met 13 stemmen voor, geen stemmen tegen en 10 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; 
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; 
Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
Vanessa De Bolle; 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar Fijak Promotions, vertegenwoordigd door 
de heer Filip De Meuter, Bosstraat 99B te 1742 Ternat, voor de opmaak van het gemeentelijk 
uitvoeringsplan Houtmarkt wordt goedgekeurd. 
Deze samenwerkingsovereenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De samenwerkingsovereenkomst zal namens de gemeenteraad ondertekend worden door de 
burgemeester en de gemeentesecretaris. 
 
 
 
 
22 Ruimtelijke ordening — RUP ‘Langsparking station’ — Definitieve vaststelling 
(NDC 871.46) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 15 mei 2009, in het bijzonder artikel 2.2.14 en 2.2.15; 
 
Gelet op het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) ‘Langsparking station’, opgemaakt door het 
studiebureau D+ A Consult, met als verantwoordelijk ruimtelijk planner mevrouw Els Van Lier; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 januari 2016 — Ruimtelijke ordening — RUP ‘Langs-
parking station’ — Voorlopige vaststelling; 
 
Gelet op het gunstig advies van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 10 maart 
2016; 
 
Gelet op het gunstig advies van de deputatie van de provincie Oost- Vlaanderen van 24 maart 
2016; 
 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove 
van 18 februari 2013; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek betreffende het RUP ‘Langsparking station’ lopende van 
15 februari 2016 tot en met 14 april 2016; 
 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 14 april 2015; 
 
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) 
van 18 april 2016; 
 
Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden kenbaar gemaakt; 
 
Overwegende dat de gecoro in zijn advies geen voorwaarden heeft opgenomen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Langsparking station’ en de bijbehorende stedenbouwkundige 
voorschriften worden definitief vastgesteld. 
De plannen en de stedenbouwkundige voorschriften maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden naar; 
1° de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant; 

2° de Vlaamse Regering; 

3° Ruimte Vlaanderen – Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal. 
 
 
 
 
23 Wegverkeer — Guldenstraat — 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 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 gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2004 — Wegverkeer — Meersstraat en Gul-
denstraat — Aanvullend reglement; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2010 — Wegverkeer — Guldenstraat — 
Aanvullend reglement; 
 
Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit 
van 19 januari 2012; 
 
Overwegende dat in de Guldenstraat de toegang tot een aantal private eigendommen moeilijk 
verloopt; dat het doorgaand verkeer hinder ondervindt van de geparkeerde voertuigen; 
 
Overwegende dat de bewoner van Guldenstraat nummer 24, aanvrager van een parkeerplaats 
voorbehouden voor mindervaliden, overleden is; 
 
Overwegende dat de parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van Guldenstraat 24 niet meer 
wordt gebruikt; 
 
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: 
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Artikel 1. 
In de Guldenstraat 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 Guldenstraat worden alternerend langs de kant van de gebouwen met even en 
oneven huisnummers parkeerzones ingericht:  
– vanaf de woning met huisnummer 44 tot het kruispunt met de Meersstraat; 

– ter hoogte van de woning met huisnummer 37; 

– vanaf het kruispunt met de Stationsstraat tot en met de woning met huisnummer 19. 
 
§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door middel van een brede witte doorlopende streep 
aangebracht op de rijbaan om de denkbeeldige rand van die rijbaan aan te duiden. Het aan de 
andere kant van deze streep gelegen deel van de openbare weg is voorbehouden voor het stilstaan 
en parkeren. Het begin en einde van deze parkeerzone mogen aangeduid worden door een witte 
doorlopende dwarsstreep.  
 
Artikel 3. 
§ 1. In de Guldenstraat ter hoogte van de woning met huisnummer 33 wordt een parkeervak 
aangebracht over een lengte van 5 meter en recht tegenover de woning met huisnummer 23 
worden  twee parkeervakken aangebracht over een lengte van 10 meter; 
 
§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd door middel van witte markeringen die de plaatsen 
afbakenen waar de voertuigen moeten staan. 
 
Artikel 4. 
Artikel 3, § 2, van het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2004 — Wegverkeer — Meersstraat 
en Guldenstraat — Aanvullend reglement, wordt opgeheven. 
 
Artikel 5. 
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2010 — Wegverkeer — Guldenstraat — Aanvullend 
reglement, wordt opgeheven. 
 
Artikel 6. 
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 7. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking 
door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens. 
 
Artikel 8. 
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. 
 
 
 
 
24.1 Patrimonium — Rozenlaan / Resedalaan — Verwerving wegzate — Voorwaarden — I 
(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 
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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; 
 
Gelet op het bodemattest van 21 februari 2013; 
 
Gelet op het eigendomsattest van 25 september 2015, afgeleverd door de ontvanger van het 
tweede kantoor der registratie te Asse; 
 
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van het tweede kantoor der registratie te Asse 
van 8 juli 2013; 
 
Gelet op het onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan, definitief goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 20 december 2012, meer bepaald inname nummer 66; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij aan de gemeente machtiging 
wordt verleend tot onteigening van onroerende goederen voor de realisatie van het rooilijn- en 
onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan; 
 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 31 maart 2016; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 16, 17 en 20 maart 2016; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor); 
 
Gelet op de ontwerp-akte van koop; 
 
Overwegende dat het bodemattest van 21 februari 2013 luidt als volgt: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit; 
 
Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut: voor de realisatie van 
de heraanleg van de straat; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeente zal het volgende onroerend goed onderhands aankopen: 
een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, Resedalaan, gekadastreerd onder afdeling 2, 
sectie B, nummer 13A60 P0000 (vroeger deel van sectie B nummer 13H10), met een oppervlakte 
van 15 vierkante meter, eigendom van: 
– de heer Edward Vanvaerenbergh, wonende te 1790 Affligem, Ternatsestraat nummer 10; 

– de heer Paul Vanvaerenbergh, wonende te 1770 Liedekerke, Laan I nummer 147; 

– de heer Georges Vanvaerenbergh, wonende te 1770 Liedekerke, Laan I nummer 22; 

– de heer Philemondus De Ridder, wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat nummer 147; 

– de heer Stefaan De Ridder, wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat nummer 147; 

– mevrouw Ann De Ridder, wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat nummer 145. 
 
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 292 euro, inbegrepen wederbeleggingskosten 
en wachtinteresten, 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 
2016/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2016. 
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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. 
 
 
 
 
24.2 Patrimonium — Rozenlaan / Resedalaan — Verwerving wegzate — Voorwaarden — 
II 
(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; 
 
Gelet op het bodemattest van 21 februari 2013; 
 
Gelet op het eigendomsattest van 25 september 2015, afgeleverd door de ontvanger van het 
tweede kantoor der registratie te Asse; 
 
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van het tweede kantoor der registratie te Asse 
van 8 juli 2013; 
 
Gelet op het onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan, definitief goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 20 december 2012, meer bepaald inname nummer 1; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij aan de gemeente machtiging 
wordt verleend tot onteigening van onroerende goederen voor de realisatie van het rooilijn- en 
onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan; 
 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 31 maart 2016; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 16, 17 en 20 maart 2016; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor); 
 
Gelet op de ontwerp-akte van koop; 
 
Overwegende dat het bodemattest van 21 februari 2013 luidt als volgt: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit; 
 
Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut: voor de realisatie van 
de heraanleg van de straat; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
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Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeente zal het volgende onroerend goed onderhands aankopen: 
een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, losweg tussen de Rozenlaan en de Laan I, geka-
dastreerd onder afdeling 2, sectie B, nummer 13K57 P0000 (vroeger deel van sectie B nummer 
13A51), met een oppervlakte van 173 vierkante meter, eigendom van: 
– de heer Edward Vanvaerenbergh, wonende te 1790 Affligem, Ternatsestraat nummer 10; 

– de heer Paul Vanvaerenbergh, wonende te 1770 Liedekerke, Laan I nummer 147; 

– de heer Georges Vanvaerenbergh, wonende te 1770 Liedekerke, Laan I nummer 22; 

– de heer Philemondus De Ridder, wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat nummer 147; 

– de heer Stefaan De Ridder, wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat nummer 147; 

– mevrouw Ann De Ridder, wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat nummer 145. 
 
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 3 280 euro, inbegrepen wederbeleggingskos-
ten en wachtinteresten, 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 
2016/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2016. 
 
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. 
 
 
 
 
24.3 Patrimonium — Rozenlaan / Resedalaan — Verwerving wegzate — Voorwaarden — 
III 
(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; 
 
Gelet op het bodemattest van 21 februari 2013; 
 
Gelet op het eigendomsattest van 18 maart 2016, afgeleverd door de ontvanger van het tweede 
kantoor der registratie te Asse; 
 
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van het tweede kantoor der registratie te Asse 
van 8 juli 2013; 
 
Gelet op het onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan, definitief goedgekeurd door de 
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gemeenteraad in zitting van 20 december 2012, meer bepaald inname nummer 38; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij aan de gemeente machtiging 
wordt verleend tot onteigening van onroerende goederen voor de realisatie van het rooilijn- en 
onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan; 
 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 5 april 2016; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 4 april 2016; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor); 
 
Gelet op de ontwerp-akte van koop; 
 
Overwegende dat het bodemattest van 21 februari 2013 luidt als volgt: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit; 
 
Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut: voor de realisatie van 
de heraanleg van de straat; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeente zal het volgende onroerend goed onderhands aankopen: 
een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, Rozenlaan, gekadastreerd onder afdeling 2, sectie 
B, nummer 13D59 P0000 (vroeger deel van sectie B nummer 13L37), met een oppervlakte van 
53 vierkante meter, eigendom van: 
– de heer Severinus Asselman, wonende te 1770 Liedekerke, Rozenlaan nummer 25; 

– juffrouw Julie Asselbergh, wonende te 1770 Liedekerke,Rozenlaan nummer 23. 
 
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 1 616 euro, inbegrepen wederbeleggingskos-
ten en wachtinteresten, 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 
2016/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2016. 
 
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. 
 
 
 
 
24.4 Patrimonium — Rozenlaan / Resedalaan — Verwerving wegzate — Voorwaarden — 
IV 
(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-
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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; 
 
Gelet op het bodemattest van 21 februari 2013; 
 
Gelet op de akte van aankoop van 15 juni 2015 verleden voor notaris Mireille Bedert te Ternat; 
 
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van het tweede kantoor der registratie te Asse 
van 8 juli 2013; 
 
Gelet op het onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan, definitief goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 20 december 2012, meer bepaald inname nummer 58; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij aan de gemeente machtiging 
wordt verleend tot onteigening van onroerende goederen voor de realisatie van het rooilijn- en 
onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan; 
 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 6 april 2016; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 24 maart 2016; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor); 
 
Gelet op de ontwerp-akte van koop; 
 
Overwegende dat het bodemattest van 21 februari 2013 luidt als volgt: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit; 
 
Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut: voor de realisatie van 
de heraanleg van de straat; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeente zal het volgende onroerend goed onderhands aankopen: 
een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, Resedalaan, gekadastreerd onder afdeling 1, 
sectie A, nummer 1152F P0000 (vroeger deel van sectie A nummer 798F5), met een oppervlakte 
van 86 vierkante meter, eigendom van mevrouw Herlinde Van Liedekerke, wonende te 1770 
Liedekerke, Resedalaan nummer 22. 
 
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 2 768 euro, inbegrepen wederbeleggingskos-
ten en wachtinteresten, 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 
2016/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2016. 
 
Artikel 5. 
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeentebe-
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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. 
 
 
 
 
25 Patrimonium — Verbouwing en uitbreiding gemeentehuis — Samenwerking met Havi-
land (NDC 851/865) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de rondzendbrief LNE/2007/1 van 14 september 2007 betreffende toepassing wetgeving 
overheidsopdrachten — "in house"-aanbestedingen — implicaties van het gelijkheidsbeginsel bij 
toekennen van overheidscontracten; 
 
Gelet op de statuten van Haviland; 
 
Gelet op het programma en de inplanting van het project, zoals opgemaakt door de dienst project-
regie van Haviland op basis van de informatie verstrekt door het gemeentebestuur; 
 
Overwegende dat Haviland een aandeelhoudersstructuur heeft van louter openbare besturen uit 
het arrondissement Halle-Vilvoorde; 
 
Overwegende dat de doelstellingen van de Haviland erop gericht zijn diensten uit te voeren enkel 
voor haar aandeelhouders; 
 
Overwegende dat de controlerende raad van bestuur is samengesteld uit democratisch verkozen 
vertegenwoordigers van alle aandeelhouders en enkel van deze die gezamenlijk toezicht uitoefe-
nen op activiteiten; 
 
Overwegende dat Haviland opdrachten kan uitvoeren die eigenlijk het (klein-) gemeentelijk 
niveau overstijgen; 
 
Overwegende dat er verscheidene arresten bestaan van het Europese Hof van Justitie in verband 
met de "in-house" theorie, zoals o.m. het Teckal-arrest van 18 november 1999 en het arrest Stadt 
Halle van 11 januari 2005 die zuivere "intercommunales" zoals Haviland toelaten "in-house" 
opdrachten toe te wijzen aan haar deelnemers; 
 
Overwegende dat bovengenoemde rondzendbrief van kracht is en de aandeelhouders (deelne-
mers) een "in-house" opdracht aan Haviland kunnen geven; 
 
Overwegende dat Haviland jarenlange ervaring heeft in de begeleiding van de bouw van openba-
re gebouwen en over belangrijke technische expertise beschikt; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de verbouwing en de uitbreiding van het gemeentehuis 
wil realiseren in samenwerking met Haviland; 
 
Overwegende dat de opdracht van Haviland erin zal bestaan om in te staan voor de projectregie 
van het bouwproject en meer bepaald voor: 
– de studie en bouwopvolging van het project; 

– de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking; 

– EPB uitvoering – Energie & Binnenklimaat; 
 
Overwegende dat de gemeente één gemeenschappelijk balieplein wil realiseren voor de front 
office diensten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, dit in het 
vooruitzicht van de integratie; 
 
Overwegende dat het balieplein kan bestaan uit een onthaalbalie, een snelbalie en meerdere 
themabalies en spreekruimten; 
 
Overwegende dat er een ruimte beschikbaar is voor de inrichting van het balieplein op de plaats 
van de bestaande onderdoorgang tussen het gemeentehuis en het sociaal huis; 
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Overwegende dat de kosten van het project geraamd worden op 1 185 897,03 euro, inclusief 
werken, erelonen, prijsherzieningen, onvoorziene werken en btw; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 
met Haviland en de verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis zullen worden voorzien bij 
de aanpassing van de meerjarenplanning en in het budget 2017; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur geeft aan Haviland een "in-house" opdracht voor de verbouwing en uitbrei-
ding van het gemeentehuis, Opperstraat nummer 31-33 te Liedekerke. 
Haviland zal instaan voor de projectregie van het bouwproject. 
 
Artikel 2. 
De overeenkomst voor de projectregie tussen de gemeente Liedekerke en Haviland wordt goed-
gekeurd. 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. Zij zal namens het gemeentebe-
stuur worden ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 
 
Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het aangaan van de nodige verbin-
tenissen aan de hierbij gevoegde en goedgekeurde voorwaarden. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden aan Haviland. 
 
 
 
 
26 Opdrachten —Openbare verlichting parking station — Voorwaarden 
(NDC 815) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1, en artikel 43, § 2, 11°; 
 
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 het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2008 — Opdrachten — Diensten — Herin-
richting stationsomgeving — Samenwerkingsovereenkomst; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2012 — Opdrachten — Werken — Herinrichting 
stationsomgeving — Openbare aanbesteding — Voorwaarden; 
 
Gelet op het bestek nummer 287969 van Iverlek; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om, samen met de vernieuwing van de stationsparking, een 
nieuwe openbare verlichtingsinstallatie te plaatsen met dimbare LED's; 
 
Overwegende dat de levering van de materialen vervat zit in de opdracht van de aannemer 
Heijmans; 
 
Overwegende dat de plaatsing van de palen en armaturen, alsook de aansluiting behoort tot de 
opdracht van Eandis; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
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Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het bestek van Iverlek voor het plaatsen van een openbare verlichtingsinstallatie op de stations-
parking, kant Nijverheidszone Begijnenmeers, wordt goedgekeurd. 
Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Deze werken zullen voor rekening van het gemeentebestuur worden uitgevoerd door Iverlek. 
 
Artikel 3. 
De kostprijs van de werken wordt geraamd op 11 600 euro, exclusief 21 % btw. Dit bedrag is 
volledig voor rekening van het gemeentebestuur. 
 
Artikel 4. 
De opdracht zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel 
INF/0200/2240000 van het investeringsbudget 2016. 
 
 
 
 
27 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 17 maart 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. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 
 

Aangenomen door de gemeenteraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Etienne Schouppe 
Gemeentesecretaris  Voorzitter 
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