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Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad 
 

van 2017-04-20 

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden 
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 12 april 2017. Op dezelfde 
datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking gesteld van 
de raadsleden op het extranet van de gemeentelijke website. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Etienne Schouppe, voorzitter; 
Luc Wynant, burgemeester; 
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Hans Eylenbosch, Steven Van Linthout, Johnny 
Van Droogenbroeck, Roel Guldemont, schepenen; 
Willy Rossignol, Hugo Asselman, Patrick Asselman, Rita Triest, Vanessa De Bolle, Katia Segers, 
Christel Van den Borre, Berdien Van Den Abeele, Sonja De Leeuw, Kasper Daem, Lander 
Van Leuven, Piet Van den Borre, Peter Pauwels, Günther Bockstal, Carla Van den houwe, 
gemeenteraadsleden; 
Marc Mertens, gemeentesecretaris. 
 
Afwezig de heer: 
Johnny De Brabanter (verontschuldigd), raadslid. 
 
De gemeenteraad is vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in openbare zitting. De 
bespreking van de punten 26, 27 en 28 van de agenda gebeurt in besloten vergadering. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten van de op de agenda ingeschre-
ven punten werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking 
gesteld van de gemeenteraadsleden op het extranet 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. 
 
 
 
 
00. Motie Civiele Bescherming 
 
De burgemeester geeft toelichting bij de motie die de leden van het college van burgemeester 
en schepenen hebben opgesteld naar aanleiding van de beslissing tot sluiting van de mobiele 
eenheid Liedekerke van de Civiele Bescherming. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
Veiligheid moet centraal gewaarborgd blijven 
 
De gemeenteraad van Liedekerke heeft kennis genomen van de eenzijdige beslissing van de heer 
Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken, om het takenpakket van de Civiele Bescherming 
te reduceren en vier van de zes kazernes te sluiten, waaronder deze van Liedekerke. Deze beslis-
sing is geen goede zaak voor de inwoners van Liedekerke, voor de regio en bij uitbreiding voor 
heel België. 
 
De hervorming van de Civiele Bescherming is gestoeld op verkeerde uitgangspunten die niet 
rationeel of efficiënt zijn. Verschillende deskundigen op het terrein zeggen dat het volkomen fout 
is te redeneren dat voor de gespecialiseerde taken die de Civiele Bescherming voortaan zou 
uitvoeren, de snelheid van interventie geen belang meer zou hebben. Enkele voorbeelden: het 
inzetten van zwaardere pompen, het ophalen van verdachte enveloppes of pakjes (terwijl daar-
om soms een bedrijf wordt stilgelegd of geëvacueerd) of steunopdrachten aan de politie. 
 
Een efficiënte taakuitvoering is zeker gebaat bij één commando en structuur, maar zeker niet bij 
het sluiten van de bestaande kazernes en het slechts overhouden van één eenheid of post. 
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Met name de sluiting van de kazerne van Liedekerke is onbegrijpelijk. De eenheid van Liedekerke 
werd - op basis van een objectieve analyse – eerst als meest geschikte én meest kostenefficiënte 
kazerne gerangschikt: 
 
• de post ligt het meest centraal van Vlaanderen qua aanrijtijden richting alle andere hulpver-
leningszones van Vlaanderen, zelfs naar Wallonië toe. Zo is bijvoorbeeld ook de afstand naar 
Henegouwen aanvaardbaar;  
 
• de post is uitgerust met uiterst goede gebouwen. Er werd in Liedekerke tot voor kort enorm 
geïnvesteerd in (i) een volledig nieuw gebouwde kazerne en (ii) de modernisering van alle bijho-
rende gebouwen en hallen.  
 
De gemeenteraad van Liedekerke begrijpt dan ook niet dat Minister Jambon deze nieuwe en 
moderne gebouwen in het centrum van Vlaanderen verlaat. 
 
De gemeente Liedekerke, hierin gesteund door talrijke andere gemeenten en - vooral – ook door 
haar inwoners, vecht in de meest ruime zin het besluit tot sluiting aan maar eist, gelijktijdig, van 
de federale regering: 
 
• de veiligheid van de inwoners te allen tijde te blijven waarborgen; 
 
• zelf de beslissing tot uitholling van het takenpakket van de Civiele Bescherming en tot slui-
ting van vier kazernes van de civiele bescherming ongedaan te maken en zonder meer de veilig-
heid centraal te blijven waarborgen door het behoud van de kazerne te Liedekerke; 
 
• wanneer de beslissing om de kazernes te sluiten niet wordt teruggedraaid, te onderzoeken 
op welke wijze de site, de gebouwen, het personeel en het materieel van de Civiele Bescherming 
te Liedekerke eventueel kan ingekanteld worden in de brandweerzone om, op deze wijze, min-
stens een nieuwe start te krijgen voor een gepaste civiele bescherming. Hiervoor dient de federa-
le regering een gepaste financiering te voorzien én niet te besparen op veiligheid. Het behoud 
van permanent aanwezige brandweer- en ambulancediensten in Liedekerke is immers prioritair 
en noodzakelijk, voor de gemeente Liedekerke zelf én voor de aangrenzende regio. 
 
De gemeenteraad drukt tot slot nogmaals nadrukkelijk zijn dank, respect en waardering uit voor 
alle mensen van de Civiele Bescherming en de brandweer die onze gemeente en onze regio dag-
in-dag-uit helpen beveiligen, en dit in moeilijke omstandigheden. 
 
Aangenomen met 15 stemmen voor, geen stemmen tegen en 7 onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Christel 
Van den Borre, Carla Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant; 
Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck; 
Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
hebben tegen gestemd: niemand; 
hebben zich onthouden: Günther Bockstal, Kasper Daem, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den 
Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven; 
Vanessa De Bolle; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De motie aangaande de beslissing tot sluiting van de mobiele eenheid Liedekerke van de Civiele 
Bescherming, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
Deze motie zal worden overhandigd aan de heer Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken, 
op zijn kabinet op 2 mei om 15.00 uur. 
 
 
 
 
De voorzitter heeft aan de fracties in de gemeenteraad de gelegenheid gegeven hun standpunt 
toe te lichten. 
 
De heer Kasper Daem heeft overeenkomstig artikel 18 van het huishoudelijk regelement ver-
zocht om zijn tussenkomst namens de N-VA-fractie, in de notulen op te nemen als volgt: 
 
Het spreekt voor zich dat wij als lokale afdeling gekant waren tegen het sluiten van de CB in 
Liedekerke, en dat we de daadwerkelijke sluiting betreuren. 
We zien in dit agendapunt* en de motie echter geen constructieve, duurzame oplossing en 
vragen de gemeenteraad om niet te gokken op een procedureslag. 
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Enerzijds rijst de vraag tegen wat er een rechtsgeding bij de RvS zal worden aangespannen, 
aangezien er nog geen reglementaire teksten verschenen zijn in het Staatsblad. 
Anderzijds zal een effectieve procedureslag al gauw maanden aanslepen. Het hele dossier 
wordt dan slechts gepauzeerd en de onzekerheid van de werknemers van de CB wordt onno-
dig gerekt! 

Verder is de toon in de motie nogal stigmatiserend, zo is er sprake van een "eenzijdige beslissing 
van Jan Jambon", terwijl de  beslissing in het Kernkabinet unaniem en collegiaal werd genomen! 
Coalitiepartners CD&V en Open VLD hebben deze beslissing dan ook meer dan stilzwijgend 
gesteund, het foutief vermelden hiervan ruikt naar politieke recuperatie van een zeer jammerlijk 
feit! 
N-VA roept de burgemeester op om vooruit te kijken, en verder te werken aan een positieve 
toekomst voor de CB-site. Net door de centrale ligging en de recente modernisering is deze site 
de plaats bij uitstek om een brandweerkazerne in te planten. 
Wij vragen de burgemeester: stop uw energie liever in het overtuigen van uw collega-
burgemeesters om op de site een brandweerkazerne in te planten! 
Daarom heeft de N-VA-fractie zich onthouden op dit agendapunt* alsook op de motie! 
 
*Bedoeld wordt agendapunt nummer 2 
 
 
 
 
01. Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 18 mei 2017 om 20.00 uur 
 
2. ILvA — Notulen Directiecomité 2017-02-21 
 
3. ILvA — Notulen Directiecomité 2017-03-14 
 
4. ILvA — Notulen Raad van Bestuur 2017-03-28 
 
5. TMVW — Verslag Directiecomité Aanvullende Diensten 2017-01-17 
 
6. TMVW — Verslag Regionaal Directiecomité Domeindiensten Vlaams-Brabant 2017-02-16 
 
7. Nieuwsbrief Eandis — maart 2017 
 
8. Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei — Jaarverslag 2016 
 
Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en 

schepenen 
 
 
 
 
02. Rechtsgeding — Nietigverklaring van de sluiting van de operationele eenheid Liedekerke 
van de Civiele Bescherming 
(NDC 505.5) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 193; 
 
Overwegende dat de federale overheid beslist heeft tot sluiting van de operationele eenheid 
Liedekerke van de Civiele Bescherming; 
 
Overwegende dat het verdwijnen van deze operationele eenheid een ernstig probleem vormt 
voor de regio (Liedekerke en omliggende gemeenten); dat de eenheid een belangrijke brand-
weerfunctie (met inbegrip van ziekenwagen) vervult; dat de veiligheid van de inwoners niet 
langer gewaarborgd is; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een beroep tot nietigverklaring in te stellen tegen de 
Belgische Staat, vertegenwoordigd door de federale regering; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen beslist tot het optreden in 
rechte namens de gemeente; 
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Na beraad; 
 
Aangenomen met 15 stemmen voor, geen stemmen tegen en 7 onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Christel 
Van den Borre, Carla Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant; 
Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck; 
Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
hebben tegen gestemd: niemand; 
hebben zich onthouden: Günther Bockstal, Kasper Daem, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den 
Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven; 
Vanessa De Bolle; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er zal een beroep bij de Raad van State worden ingesteld tegen de Belgische Staat, met als 
voorwerp de nietigverklaring van de beslissing van de federale overheid tot sluiting van de 
operationele eenheid van de Civiele Bescherming (FOD Binnenlandse Zaken) gevestigd op het 
grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 2. 
De heer Dirk Lindemans, advocaat, kantoor 'Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick' te 
1000 Brussel, Keizerslaan nummer 3, wordt aangesteld om de belangen van de gemeente te 
verdedigen in deze zaak. 
 
Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het nemen van alle nuttige 
maatregelen in rechte in het kader van deze aangelegenheid. 
 
 
 
 
03. PISAD — Oprichting overlegorgaan 
(NDC 901.03:580.6) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 5°, artikel 195, § 1, en artikel 
196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 25, artikel 26 en artikel 27; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2007 — PISAD — Samenwerking; 
 
Overwegende dat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het 
Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak Van Drugsmisbruik (PISAD); 
 
Overwegende dat het Vlaams regeerakkoord van juli 2014 stelt dat de provinciebesturen in de 
toekomst geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen; 
 
Overwegende dat PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak 
van Drugmisbruik”) qua juridische vorm een PIVA is (“Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agent-
schap”); 
 
Overwegende dat de Raad van Advies van PISAD tijdens de vergadering van 9 november 2016 
meerdere pistes voor mogelijke toekomstige juridische structuren heeft onderzocht, waaronder 
de “dienstverlenende vereniging” en de “opdrachthoudende vereniging”; 
 
Overwegende dat de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband vooreerst de 
opstart vereist van een overlegorgaan, dat belast is met een studieopdracht; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
De gemeente overweegt de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 
als preventieve en begeleidende opdracht het verlenen van professionele hulp aan de lokale 
besturen en andere actoren teneinde bij te dragen tot het onder controle krijgen van het 
gebruik van legale en illegale drugs, tot het voorkomen van misbruik en/of het stoppen van 
gebruik. 
 
Artikel 2. 
De gemeente treedt toe tot het overlegorgaan dat conform artikel 25 van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, opgericht wordt met het oog op de 
realisatie van een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband en zal deelnemen aan de 
activiteiten van dit overlegorgaan. 
 
Artikel 3. 
Het overlegorgaan zal in de voorbereidende fase volgende studieopdrachten uitvoeren: 
 
1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking. 
 
2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke oprich-
ting van een intergemeentelijke vereniging, stelt het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, aan de deel-
nemende gemeenten een bundel ter beschikking waarin volgende documenten opgenomen 
zijn: 
– een grondige motiveringsnota; 
– een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 

verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisa-
tie van de vereniging; 

– een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfs-
opdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkhe-
den op de uitvoering; 

– een ontwerp van statuten. 
 
Het overlegorgaan wordt gevraagd het eindrapport te bezorgen aan de deelnemende gemeen-
ten. 
De gemeenteraad zal zich dan uitspreken over de voorgelegde documenten. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving; 
2° PISAD, voor kennisgeving. 

 
 
 
 
04.01 PISAD — Oprichting overlegorgaan — Vertegenwoordiger 
(NDC 936:580.6) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 5°, artikel 195, § 1, en artikel 
196; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 25; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van. 20 april 2017 — PISAD — Oprichting overlegorgaan; 
 
Overwegende dat PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak 
van Drugmisbruik”) in het kader van de uitkanteling uit het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen zijn activiteiten wil onderbrengen in een nieuw op te richten intergemeentelijk 
samenwerkingsverband; 
 
Overwegende dat de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband vooreerst de 
opstart vereist van een overlegorgaan; 
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Overwegende dat een afgevaardigde moet aangeduid worden om de gemeente te vertegen-
woordigen in dit overlegorgaan; 
 
Overwegende dat alleen een lid van het college van burgemeester en schepenen zitting kan 
hebben in het overlegorgaan; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De heer Roel Guldemont, schepen, nationaal nummer 700315 435 24, wonende te 1770 
Liedekerke, Fabrieksstraat nummer 56, wordt afgevaardigd om het gemeentebestuur te verte-
genwoordigen in het overlegorgaan met het oog op de realisatie van een nieuwe intergemeen-
telijk samenwerkingsverband met als preventieve en begeleidende opdracht het verlenen van 
professionele hulp aan de lokale besturen en andere actoren teneinde bij te dragen tot het 
onder controle krijgen van het gebruik van legale en illegale drugs, tot het voorkomen van 
misbruik en/of het stoppen van gebruik. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd zijn medewerking te verlenen aan de studieopdracht van 
het overlegorgaan, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van. 20 april 
2017 — PISAD — Oprichting overlegorgaan, en aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te 
nemen, de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen 
wat nodig is om de belangen van de gemeenten te behartigen. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt voor de duur van de studieopdracht van het overlegorgaan en uiterlijk tot de 
volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van lid van het college van burgemeester 
en schepenen verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar PISAD, voor 
kennisgeving. 
 
 
 
 
04.02 PISAD — Oprichting overlegorgaan — Plaatsvervangend vertegenwoordiger 
(NDC 936:580.6) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 5°, artikel 195, § 1, en artikel 
196; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 25; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van. 20 april 2017 — PISAD — Oprichting overlegorgaan; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van. 20 april 2017 — PISAD — Oprichting overlegorgaan — 
Vertegenwoordiger; 
 
Overwegende dat PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak 
van Drug-misbruik”) in het kader van de uitkanteling uit het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen zijn activiteiten wil onderbrengen in een nieuw op te richten intergemeentelijk 
samenwerkingsverband; 
 
Overwegende dat de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband vooreerst de 
opstart vereist van een overlegorgaan; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een plaatsvervanger aan te duiden voor de vertegen-
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woordiger van de gemeente in het overlegorgaan; 
 
Overwegende dat alleen een lid van het college van burgemeester en schepenen zitting kan 
hebben in het overlegorgaan; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Dorette Heymans, schepen, nationaal nummer 44.09.03 342 70, wonende te 
Liedekerke, Bakkerijstraat nummer 17, wordt afgevaardigd als plaatsvervanger om het 
gemeentebestuur te vertegenwoordigen in het overlegorgaan met het oog op de realisatie van 
een nieuwe intergemeentelijk samenwerkingsverband met als preventieve en begeleidende 
opdracht het verlenen van professionele hulp aan de lokale besturen en andere actoren 
teneinde bij te dragen tot het onder controle krijgen van het gebruik van legale en illegale 
drugs, tot het voorkomen van misbruik en/of het stoppen van gebruik. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd zijn medewerking te verlenen aan de studieopdracht van 
het overlegorgaan, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 20 april 
2017 — PISAD — Oprichting overlegorgaan, en aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te 
nemen, de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen 
wat nodig is om de belangen van de gemeenten te behartigen, wanneer de effectieve verte-
genwoordiger verhinderd is. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt voor de duur van de studieopdracht van het overlegorgaan en uiterlijk tot de 
volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van lid van het college van burgemeester 
en schepenen verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar PISAD, voor 
kennisgeving. 
 
 
 
 
05. Haviland — Algemene vergadering van 2017-04-26 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:80) 
 
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 — Haviland — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Haviland — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 februari 2017 — Haviland — Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 17 januari 2017 voor de buitengewone algemene vergadering 
van Haviland van 26 april 2017; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Haviland; 
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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. notulen van de buitengewone algemene vergadering 14 december 2016: goedkeuring (een 

exemplaar van deze notulen werd per brief op 9 januari 2017 aan de deelnemers bezorgd); 
2. statutenwijziging: goedkeuring; 
3. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de 

statuten: goedkeuring; 
4. toetreding OCMW (art. 8): goedkeuring; 
 
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 gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering Haviland van 26 april 2017. 
 
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: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
06. Belastingen — Contantbelasting aanvragen diverse vergunningen — Aanslagjaar 2017 
(NDC 484.777) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186, 
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I); 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 — Belastingen — Contantbelasting 
aanvragen diverse vergunningen — Aanslagjaar 2017; 
 
Overwegende dat de omgevingsvergunning in werking treedt op 1 juni 2017; 
 
Overwegende dat de omgevingsvergunning de milieuvergunning en de stedenbouwkundige 
vergunning verenigt en vervangt; dat een terminologische aanpassing van het huidige belasting-
reglement noodzakelijk is; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae. 
 
Artikel 1. 
Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op: 
1° de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een 

melding, bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009; 
2° de aanvragen bedoeld in het Vlaams reglement op de milieuvergunning. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis. 
 
Artikel 2. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2017. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae. 
 
Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag of melding indient bij het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 4. 
De belasting voor de aanvragen bedoeld in het Vlaams reglement op de milieuvergunning is 
verschuldigd door de exploitant van een hinderlijke inrichting die gehouden is tot het indienen 
van een aanvraag voor het exploiteren van een nieuwe inrichting, voor het hernieuwen van een 
vergunning voor een bestaande inrichting, of voor het veranderen van een bestaande inrichting. 
 
Onder hinderlijke inrichting wordt verstaan de inrichtingen opgesomd in de bijlage I van het 
besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende de milieuvergunning (titel I van het VLAREM), zoals gewijzigd. 
 
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 5. 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
 
1° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

binnen de vereenvoudigde procedure: 25 euro; 
2° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

binnen de gewone procedure: 75 euro; 
3° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor 

het tot stand brengen van minstens 20 wooneenheden of met aanleg van wegenis: 1 000 
euro; 

4° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 75 euro; 
5° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 

minstens 20 loten of met aanleg van wegenis: 1 000 euro; 
6° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning tot bijstelling van de verkaveling: 75 euro; 
7° voor de melding van stedenbouwkundige handelingen: 25 euro; 
8° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde 

inrichting: 
a. klasse 1 en 2 vereenvoudigde procedure: 200 euro; 
b. klasse 2 in de gewone procedure: 600 euro; 
c. klasse 1 in de gewone procedure: 2 000 euro; 
d. klasse 1 met veiligheids- en/of milieueffectenrapport: 2 500 euro; 

9° voor de melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten: 25 euro; 
10° voor de melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of 

activiteit: 25 euro; 
11° voor een verzoek tot bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden van een omgevings-

vergunning: 50 euro; 
12° voor de mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omge-

vingsvergunning van onbepaalde duur: 75 euro; 
 
Bij regularisatieaanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 
of exploitatie van een ingedeelde inrichting wordt de belasting vermeerderd met 150 euro. 
 
Bij omgevingsvergunning met combinatie van stedenbouwkundige handelingen en de exploita-
tie van een ingedeelde inrichting worden de afzonderlijke tarieven samengeteld. 
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Hoofdstuk 5 — Vrijstellingen. 
 
Artikel 6. 
Zijn vrijgesteld van de belasting de aanvragen voor de inrichtingen door het VLAREM gerang-
schikt in klasse 2 waarvoor een openbaar onderzoek moet ingesteld worden, zoals bedoeld in 
artikel 5, 8°, op voorwaarde dat de inrichting louter bestemd is voor privé-gebruik. De belas-
tingplichtige levert hiervan het bewijs. 
 
Hoofdstuk 6 — Invordering. 
 
Artikel 7. 
De belasting is contant betaalbaar bij het indienen van de aanvraag. 
 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 8. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 9. 
Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 — Belastingen — Contantbelasting aanvra-
gen diverse vergunningen — Aanslagjaar 2017, wordt opgeheven. 
 
Artikel 10. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking op 1 juni 2017. 
 
Artikel 11. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig 
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
07. Belastingen — Aanvullende belasting op de heffing ongeschikte en onbewoonbare wonin-
gen — Aanslagjaar 2017 
(NDC 484.145) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186, 
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°; 
 
Gelet op het Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder 
artikel 464/1, 1°; 
 
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, in het 
bijzonder artikel 2.5.4.0.2, en artikel 3.1.0.0.4; 
 
Overwegende dat vanaf 1 januari 2017 de Vlaamse heffing beperkt is tot ongeschikte en onbe-
woonbare woningen; dat voor de categorie verwaarloosde woningen en gebouwen er geen 
Vlaamse heffing meer is; dat een terminologische aanpassing van het belastingreglement 
noodzakelijk is; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 — Toepassingsgebied ratione materiae. 
Het gemeentebestuur heft een aanvullende belasting op de heffing van het Vlaamse Gewest 
met betrekking tot ongeschikte en/of onbewoonbare woningen gelegen op het grondgebied 
van de gemeente. 
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Artikel 2 — Toepassingsgebied ratione temporis. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2017. 
 
Artikel 3 — Aanslagvoet. 
De belasting wordt vastgesteld op dertig opcentiemen. 
 
Artikel 4 — Invordering. 
De Vlaamse Belastingdienst vestigt en int deze belasting onder de voorwaarden en volgens de 
regelen hiervoor bepaald. 
 
Artikel 5 — Opheffing. 
Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 — Belastingen — Aanvullende belasting op 
de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen — Aanslagjaar 2017, wordt opgeheven. 
 
Artikel 6 — Bekendmaking. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017. 
 
Artikel 7 — Administratief toezicht. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden 
binnen een termijn van twintig dagen naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
08. Belastingen — Kohierbelasting verwaarloosde woningen en gebouwen — Aanslagjaar 
2017 
(NDC 484.145) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186, 
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment; 
 
Overwegende dat vanaf 1 januari 2017 de Vlaamse heffing beperkt is tot ongeschikte en onbe-
woonbare woningen; dat voor de categorie verwaarloosde woningen en gebouwen er geen 
Vlaamse heffing meer is; 
 
Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de ge-
meente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en woonomge-
ving tegen te gaan; 
 
Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen over-
geheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke registra-
tie en heffing volledig worden opgeheven; 
 
Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare 
patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen 
 
Besluit: 
 
Hoofdstuk 1 — Definities. 
 
Artikel 1. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het Heffingsdecreet; 
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2° gewestelijke inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: de inventarislijst, tot 
31 december 2016 vermeld in artikel 28, § 1, eerste lid, 1° van het Heffingsdecreet; 

3° gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in 
het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2017 – Ruimtelijke Ordening – Register verwaarloos-
de woningen en gebouwen – Reglement; 

4° Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 1996; 

5° woning: elk onroerend goed vermeld in artikel 24, 5° van het Heffingsdecreet; 
6° zakelijk gerechtigde: de persoon die houder is van een van de volgende zakelijke rechten: 

a) de volle eigendom; 
b) het recht van opstal of van erfpacht; 
c) het vruchtgebruik. 

 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione materiae. 
 
Artikel 2. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione temporis. 
 
Artikel 3. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2017. 
 
Artikel 4. 
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw 
gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 
Zolang het de woning of het gebouw niet uit het register geschrapt is, blijft de belasting ver-
schuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden. 
 
Hoofdstuk 4 — Toepassingsgebied ratione personae. 
 
Artikel 5. 
§ 1. De belasting is verschuldigd door de persoon die op het ogenblik van het verschuldigd 
worden van de belasting zakelijk gerechtigde is van de verwaarloosde woning of het verwaar-
loosd gebouw. 
 
§ 2. Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de beta-
ling van de verschuldigde belasting. 
 
Hoofdstuk 5 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 6. 
§ 1. De belasting bedraagt 2 000 euro voor een verwaarloosde woning of een verwaarloosd 
gebouw. 
De belasting wordt vermeerderd met 1 000 euro per bijkomende nieuwe termijn van twaalf 
maanden die de woning of het gebouw in het register staat. De belasting kan maximaal 5 000 
euro bedragen. 
 
§ 2. Voor woningen of gebouwen die op 31 december 2016 waren opgenomen in de gewes-
telijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen, wordt de belasting vermeerderd 
met 1 000 euro per termijn van twaalf maanden die de woning of het gebouw in de gewestelij-
ke inventaris was opgenomen. De belasting kan maximaal 5 000 euro bedragen. 
 
Hoofdstuk 6 — Vrijstellingen. 
 
Artikel 7. 
§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld: 
1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft; 
2° de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische 

instelling; 
3° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een 

gerechtelijke beslissing; 
4° de belastingplichtige die gedurende minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van de 

woning of het gebouw. 
 
§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of het gebouw: 
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteige-

ningsplan; 
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of omgevings-
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vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 
3° krachtens het decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit 

vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; 
4° deel uitmaakt van een krachtens het decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of land-

schap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit 
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap; 

5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de 
vernieling of beschadiging; 

6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van 
een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelij-
ke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode 
van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik; 

7° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning of omge-
vingsvergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat 
deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoer-
baar worden van de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning; 

8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode; 

9° het voorwerp uitmaakt van een door het gemeentebestuur, het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, 
overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode. 

 
§ 3. Indien de belastingplichtige de verwaarlozing laat aanhouden omwille van een vreemde 
oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, wordt vrijstelling van de belas-
ting verleend. 
 
Hoofdstuk 7 — Vaststelling van de aanslag. 
 
Artikel 8. 
Het gemeentebestuur houdt het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebou-
wen bij volgens het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2017 – Ruimtelijke Ordening – Register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen – Reglement. 
 
Hoofdstuk 8 — Invordering. 
 
Artikel 9. 
De belasting wordt opgenomen in een kohier. 
 
De aanslag kan worden gevestigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 
twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen tot uiterlijk de laatste dag van het kwartaal volgend op het verstrijken 
van een nieuwe periode van twaalf maanden. 
 
Hoofdstuk 9 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 10. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 11. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017. 
 
Artikel 12. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig 
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
09. Ruimtelijke Ordening — Register leegstaande gebouwen en/of woningen — Aanpassing 
reglement 
(NDC 625.53) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187; 
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Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, in het bijzon-
der artikel 2.2.6; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 mei 2010 – Ruimtelijke Ordening – Register leeg-
staande gebouwen en/of woningen – Reglement, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
20 december 2012; 
 
Overwegende dat de beroepsprocedure tegen de opname vaneen woning of gebouw in het 
leegstandsregister, die voorzien was in artikel 2.2.7 van het decreet grond- en pandenbeleid, 
opgeheven werd; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur nadere regels moet bepalen voor het beroep tegen de 
inventarisatie; dat het gemeentelijk reglement moet aangevuld worden in die zin; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Artikel 5 van het gemeenteraadsbesluit van 20 mei 2010 – Ruimtelijke Ordening – Register 
leegstaande gebouwen en/of woningen – Reglement, wordt vervangen als volgt: 
 
Artikel 5 – Beroep. 
§ 1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 
schrijven, vermeld in artikel 4, kan een zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en 
schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het 
beroep wordt per beveiligde zending betekend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en 
moet minimaal volgende gegevens bevatten: 
a) de identiteit en het adres van de indiener; 
b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het 

gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft; 
c) de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het 

leegstandsregister ten onrechte is gebeurd; de vaststelling van de leegstand kan be-
twist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed; 

Als datum van het beroepschrift wordt de postdatum van de beveiligde zending gehan-
teerd. 
 
§ 2. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend 
beroepschrift ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt be-
schouwd. 
 
§ 3. Elk inkomend beroepschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de 
indiener wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. 
 
§ 4. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de ontvankelijkheid en de ge-
grondheid van de ingediende beroepschriften. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten 
vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een feitenonderzoek, dat uitgevoerd 
wordt door het met de opsporing van leegstaande gebouwen en woningen belaste personeels-
lid. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw of een woning 
geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 
 
§ 5. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt het college van burgemeester en schepenen 
dit onverwijld mee aan de indiener. Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is mogelijk 
zolang de beroepstermijn van §1 niet verstreken is. 
 
§ 6. Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en betekent 
zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de 
dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending 
betekend. 
 
§ 7. Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het 
beroep van een zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de 
wordt het gebouw of de woning in het leegstandsregister opgenomen  vanaf de datum van de 
vaststelling van de leegstand. 
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Artikel 2. 
Dit besluit zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
 
 
 
10. Ruimtelijke Ordening — Register verwaarloosde woningen en gebouwen — Reglement 
(NDC 484.145) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996, in het bijzonder artikel 25;  
 
Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de ge-
meente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en woonomge-
ving tegen te gaan; 
 
Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen over-
geheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke registra-
tie en heffing volledig worden opgeheven; 
 
Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare 
patrimonium voor wonen optimaal benut wordt; 
 
Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leeg-
stand en verwaarlozing van woningen en gebouwen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente, 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 — Definities. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 
1° administratieve akte: de officiële gedateerde akte die de verwaarlozing vaststelt en de 

beslissing tot opname in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen bevat; 
2° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:  

a) een aangetekend schrijven;  
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs; 
c) een elektronisch bericht met ontvangst- en/of leesbevestiging. 

3° gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het Heffingsdecreet; 
4° gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: de inventarislijst, 

tot 31 december 2016 vermeld in artikel 28, § 1, eerste lid, 1°, van het Heffingsdecreet; 
5° gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris, sinds 1 

januari 2017 vermeld in artikel 26 van het Heffingsdecreet; 
6° gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in 

artikel 3, § 1, van dit reglement; 
7° heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding 

van de begroting 1996; 
8° registerbeheerder: de gemeentelijke administratieve eenheid die belast is met de opmaak, 

het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen 
en gebouwen; 

9° registratiedatum: de datum waarop een woning of een gebouw met toepassing van artikel 4 
van dit reglement in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen is 
opgenomen;  
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10° woning: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 5°, van het Heffingsdecreet; 
11° zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:  

a) de volle eigendom; 
b) het recht van opstal of van erfpacht; 
c) het vruchtgebruik. 

 
Artikel 2 – Vaststelling van de verwaarlozing. 
§ 1. Het college van burgemeester en schepenen stelt de personeelsleden aan die belast zijn 
met de vaststelling van verwaarlozing van woningen en gebouwen. 
 
§ 2. De aangestelde personeelsleden stellen de verwaarlozing vast aan de hand van het 
model van technisch verslag dat als bijlage is toegevoegd aan dit reglement. Daarbij geldt een 
gebrek van categorie I voor één punt, van categorie II voor drie punten, van categorie III voor 
negen punten en van categorie IV voor achttien punten. Er is sprake van verwaarlozing als de 
indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal achttien punten. Aan het verslag 
wordt minstens één foto van de woning of het gebouw toegevoegd. 
 
Artikel 3 – Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
De registerbeheerder houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebou-
wen bij. 
 
In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen: 
1° het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw; 
2° de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw; 
3° de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden;  
4° het nummer en de datum van de administratieve akte; 
5° de toestand van verwaarlozing van de woning of het gebouw, inclusief het technisch verslag; 
6° de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan; 
7° de eventuele voorbereiding van een onteigeningsplan waarbinnen het verwaarloosd ge-

bouw zich situeert. 
 
Artikel 4 – Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
§ 1. De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het 
verwaarloosd is, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, de 
vijfde werkdag na het verstrijken van de bezwaartermijn vermeld in artikel 6, § 1, tweede lid, 4°, 
of, wanneer een ontvankelijk bezwaar is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing 
waarbij geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is. 
 
§ 2. Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van leeg-
staande gebouwen of woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 
Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen. 
 
Artikel 5 – Kennisgeving van de voorgenomen registratie. 
Alle zakelijk gerechtigden, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de Registratie en 
de Domeinen, worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om de 
woning of het gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen 
en gebouwen. 
 
Deze kennisgeving bevat: 
1° het technisch verslag; 
2° informatie over de gevolgen van de registratie, inclusief verwijzing naar dit reglement; 
3° informatie over de bezwaarprocedure tegen de opname in het gemeentelijk register van 

verwaarloosde woningen en gebouwen; 
4° informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaar-

loosde woningen en gebouwen. 
 
De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Is een 
woonplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht 
aan zijn verblijfplaats. Is de verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de 
betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve akte 
betrekking heeft. 
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Artikel 6 – Bezwaar tegen de voorgenomen registratie. 
§ 1. Tegen het voornemen, om een woning of een gebouw op te nemen in het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen en gebouwen, vermeld in artikel 5, kan de zakelijk gerech-
tigde bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
Op straffe van nietigheid moet het bezwaarschrift: 
1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 
2° met een beveiligde zending worden ingediend; 
3° minimaal de volgende gegevens bevatten: 

a) de identiteit en het adres van de indiener; 
b) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het bezwaarschrift 

betrekking heeft; 
4° worden betekend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de betekening 

van de beveiligde zending vermeld in artikel 5. 
 
Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de postdatum als datum van de indiening van 
het bezwaarschrift. 
 
§ 2. Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld 
als een verzoek tot schrapping als vermeld in artikel 7. 
 
§ 3. De vaststelling van de verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van 
gemeen recht, uitgezonderd de eed. 
 
§ 4. Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens een 
zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordi-
ging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advo-
caat-stagiair. 
 
§ 5. Het gemeentebestuur stuurt aan de indiener van een bezwaarschrift een ontvangstbe-
vestiging. 
 
§ 6. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de ontvankelijkheid en de 
gegrondheid van de ingediende bezwaarschriften. Het onderzoek gebeurt op stukken als de 
feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet 
volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde 
woningen en gebouwen aangestelde personeelsleden.  
 
§ 7. Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het bezwaar en bete-
kent zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van 
orde van negentig dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bezwaarschrift. 
 
Indien het bezwaar niet ontvankelijk is of niet werd ingewilligd, bevat deze beveiligde zending 
eveneens de administratieve akte. 
 
§ 8. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in 
het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 
Artikel 7 – Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebou-
wen. 
§ 1. De registerbeheerder schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer een zakelijk gerechtigde bewijst dat de 
woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het 
technisch verslag, vermeld in artikel 2, achttien punten of meer zouden opleveren. Een zakelijk 
gerechtigde richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder. 
 
Op straffe van nietigheid moet dit verzoek: 
1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 
2° met een beveiligde zending worden ingediend; 
3° minimaal de volgende gegevens bevatten: 

a) de identiteit en het adres van de indiener; 
b) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrek-

king heeft. 
 
Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de postdatum als datum van de indiening van 
het verzoek tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en ge-
bouwen. 
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§ 2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijs-
middelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed. 
 
§ 3. Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens 
een zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoor-
diging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als 
advocaat-stagiair 
 
§ 4. Het gemeentebestuur stuurt aan de indiener van het verzoek tot schrapping een ont-
vangstbevestiging. 
 
§ 5. De registerbeheerder onderzoekt de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de inge-
diende verzoeken tot schrapping. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn 
voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt 
een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde woningen en ge-
bouwen aangestelde personeelsleden. 
 
§ 6. Het gemeentebestuur deelt met een beveiligde zending aan de indiener mee welk gevolg 
aan zijn verzoek tot schrapping wordt gegeven, binnen een termijn van negentig dagen die 
ingaat de dag na de betekening van verzoek. 
 
Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt 
het verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd. 
 
§ 7. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening 
van het verzoek tot schrapping geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 
Artikel 8 – Beroep tegen weigering van schrapping. 
§ 1. Tegen de weigering van de schrapping van een woning of gebouw uit het gemeentelijk 
register van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde beroep aante-
kenen bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
Op straffe van nietigheid moet dit beroep: 
1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 
2° met een beveiligde zending worden ingediend; 
3° minimaal de volgende gegevens bevatten: 

a) de identiteit en het adres van de indiener;  
b) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrek-

king heeft; 
4° worden betekend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de betekening 

van de weigering tot schrapping.  
 
§ 2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijs-
middelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed. 
 
§ 3. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens een 
zakelijk gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordi-
ging, tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advo-
caat-stagiair. 
 
§ 4. Het gemeentebestuur stuurt aan de indiener van het beroep een ontvangstbevestiging. 
 
§ 5. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de ontvankelijkheid en de 
gegrondheid van de ingediende beroepen. Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten 
vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet 
volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van verwaarloosde 
woningen en gebouwen belaste personeelsleden. 
 
§ 6. Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en betekent 
zijn beslissing met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negen-
tig dagen die ingaat de dag na de betekening van beroepschrift. 
 
Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt 
het beroep geacht te zijn ingewilligd. 
 
§ 7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening 
van het verzoek tot schrapping geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen. 
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Artikel 9 — Overgangsregeling. 
De registerbeheerder neemt alle woningen en gebouwen gelegen op het grondgebied van de 
gemeente, die op 31 december 2016 waren opgenomen in de gewestelijke inventarislijst van 
verwaarloosde gebouwen en/of woningen, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen. 
 
Artikel 10 — Bekendmaking. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
 
 
 
11. Ruimtelijke ordening — RUP 'Site Houtmarktstraat' — Voorlopige 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 15 mei 2009, in het bijzonder artikel 2.2.13 en 
2.2.14; 
 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 26 juli 2007 en in werking 
getreden op 23 augustus 2007; 
 
Gelet op het geactualiseerde gemeentelijk mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij ge-
meenteraadsbesluit van 19 januari 2012; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2016, Ruimtelijke Ordening – RUP Houtmarkt – 
Samenwerkingsovereenkomst; 
 
Gelet op het ontwerp van het RUP 'Site Houtmarktstraat', opgemaakt door het studiebureau 
Arcadis, Gaston Crommenlaan 8 bus 101, 9050 Gent; 
 
Gelet op het gunstig advies van Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Bovenschelde, van 
28 februari 2017; 
 
Gelet op de beslissing van het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie, van 7 maart 2017 
met betrekking de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport; 
 
Gelet op de beslissing van het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie, van 14 maart 2017 
met betrekking tot de plan-MER-plicht; 
 
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 
20 maart 2017; 
 
Gelet op het ongunstig advies van het Agentschap Natuur & Bos van 20 maart 2017; 
 
Gelet op het gunstig advies van de Provincie Vlaams-Brabant, Directie Infrastructuur, Dienst 
ruimtelijke ordening, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering; 
 
Gelet op het gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke ordening Vlaams-
Brabant, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering; 
 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 21 maart 2017, met aansluitend het in 
overeenstemming brengen van het RUP aan de geformuleerde opmerkingen; 
 
Gelet op de beslissing van de dienst MER van 11 april 2017 over de plan-m.e.r.-plicht van het 
uitvoeringsplan; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 15 stemmen voor, geen stemmen tegen en 7 onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Christel 
Van den Borre, Carla Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant; 
Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck; 
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Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
hebben tegen gestemd: niemand; 
hebben zich onthouden: Günther Bockstal, Kasper Daem, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den 
Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven; 
Vanessa De Bolle; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het ontwerp van RUP 'Site Houtmarktstraat' en de bijbehorende stedenbouwkundige voor-
schriften worden voorlopig aanvaard. 
De plannen en de stedenbouwkundige voorschriften maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het instellen van een openbaar 
onderzoek. 
Dit openbaar onderzoek zal worden bekendgemaakt door aanplakking, door publicatie van een 
bericht in het Belgisch Staatsblad, door publicatie in drie dagbladen die in de provincie worden 
verspreid en een bericht op de website van de gemeente. 
Het ontwerpplan zal ter inzage liggen in het gemeentehuis gedurende een termijn van zestig 
dagen. 
 
Artikel 3. 
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, 
opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. 
 
 
 
 
12. Integratie — Zomerschool — Huishoudelijk Reglement 
(NDC 653.10) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 2, artikel 186 en artikel 187; 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en de filosofische 
strekkingen gewaarborgd wordt, in het bijzonder artikel 4; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, in het bijzonder artikel 4; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur zomerschool inricht; dat de zomerschool een taalkamp is, 
bedoeld voor anderstalige jongeren; 
 
Overwegende dat de praktische modaliteiten van de werking van de zomerschool in het huishou-
delijk reglement moeten vastgesteld worden; dat dit gebeurt in analogie met het huishoudelijk 
reglement van de vakantiekampen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 — Organisatie. 
Het gemeentebestuur organiseert een gemeentelijk taalkamp Nederlands: de zomerschool. 
Met de zomerschool biedt het gemeentebestuur tijdens de zomervakantie een educatief en 
speels taalbad aan voor kinderen die thuis weinig of geen Nederlands spreken. 
 
Artikel 2 — Taalgebruik. 
De voertaal van de zomerschool is het Nederlands. 
 
Artikel 3 — Periode. 
De zomerschool vindt plaats elke werkdag tijdens de laatste week van juli en de eerste week 
van augustus. Er is geen werking in het weekend. 
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Artikel 4 — Dagindeling. 
§ 1. De dagelijkse indeling is als volgt: 
– van 08.30 uur tot 09.00 uur: onthaal 
– van 09.00 uur tot 12.00 uur: spelen en leren met begeleiding 
– van 12.00 uur tot 13.00 uur: lunchpauze 
– van 13.00 uur tot 16.00 uur: spelen en leren met begeleiding 
– van 16.00 uur tot 16.30 uur: vertrek naar huis 
Er is om 10.30 uur en om 14.30 uur een korte pauze. 
 
Op sommige dagen kan een speciale activiteit georganiseerd worden, bijvoorbeeld een uitstap. 
 
§ 2. De ouders geven een tienuurtje, een lunch, een vieruurtje en drank mee aan de kin-
deren. 
 
Artikel 5 — Aanwezigheid. 
Er wordt verwacht dat de kinderen aanwezig zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur. Uitzonderingen 
hierop kunnen enkel toegestaan worden mits voorafgaande vraag van de ouders aan de hoofd-
begeleider. 
 
Artikel 6 — Deelnemers. 
§ 1. Kinderen uit de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar worden toegelaten. 
 
§ 2. Kunnen door de hoofdbegeleider geweigerd worden: 
– kinderen die ziek zijn; 
– kinderen die onhandelbaar zijn; 
– kinderen die niet zindelijk zijn; 
– kinderen die niet voldoende hygiënisch verzorgd zijn; 
– kinderen met een handicap die een individuele begeleiding nodig hebben; 
– kinderen die het normale verloop van de zomerschool belemmeren. 
 
Artikel 7 — Leeftijdscategorieën. 
De zomerschool is niet georganiseerd per leeftijdscategorie, maar per leerniveau. Er wordt voor 
de volgende leeftijdscategorie rechtstreeks doorverwezen naar de vakantiekampen: 
2,5 tot 4 jarigen. 
 
Artikel 8 — Begeleiding. 
De begeleiding van de kinderen gebeurt door begeleiders aangesteld door het gemeentebe-
stuur. 
De animatoren staan onder de leiding van een hoofdbegeleider. Deze is verantwoordelijk voor 
de goede dagelijkse werking. 
De dienst integratie en mondiaal beleid staat in voor de coördinatie van de zomerschool. 
 
Artikel 9 — Infrastructuur. 
De zomerschool vindt normaal gezien plaats in de Gemeentelijke Academie voor Beeldende 
Kunst. 
 
Artikel 10 — Rechten en plichten van de deelnemers. 
De deelnemende kinderen hebben recht op een educatieve, speelse en creatieve begeleiding. 
Zij hebben de plicht de richtlijnen op te volgen die de begeleiders hen opleggen. 
 
Artikel 11 — Verlies en beschadigingen. 
§ 1. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor het verlies van of de beschadiging 
van persoonlijke voorwerpen, zoals: kledij, juwelen, elektronische toestellen, enz. 
 
§ 2. Het gemeentebestuur zal de beschadigingen aan de gemeentelijke infrastructuur veroor-
zaakt door vandalisme laten herstellen op kosten van de ouders van de deelnemer die aanspra-
kelijk is. 
 
Artikel 12 — Ziekte en ongeval. 
Bijzonderheden in verband met de gezondheid van hun kind moeten door de ouders aan de 
hoofdbegeleider worden medegedeeld. 
Bij verwondingen door een ongeval of ziekte van een kind tijdens de zomerschool, verleent de 
begeleider de eerste hulp en verwittigt hij onmiddellijk de hoofdbegeleider. 
De hoofdbegeleider laat, indien nodig, het kind onderzoeken en behandelen door een genees-
heer aangesteld door het gemeentebestuur en verwittigt de ouders. 
Bij noodsituaties (ernstige verwondingen of ziekteverschijnselen) verleent de begeleider de 
eerste hulp en worden de hulpdiensten onmiddellijk verwittigd. De ouders worden nadien 
meteen verwittigd.  
Het gemeentebestuur sluit een verzekering af tegen ongevallen. 
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Artikel 13 — Tarief. 
De gebruikers van de zomerschool zijn een vergoeding verschuldigd. 
 
Het tarief voor één week bedraagt: 
 

 Tarief 1 Tarief 2 
1

ste
 kind € 50 € 105 

vanaf 2
de

 kind € 40 € 85 
 
Het tarief voor twee weken bedraagt: 
 

 Tarief 1 Tarief 2 
1

ste
 kind € 75 € 157,50 

vanaf 2
de

 kind € 60 € 127,50 
 
 
Tarief 1 is van toepassing op kinderen wonende in Liedekerke of kinderen waarvan een duidelij-
ke familiale band in rechtstreekse lijn met een inwoner van de gemeente kan aangetoond 
worden. 
Tarief 2 is van toepassing op kinderen wonende in een andere gemeente dan Liedekerke. 
 
Kinderen wonende in Liedekerke, die houder zijn van een scholenkansenpas of vrijetijdskompas, 
betalen 25 % van tarief 1. 
 
Er kan een extra vergoeding gevraagd worden voor uitstappen of andere speciale activiteiten. 
Deze vergoeding dient om de uitgaven zoals ingangsgeld, busvervoer of andere te bekostigen. 
 
Artikel 14 — Inschrijving en betaling. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan via de gemeentelijke website, of in het vrije-
tijdshuis. De inschrijving is pas definitief na betaling van de verschuldigde vergoeding. Betalen 
kan elektronisch via de gemeentelijke website of in het vrijetijdshuis contant of met Bancontact. 
 
Deelnemen is enkel mogelijk per week. Uitzonderingen hierop zijn toegestaan mits de ouders 
vooraf de hoofdbegeleider verwittigen. Dit geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling. 
 
De vergoeding voor de deelname aan de bijzondere activiteiten wordt contant betaald. 
 
Artikel 15 — Terugbetalingen. 
Terugbetaling van inschrijvingsgeld is enkel mogelijk indien het kind een volledige week afwezig 
is wegens ziekte of ongeval. De terugbetaling is pas mogelijk na voorlegging van een medisch 
attest. 
Terugbetaling van afzonderlijke dagen is niet mogelijk. 
 
Artikel 16 — Fiscale aftrekbaarheid. 
De betaalde vergoedingen voor de zomerschool zijn fiscaal aftrekbaar zoals bepaald in de wet. 
Hiervoor reikt het gemeentebestuur een fiscaal attest uit. 
 
Artikel 17 — Bekendmaking. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking 
de vijfde dag na de bekendmaking. 
Het huishoudelijk reglement wordt aan de ingang van de zomerschool duidelijk zichtbaar 
uitgehangen. 
Door de deelname aan de zomerschool verklaart men zich automatisch akkoord met de bepa-
lingen van dit reglement. 
 
 
 
 
13. Interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” – Verlenging — 
Overeenkomst 2018/2019 
(NDC 901.1:625) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 24°, artikel 195, §1, artikel 253, 
§1, 10°; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 2, § 1, artikel 6, artikel 7 en artikel 8; 
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Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikel 
28, § 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van pro-
jecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
 
Gelet op het besluit van de Provincieraad van Vlaams-Brabant van 10 november 2016 betref-
fende het subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen; 
 
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 het ontwerp van overeenkomst betreffende de verlenging van de interlokale vereni-
ging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” 2018/2019; 
 
Overwegende dat de Vlaamse overheid het lokaal woonbeleid wil stimuleren door interge-
meentelijk samen te werken; dat de financiering van de opgerichte interlokale vereniging 
gebeurt met subsidies van de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en een bijdrage 
van de vier deelnemende gemeenten; 
 
Overwegende dat de looptijd van de interlokale vereniging wordt verlengd van mei 2018 tot en 
met december 2019; dat er nadien geen mogelijkheid meer is tot verlenging, tenzij de Vlaamse 
overheid en/of de provincie Vlaams-Brabant alsnog voldoende subsidies zouden toekennen aan 
de vereniging om haar verdere werking te garanderen; dat in het geval er geen subsidies meer 
zijn toegekend de vereniging automatisch wordt ontbonden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur neemt deel aan de verlenging van de interlokale vereniging “Regionaal 
Woonbeleid Noord-Pajottenland”. 
 
Artikel 2. 
De overeenkomst betreffende de verlenging van de interlokale vereniging “Regionaal Woonbe-
leid Noord-Pajottenland” 2018/2019, wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integre-
rend deel uit van dit besluit. 
Deze overeenkomst zal namens het gemeentebestuur ondertekend worden door de voorzitter 
en de gemeentesecretaris. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de overeenkomst binnen 
een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar 
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving; 
2° de interlokale vereniging “Regionaal woonbeleid Noord-Pajottenland”, voor kennisgeving; 
3° het gemeentebestuur van Affligem, Roosdaal en Ternat, voor goedkeuring; 
4° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Affligem, Liedekerke, Roosdaal en 

Ternat, voor goedkeuring. 
 
 
 
 
14. Interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland" — Rekening 2016 
(NDC 901:625:475.1) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1; 
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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 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 30, artikel 32 en artikel 36; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2008 — Interlokale vereniging “Regionaal 
Woonbeleid Noord-Pajottenland” — Oprichting — Overeenkomst; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2011 — Interlokale vereniging “Regionaal 
Woonbeleid Noord-Pajottenland” — Overeenkomst — Verlenging en uitbreiding; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014 — Interlokale vereniging “Regionaal 
Woonbeleid 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 2016 en de rekening 2016 van de interlokale vereniging “Regionaal 
Woonbeleid Noord-Pajottenland”, zoals zal voorgelegd worden aan het beheerscomité op 26 
april 2017; 
 
Overwegende dat deze rekening de volgende totalen bevat: 
 

Ontvangsten Uitgaven 
Overdrachten hogere overheid 108 392,64 Personeel 216 381,16 
Overdrachten 
gemeente Liedekerke 
gemeente Roosdaal 
gemeente Affligem 
Gemeente Ternat 

 
29 504,4030 
29 504,4030 
29 504,4030 
29 504,4030 

Werkingskosten 
Werkingsuitgaven 

 
10 796,45 

Overdrachten derden 767,36 
Totaal 227 177,61 Totaal 227 177,61 
  Saldo 0 

 
Overwegende dat het aandeel van de gemeente Liedekerke in de financiering van de interlokale 
vereniging 29 504,4030 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; 
 
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 2016 wordt goedgekeurd. 
Deze jaarrekening en het bijbehorend verslag maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De bijdrage voor het jaar 2016 van de gemeente Liedekerke in de werking van de interlokale 
vereniging wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3. 
Het saldo van de bijdrage voor het jaar 2016 van de deelnemers van de interlokale vereniging 
zal worden verrekend met de eerstvolgende bijdrage. 
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Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de rekening en het 
jaarverslag 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. 
 
 
 
 
15. Academie voor beeldende kunst — Jaarrekening 2016 
(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 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 30, artikel 32 en artikel 36; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 1991 — Gemeentelijke academie voor 
beeldende kunst — Oprichting van een filiaal in de stad Ninove; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 1991 — Gemeentelijke academie voor beelden-
de 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 2016 van de academie voor beeldende kunst; 
 
Overwegende dat deze rekening de volgende totalen bevat: 
 

Ontvangsten Uitgaven 
Overdrachten 

Vlaams Ministerie van On-
derwijs en Vorming 

771 433,36 Personeel 785 188,27 

Overdrachten 
gemeente Liedekerke 
gemeente Gooik 
stad Ninove 
gemeente Opwijk 

 
29 846,52 

3 654,13 
24 868,07 
10 319,55 

Werkingskosten 
Werkingsuitgaven 

54 561,35 

Overdrachten 
Inschrijvingsgelden 

109 879,00 Overdrachten 
Inschrijvingsgelden 

110 251,00 

Totaal 950 000,62 Totaal 950 000,62 
 
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 2016 wordt goedgekeurd. 
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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: 
1° het gemeentebestuur van Gooik; 
2° het stadsbestuur van Ninove; 
3° het gemeentebestuur van Opwijk. 
 
 
 
 
16. Financiën — Budgethouderschap college van burgemeester en schepenen — Rapport 2016 
(NDC 473.01:509.2) 
 
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 — 
Financiën — Budgethouderschap — Gemeentesecretaris; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2016 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 ge-
meenteraad 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 
gemeentesecretaris rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van het college van burgemeester en schepe-
nen van 2016 over de uitvoering van het budgethouderschap gedurende het jaar 2016. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
17. Financiën — Wettigheid- en regelmatigheidscontrole financieel beheerder — Rapport 
2016 
(NDC 473.26:509.2) 
 
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 2016 aangaande de wettigheid- en regelmatigheidscontrole, 
opgemaakt door de financieel beheerder; 
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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 beheer-
der, uitgezonderd de verrichtingen van dagelijks bestuur, zoals omschreven in het vermelde 
gemeenteraadsbesluit 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 2016 
aangaande de wettigheid- en regelmatigheidscontrole. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
18. Financiën — Evolutie en beheer — Rapport 2016 
(NDC 470.0:509.2) 
 
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 2016, 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 2016 
aangaande de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, en de evolutie 
van de budgetten. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
19. Interne controle — Rapport 2016 
(NDC 24:509.2) 
 
De Gemeenteraad, 
 
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 — Priori-
teiten; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2016 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; 
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Overwegende dat de gemeentesecretaris jaarlijks rapporteert aan het college van burgemees-
ter en schepenen en aan de gemeenteraad over de organisatie en de werking van het interne 
controlesysteem; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de gemeentesecretaris over het jaar 2016 
aangaande organisatie en de werking van het interne controlesysteem. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
20. Financiën — Jaarrekening 2016 
(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 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, 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 rekeningen-
stelsels 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 het gemeenteraadsbesluit van 2015-12-17 — Financiën — Budget 2016; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van2016-10-20 — Financiën — Budget 2016 — Wijziging 
nummer 1; 
 
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016, 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 
samenvatting 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 2016 de volgende totalen bevat: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaar-rekening Eind-budget Initieel budget 

I Exploitatiebudget (B-A) 1 652 867 996 480 973 745 

 A Uitgaven 13 932 086 14 450 723 14 298 018 

 B Ontvangsten 15 584 952 15 447 202 15 271 764 

       

II Investeringsbudget (B-A) -1 433 824 -1 535 882 -2 102 783 

 A Uitgaven 1 646 823 3 016 313 2 463 440 

 B Ontvangsten 212 998 1 480 431 360 657 

       

III Andere (B-A) 69 737 205 554 205 554 

 A Uitgaven 1 992 104 1 840 567 1 440 567 

  1 Aflossing financiële schulden 1 592 104 1 440 567 1 440 567 

  2 Toegestane leningen 400 000 400 000 0 

  3 Overige transacties 0 0 0 
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 B Ontvangsten 2 061 841 2 046 121 1 646 121 

  1 Op te nemen leningen en leasings 1 950 000 1 950 000 1 550 000 

  2 Terugvordering van toegestane leningen en 
prefinancieringsleningen 

111 841 96 121 96 121 

  3 Overige transacties 0 0 0 

       

IV Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 288 780 -333 848 -923 484 

       

V Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 1 804 519 1 804 519 951 395 

       

VI Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 2 093 299 1 470 672 27 911 

       

VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) 16 412 0 0 

       

VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 2 076 887 1 470 672 27 911 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de eindbalans voor het jaar 2016 de volgende 
totalen bevat: 
 

   BALANS ACTIVA Boekjaar 

I Vlotende activa 4 302 414,93 

 A Liquide Middelen en geldbeleggingen 2 539 101,86 

 B Vorderingen op korte termijn 1 644 606,22 

  1 Vorderingen uit ruiltransacties 215 838,37 

  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 428 767,85 

 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 118 706,85 

     

II   Vaste activa 41 523 880,68 

 A Vorderingen op lange termijn 956 021,22 

  1 Vorderingen uit ruiltransacties 956 021,22 

  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 

 B Financiële vaste activa 9 725 027,90 

  1  Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 

  2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entitei-

ten 

9 725 027,90 

  3 Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 

  4 OCMW-verenigingen 0,00 

  5 Andere financiële vaste activa 0,00 

 C Materiële vaste activa 30 666 685,88 

  1 Gemeenschapsgoederen 30 665 710,60 

   a  Terreinen en gebouwen 12 612 475,35 

   b  Wegen en overige infrastructuur 16 455 736,65 

   c  Installaties, machines en uitrusting 223 906,20 

   d  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 304 580,90 

   e  Leasing en soortgelijke rechten 1 049 031,26 

   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 materiële vaste activa 975,28 

   a  Terreinen en gebouwen 975,28 

   b  Roerende goederen 0,00 

 D Immateriële vaste activa 176 145,68 

     

TOTAAL ACTIVA 45 826 295,61 

 
   BALANS PASSIVA Boekjaar 

I Schulden 21 427 185,75 

 A Schulden op korte termijn 3 989 269,34 

  1 Schulden uit ruiltransacties 2 461 666.99 

   a Voorzieningen voor risico's en kosten 390 488,17 

   b Financiële schulden 0,00 

   c Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2 071 178,82 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 83 557,47 

  3 Overlopende rekeningen van het passief 0,00 
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  4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1 444 044,88 

 B Schulden op lange termijn 17 437 916,41 

  1 Schulden uit ruiltransacties 17 437 916,41 

   a Voorzieningen voor risico's en kosten 958 357,13 

    1 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 958 357,13 

    2 Overige risico's en kosten 0,00 

   b Financiële schulden 16 479 559,28 

   c Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 

II Netto Actief 24 399 109,86 

     

     

TOTAAL PASSIVA 45 826 295,61 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de staat van kosten en opbrengsten voor het 
jaar 2016 de volgende totalen bevat: 
 

   STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN Boekjaar 

I Kosten 15 084 047,21 

 A Operationele kosten 14 469 543,96 

  1 Goederen en diensten 3 831 121,58 

  2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6 368 148,82 

  3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 1 142 754,51 

  4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 

  5 Toegestane werkingssubsidies 2 812 187,70 

  6 Andere operationele kosten 315 331,35 

 B Financiële kosten 605 319,07 

 C Uitzonderlijke kosten 9 184,18 

  1 Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 

  2 Toegestane investeringssubsidies 9 184,18 

     

II Opbrengsten 15 675 126,06 

 A Operationele opbrengsten 14 815 774,71 

  1 Opbrengsten uit de werking 1 367 008,78 

  2 Fiscale opbrengsten en boetes 8 765 130,41 

  3 Werkingssubsidie 4 592 842,51 

   a  Algemene werkingssubsidies 3 106 121,78 

   b  Specifieke werkingssubsidies 1 486 720,73 

  4 Recuperatie specifieke kosten OCMW 0,00 

  5 Andere operationele opbrengsten 90 793,01 

 B Financiële opbrengsten 855 263,71 

 C Uitzonderlijke opbrengsten 4 087,64 

     

III Overschot/Tekort van het boekjaar 591 078,85 

 A Operationeel overschot/tekort 346 230,75 

 B Financieel overschot/tekort 249 944,64 

 C Uitzonderlijk overschot/tekort -5 096,54 

 
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; 
 
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 9 onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Christel 
Van den Borre, Carla Van den houwe, 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, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den 
Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven; 
Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
Vanessa De Bolle; 
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Besluit: 
 
Artikel 1. 
De jaarrekening voor het jaar 2016 wordt vastgesteld, zoals opgesteld door de financieel be-
heerder. 
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 Vlaam-
se Regering. 
 
 
 
 
21. Wegverkeer — Verkeersinbreuken – Administratieve geldboete (GAS) 
(NDC 520.15) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 159, artikel 162en artikel 190 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het 
bijzonder artikel 3, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaar-
den en het protocolakkoord tussen de gemeente en het parket inzake gemengde inbreuken en 
de nieuwe inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 betreffende de bijzondere voorwaarden 
voor het register van de administratieve geldboetes en de alternatieve maatregelen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, 
in het bijzonder artikel 1; 
 
Overwegende dat foutgeparkeerde wagens voor gevaarlijke situaties zorgen voor de andere 
weggebruikers: voor automobilisten en vooral voor fietsers en voetgangers;  
 
Overwegende dat het gemeentebestuur het foutparkeren actief wil aanpakken met administra-
tieve geldboetes; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De aangewezen overtredingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 
bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de 
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch wer-
kende toestellen, begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen, 
worden bestraft met een administratieve geldboete. 
 
§ 2. De bedragen van de administratieve geldboetes zijn deze bepaald in artikel 2 van het-
zelfde koninklijk besluit van 9 maart 2014. 
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Artikel 2. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 3. 
Een voor aansluitend verklaard afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de politiezone 
TARL, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
22. Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) — Protocolakkoord procureur des konings 
(NDC 580.15) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het 
bijzonder artikel 3 en artikel 23; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaar-
den en het model van protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen; 
 
Gelet op het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval 
van gemengde inbreuken en verkeersinbreuken; 
 
Overwegende dat dit protocolakkoord de werkwijze regelt tussen het openbaar ministerie en 
de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar voor de overtredingen die zowel strafrechtelijk als 
administratief sanctioneerbaar zijn en voor sommige verkeersinbreuken; 
 
Overwegende dat voor de sommige gemengde inbreuken de procureur des konings geen 
vervolging zal instellen; dat deze alleen nog administratief gesanctioneerd worden; dat andere 
gemengde inbreuken alleen door de procureur des konings zullen vervolgd worden; 
 
Overwegende dat de overtredingen op het stilstaan en parkeren met een administratieve 
geldboete kunnen gesanctioneerd worden op voorwaarde dat een protocolakkoord werd 
gesloten; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het protocolakkoord tussen de procureur des konings van Halle-Vilvoorde en het college van 
burgemeester en schepenen wordt bekrachtigd. 
 
Artikel 2. 
Dit protocolakkoord zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
 
 
 
 
23. Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) — Verkeersinbreuken – Samenwerkings-
overeenkomst Haviland 
(NDC 580.15) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1, en artikel 195, § 1; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het 
bijzonder artikel 3, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 betreffende de bijzondere voorwaarden 
voor het register van de administratieve geldboetes en de alternatieve maatregelen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2017 — Wegverkeer — Verkeersinbreuken — 
Administratieve geldboete (GAS); 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2017 — Gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS) —Protocolakkoord procureur des konings; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst "Aanstelling Sanctionerend Ambtenaar"; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de gemeente een beroep wenst te doen op Haviland voor de afhandeling van 
gemeentelijke administratieve sancties voor wat betreft verkeersinbreuken; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De overeenkomst met Haviland Intercommunale voor wat betreft het opleggen van de admini-
stratieve geldboetes voor de inbreuken bedoeld in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, wordt goedgekeurd. 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. Zij zal namens het gemeentebe-
stuur ondertekend worden door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de overeenkomst wor-
den overgemaakt aan Haviland. 
 
 
 
 
24.01 Patrimonium — Rozenlaan / Resedalaan— Onderhandse aankoop onroerend goed — 
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 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, 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 bodembe-
scherming; 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 bijzon-
der artikel 16; 
 
Gelet op het bodemattest van 21 februari 2013; 
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Gelet op het eigendomsattest van 20 maart 2013, 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 64; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij aan de gemeente machtiging 
tot onteigening wordt verleend van onroerende goederen voor de realisatie van het rooilijn- en 
onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan; 
 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 20 maart 2017; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 16 maart 2017; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor) van 
3 september 2014; 
 
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 1152K P0000 (vroeger gekend deel van A – 798V7), met een oppervlakte van 
30 vierkante meter, 
eigendom van de heer Albert Timmermans, wonende te 1770 Liedekerke, Kawaterstraat num-
mer 41. 
 
Artikel 2. 
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente. 
 
Artikel 3. 
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 1 070 euro, inbegrepen wederbeleggings-
kosten 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 
2017/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2017 
 
Artikel 5. 
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris. 
 
Artikel 6. 
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te 
nemen bij de overschrijving van de akte. 
 
 
 
 
24.02 Patrimonium — Rozenlaan / Resedalaan— Onderhandse aankoop onroerend goed — 
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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 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, 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 bodembe-
scherming; 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 bijzon-
der artikel 16; 
 
Gelet op het bodemattest van 21 februari 2013; 
 
Gelet op het eigendomsattest van 20 maart 2013, 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 63; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij aan de gemeente machtiging 
tot onteigening wordt verleend van onroerende goederen voor de realisatie van het rooilijn- en 
onteigeningsplan van de Rozenlaan / Resedalaan; 
 
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 20 maart 2017; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 16 maart 2017; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor) van 
3 september 2014; 
 
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 1152H P0000 (vroeger gekend deel van A – 798W7), met een oppervlakte van 
33 vierkante meter, 
eigendom van mevrouw Greta Timmermans, wonende te 1742 Ternat, Hertigemstraat nummer 
8. 
 
Artikel 2. 
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
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meente. 
 
Artikel 3. 
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 1 214 euro, inbegrepen wederbeleggings-
kosten 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 
2017/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2017. 
 
Artikel 5. 
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris. 
 
Artikel 6. 
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te 
nemen bij de overschrijving van de akte. 
 
 
 
 
25. Opdrachten — Werken — Drinkwaterdistributienet Vijfhoekstraat en Gaston Mertens-
straat — Voorwaarden 
(NDC 833) 
 
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 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 119; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 — TMVW — Ontwerp wegenis- en riole-
ringswerken Beysstraat fase 2 — Gemeentelijk aandeel — Voorwaarden; 
 
Gelet op het aanvraagdossier voor het verkrijgen van een aanvullende gewestbijdrage voor de 
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van de Beysstraat, Vijfhoekstraat en 
Gaston Mertensstraat; 
 
Gelet op het bestek nummer DOM-106/16/003-D van 16 maart 2017, opgemaakt door Farys; 
 
Gelet op het verslag van de coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen van 5 december 
2016; 
 
Overwegende dat de gemeente wegenis- en rioleringswerken wenst uit te voeren in een deel 
van de Vijfhoekstraat, de Gaston Mertensstraat en de Beysstraat; 
 
Overwegende dat TMVW samen met deze werken het lokaal drinkwaterdistributienet wenst 
aan te passen en te ontdubbelen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het bestek van TMVW voor de aanpassing en ontdubbeling van het bestaand drinkwaterdistri-
butienet in de Vijfhoekstraat, Gaston Mertensstraat, wordt goedgekeurd. 
Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Deze werken zullen voor rekening van het gemeentebestuur worden uitgevoerd door TMVW. 
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Artikel 3. 
§ 1. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 117 200 euro, inclusief 21 % btw. 
 
§ 2. Onder voorbehoud van goedkeuring door het regionaal directiecomité en de raad van 
bestuur, komen deze werken in aanmerking om volledig (100 %) gefinancierd te worden door 
het drinkwaterdistributiefonds. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar TMVW. 
 
 
 
 
26. Personeel — Omgevingsvergunning — Aanwijzing omgevingsambtenaar — I 
(NDC 397.2:587.25) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 28, § 1, 1° en artikel 42, § 1; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, in het bijzonder 
artikel 9, § 1 en § 2, en artikel 394/1; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2002 — Gemeentepersoneel — 
Gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar; 
 
Overwegende dat de heer Pascal De Gijnst voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 394/1 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; dat hij houder is van 
een diploma dat toegang geeft tot niveau A; dat hij  op 27 november 2015 als gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar was aangewezen; 
 
Overwegende dat de omgevingsvergunning in werking treedt op 1 juni 2017; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar aan-
wijst; 
 
Overwegende dat de kwaliteitseisen waarover de aangestelde omgevingsambtenaren gezamen-
lijk moeten beschikken, betreffen voldoende kennis van de ruimtelijke ordening en van het 
milieu; 
 
Overwegende dat de aanstelling door de gemeenteraad tot doel heeft het onafhankelijk en 
neutraal functioneren van de omgevingsambtenaar te ondersteunen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De heer Pascal De Gijnst, manager beleidsexperten, geboren te Ninove op 6 juni 1962, en 
wonende te 9300 Aalst, Salaartsbos nummer 19, is ambtshalve aangewezen als omgevingsamb-
tenaar. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de betrokkene, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
27. Personeel — Omgevingsvergunning — Aanwijzing omgevingsambtenaar — II 
(NDC 397.2:587.25) 
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De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 28, § 1, 1°, artikel 35, § 1, 3°, en artikel 
42, § 1; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, in het bijzonder 
artikel 9, § 1 en § 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, in het bijzon-
der artikel 143, § 1, en artikel 146; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 april 2017 — 
Personeel — Vaste aanstelling in statutair verband — Expert milieu en duurzaamheid; 
 
Overwegende dat mevrouw Joëlle Gérard in dienst is als milieuambtenaar sinds 2 oktober 2014; 
dat ze aldus over minstens twee jaar relevante aantoonbare beroepservaring beschikt; dat ze 
houder is van een diploma dat toegang geeft tot niveau A;  
 
Overwegende dat de omgevingsvergunning in werking treedt op 1 juni 2017; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar aan-
wijst; 
 
Overwegende dat de kwaliteitseisen waarover de aangestelde omgevingsambtenaren gezamen-
lijk moeten beschikken, betreffen voldoende kennis van de ruimtelijke ordening en van het 
milieu; 
 
Overwegende dat de aanstelling door de gemeenteraad tot doel heeft het onafhankelijk en 
neutraal functioneren van de omgevingsambtenaar te ondersteunen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Joëlle Gérard, expert milieu en duurzaamheid, geboren te Halle op 27 december 
1985, en wonende te 1500 Halle, Vogelpers nummer 30, wordt aangewezen als omgevingsamb-
tenaar. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de betrokkene, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
28.01 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) — Verkeersinbreuken – Aanstelling 
sanctionerend ambtenaar — I 
(NDC 580.15) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 28, § 1, 1°, artikel 35, § 1, 3°, en artikel 
42, § 1; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
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Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het 
bijzonder artikel 3, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvereisten van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve 
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties, in het bijzonder artikel 1, § 1, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2016 — Wegverkeer — Verkeersinbreuken — 
Administratieve geldboete (GAS); 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2016 — Gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS) — Verkeersinbreuken — Samenwerkingsovereenkomst Haviland; 
 
Overwegende dat de gemeente een samenwerkingsakkoord heeft gesloten met Haviland 
aangaande de afhandeling van de gemeentelijke administratieve sancties voor wat betreft 
verkeersinbreuken; 
 
Overwegende dat de heer Jan Bloemen, tewerkgesteld bij Haviland intercommunale, voorge-
dragen wordt als sanctionerend ambtenaar voor de gemeente; 
 
Overwegende dat de heer Jan Bloemen aan alle gestelde voorwaarden voldoet; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De heer Jan Bloemen, tewerkgesteld bij Haviland intercommunale, wordt aangesteld als sancti-
onerend ambtenaar, uitsluitend voor wat betreft het opleggen van de administratieve geldboe-
tes voor de inbreuken bedoeld in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties. 
 
Artikel 2. 
Een voor aansluitend verklaard afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de betrokkene, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
28.02 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) — Verkeersinbreuken – Aanstelling 
sanctionerend ambtenaar — I 
(NDC 580.15) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 28, § 1, 1°, artikel 35, § 1, 3°, en artikel 
42, § 1; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het 
bijzonder artikel 3, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvereisten van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve 
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties, in het bijzonder artikel 1, § 1, 3°; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2016 — Wegverkeer — Verkeersinbreuken — 
Administratieve geldboete (GAS); 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2016 — Gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS) — Verkeersinbreuken — Samenwerkingsovereenkomst Haviland; 
 
Overwegende dat de gemeente een samenwerkingsakkoord heeft gesloten met Haviland 
aangaande de afhandeling van de gemeentelijke administratieve sancties voor wat betreft 
verkeersinbreuken; 
 
Overwegende dat de heer Jan Bloemen, tewerkgesteld bij Haviland intercommunale, voorge-
dragen wordt als sanctionerend ambtenaar voor de gemeente; 
 
Overwegende dat mevrouw Line De Wolf aan alle gestelde voorwaarden voldoet; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Line De Wolf, tewerkgesteld bij Haviland intercommunale, wordt aangesteld als 
sanctionerend ambtenaar, uitsluitend voor wat betreft het opleggen van de administratieve 
geldboetes voor de inbreuken bedoeld in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende 
de gemeentelijke administratieve sancties. 
 
Artikel 2. 
Een voor aansluitend verklaard afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de betrokkene, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
29. 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 
reglement, in het bijzonder artikel 19; 
 
Gelet op de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad, opgemaakt door de 
gemeentesecretaris; 
 
Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld 
werden van de gemeenteraadsleden op het gemeentesecretariaat en op het extranet 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 16 maart 2017 worden beschouwd als 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de gemeentesecretaris ondertekenen de originelen van de notulen. 
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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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