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GEMEENTERAAD 

 
 

Zitting van 23 juni 2014 
 

Aanwezig : Michel Baert voorzitter 

Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, Hans De Locht,  

Willy Cornelis schepenen 

Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck,  

Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey Bogaerts,  

Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Karin Derua schepen 

Anne Cleiren, Dirk Bernagie, Steven Van Loock raadsleden 

 

Vanaf punt 8. vervoegt raadslid Marie-Ange Henderix de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 

2. Kennisname toezichtsbesluit 

3. Voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Rosvenweg 

4. Verlenging termijn definitieve vaststelling RUP Zonevreemde woningen 

5. Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven - 5.3. taakondersteuning 

milieu 

6. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - bekrachtiging besluit CBS aanduiding 

afgevaardigden algemene vergadering 27 juni 2014 

7. De Watergroep - bekrachting besluit CBS aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 13 

juni 2014  

8. Rekening dienstjaar 2013 - stand van zaken 

9. Nominatieve toekenning subsidie Vlaanderen Muziekland 

10. Kennisname verslag cultuurraad 20 februari 2014 

11. Kennisname verslag jeugdraad 25 februari 2014 

12. Kennisname verslag sportraad 6 maart 2014 

13. Kennisname verslag seniorenraad 25 maart 2014 
 

 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring notulen 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 26 mei 2014 goed. 
 

2. Kennisname toezichtsbesluit 

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit: goedkeuring door het Agentschap 

voor Binnenlands Bestuur van het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 houdende de 

vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. 
 

3. Voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan Rosvenweg 

Schepen Annick DeKeyser deelt mee dat aan Aquafin nv, die de grondinnames voor het project 

Oudestraat-Bredepleinstraat momenteel uitvoeren, een fout bedrag over de waarde werd 

medegedeeld. In plaats van 25,00 EUR die nu wordt gehanteerd, heeft de gemeenteraad reeds op 22 

oktober 2012 50,00 per m² vastgesteld. Aan de personen die reeds hun akkoord gaven zal per brief 

medegedeeld worden dat het bedrag zo gewijzigd zal worden. 
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Gelet op de geplande werken aan de verbindingsriolering Hever-Muizen deel B – projectnummer 

20217B – subsidiëringsprogramma 2006-2010; 
 

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 

Overwegende de noodzaak wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in de Rosvenweg in het kader 

van de Verbindingsriolering Hever-Muizen - deel B;  
 

Overwegende dat de wegzate van de huidige Rosvenweg behoort tot de private percelen; 
 

Overwegende dat de nakende aanleg van riolering en nutsleidingen in deze omgeving maakt dat door 

middel van het opstellen van een rooilijn- en onteigeningsplan het openbare en private terrein van 

elkaar gescheiden kunnen worden en alzo alle mogelijke betwistingen over eigendom kunnen worden 

opgelost; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 met betrekking tot de voorlopige 

vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg; 
 

Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek gehouden van 4 november 2013 tot en met 3 

december 2013; 
 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek een aantal opmerkingen werden geformuleerd 

waardoor een aanpassing van het ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan wenselijk is; 
 

Overwegende dat, gelet op de aard van de gewenste aanpassingen, het daarom wenselijk is het besluit 

van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 in te trekken en een aangepast rooilijn- en onteigeningsplan 

van de Rosvenweg goed te keuren; 
 

Overwegende het aangepaste ontwerpplan van 23 december 2013 van studiebureau Grontmij – 

vestiging Hasselt en plannummer 11.1.1E; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 februari 2014 met betrekking tot de tweede 

voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg; 
 

Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek gehouden van 18 maart 2014 tot en met 18 april 

2014; 
 

Gelet op het advies van de brandweer Leuven van 8 mei 2014; 
 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek een aantal opmerkingen werden geformuleerd 

waardoor een aanpassing van het ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan wenselijk is; 
 

Overwegende dat, gelet op de aard van de gewenste aanpassingen, het daarom wenselijk is het besluit 

van de gemeenteraad van 17 februari 2014 in te trekken en een aangepast rooilijn- en onteigeningsplan 

van de Rosvenweg goed te keuren; 
 

Overwegende het aangepaste ontwerpplan van 12 juni 2014 van studiebureau Grontmij – vestiging 

Hasselt en plannummer 11.1.1F; 
 

Overwegende de schatting houdende de billijke vergoeding voor de te verwerven percelen, als volgt 

voor te stellen: 

- lot 1 tot en met lot 14: 50,00 EUR per m² voor een totale som van 71.950,00 EUR; 
 

Overwegende dat het noodzakelijk is hierover bij hoogdringendheid een besluit te nemen om de 

uitvoering van de geplande werken niet in het gedrang te brengen; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 

BESLUIT 16 ja (Michel Baert, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, 

Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  
 

art. 1 Het besluit van de gemeenteraad van 17 februari 2014 met betrekking tot de voorlopige 

vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg in te trekken. 
 

art. 2 Het aangepaste ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg zoals 

aangeduid op bijgevoegd plan van 12 juni 2014 van studiebureau Grontmij – vestiging 

Hasselt, voorlopig vast te stellen. 
 

art. 3 De vergoeding voor de te verwerven percelen als volgt vast te stellen: 

- lot 1 tot en met 14: 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 71.950,00 EUR. 
 

art. 4 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het openbaar onderzoek en de 

samenstelling van het dossier. 
 

4. Verlenging termijn definitieve vaststelling RUP Zonevreemde woningen 

Gelet op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen” 

opgemaakt krachtens artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de voorlopige 

vaststelling van het RUP ‘Zonevreemde woningen’; 
 

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 6 januari 2014 tot en met 7 maart 

2014; 
 

Overwegende dat de gemeenteraad in principe binnen de 180 dagen na het beëindigen van het 

openbaar onderzoek het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan definitief moet vaststellen; 
 

Overwegende dat de definitieve vaststelling van het RUP ‘Zonevreemde woningen’ dan tijdens de 

vakantieperiode zou moeten gebeuren; 
 

Gelet op artikel 2.2.14 §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat bepaalt dat op 

gemotiveerd verzoek van het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad kan beslissen 

over een verlenging met 60 dagen van de termijn waarbinnen het plan moet worden vastgesteld; 
 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2014; 
 

Gelet op het Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 

BESLUIT 16 ja (Michel Baert, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, 

Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  
 

De termijn waarbinnen de definitieve vaststelling van het RUP ‘Zonevreemde woningen’ moet 

gebeuren, te verlengen met 60 dagen. 
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5. Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven - 5.3. 

taakondersteuning milieu 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 

Samenwerking; 
 

Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010; 
 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van Interleuven van 23 maart 2005 houdende het voorstel 

tot aanpassing van de statuten van Interleuven, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd van de 

vereniging en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep 

kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2005 waarbij werd beslist akkoord te gaan met 

de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen; 
 

Gelet op het besluit van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 26 mei 2010 

waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd; 
 

Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van Interleuven blijkt dat ‘5.3. 

Taakondersteuning’  kan worden gerealiseerd; 
 

Overwegende dat de gemeente als deelnemer van Interleuven als dienstverlenende vereniging in de 

mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten 

dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; 
 

Overwegende dat Interleuven bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer er 

zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; 
 

Overwegende dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan Interleuven onder 

meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de btw-

administratie, op de door de eigen personeelsleden van Interleuven geleverde prestaties geen btw zal 

worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel btw 

verschuldigd blijft; 
 

Overwegende dat er daarenboven in de aangepaste statuten van Interleuven werd voorzien in een 

vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; 
 

Overwegende dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en 

expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De 

kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend aan 

de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de 

prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open 

boekhouding”; 
 

Overwegende dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het 

project op te volgen; 
 

Overwegende dat de uurlonen voor de personeelsleden van Interleuven door Interleuven op basis van 

de reële kostprijs als volgt werden bepaald: 

- algemeen projectleider/specialist-expert: 83,00 EUR; 

- projectleider: 74,00 EUR; 

- projectmedewerker: 61,00 EUR; 
 

Overwegende dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals 

toepasselijk in de openbare sector; 
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Overwegende dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de 

gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, 

uitsluitend een beroep te doen op de diensten van Interleuven; 
 

Overwegende dat de gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op 

Interleuven, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid 

om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden; 
 

Overwegende dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot een 31 

december 2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van 

voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en 

aldus zonder aanrekening van btw; 
 

Overwegende dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in 

bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. 
 

Overwegende dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan 

Interleuven bij exclusiviteit toe te kennen; 
 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 

BESLUIT 16 ja (Michel Baert, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, 

Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  
 

art. 1 De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van Interleuven, in 

exclusiviteit toe te kennen aan de dienstverlenende vereniging Interleuven met ingang van 1 

januari 2014 tot en met 31 december 2019, met dien verstande dat opdrachten die werden 

toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het 

systeem van de exclusieve dienstverlening: 5.3. Taakondersteuning milieu.  
 

art. 2 De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde 

samenwerkingsovereenkomst. 
 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het uitvoeren van huidige 

beslissing. 
 

6. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - bekrachtiging besluit CBS aanduiding 

afgevaardigden algemene vergadering 27 juni 2014 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 
 

Gelet op de bepalingen over de aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in de statuten van 

de Gemeentelijke Holding; 
 

Gelet op de oproep van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening voor de algemene vergadering 

van 16 mei 2014; 
 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 mei 2014 waarmee 

schepen Hans De Locht werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente op de algemene 

vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening die zal plaatsvinden op 27 juni 2014; 

Overwegende dat de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en schepenen moet 

bekrachtigen; 
 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT 16 ja (Michel Baert, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, 

Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  
 

art. 1 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 mei 2014 waarmee 

schepen Hans De Locht werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente op de 

algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening die zal plaatsvinden 

op 27 juni 2014, te bekrachtigen. 
 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Gemeentelijke Holding NV in vereffening 

en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 

7. De Watergroep - bekrachting besluit CBS aanduiding afgevaardigden algemene 

vergadering 13 juni 2014  

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 

Watergroep) cvba;  
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van De Watergroep van 12 mei 2014 voor de statutaire algemene 
vergadering van 13 juni 2014 met agenda, documentatie en toelichting; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij gemeenteraadslid Marie-Ange 

Henderix als vertegenwoordiger met stemrecht en gemeenteraadslid Els Schoeters als 

vertegenwoordiger zonder stemrecht werden aangeduid voor de vergaderingen van De Watergroep; 
 

Overwegende dat de gemeenteraadsleden Marie-Ange Henderix en Els Schoeters wegens 

omstandigheden deze vergadering niet kunnen bijwonen; 
 

Gelet op de hoogdringendheid; 
 

Overwegende dat gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck lid van het Provinciaal Comité van De 

Watergroep is en derhalve vertrouwd is met de materie;  
 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2014 waarmee 

raadslid Maurice Vanmeerbeek werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente op de statutaire 

algemene vergadering van De Watergroep die zal plaatsvinden op 13 juni 2014; 
 

Overwegende dat de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en schepenen moet 

bekrachtigen; 
 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 

BESLUIT 16 ja (Michel Baert, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, 

Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  

 

art. 1 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2014 waarmee 

raadslid Maurice Vanmeerbeek  werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente op de 

statutaire algemene vergadering van De Watergroep die zal plaatsvinden op 13 juni 2014, te 

bekrachtigen. 
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art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening (De Watergroep) cvba en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 

Raadslid Marie-Ange Henderix vervoegt de zitting. 

8. Rekening dienstjaar 2013 - stand van zaken 

Principieel werd de goedkeuring van de rekening 2013 voorzien voor deze gemeenteraadszitting.  

Maar in dit overgangsjaar kan geen rekening worden opgemaakt dan na opmaak van de beginbalans.  

Daarvoor moeten de medewerkers eerst een opleiding bij het computerprogramma volgen en dat is 

door de drukte bij de softwareleverancier nog niet mogelijk geweest.  Daarom wordt de rekening 2013 

pas besproken op de volgende zitting. 
 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door Hans De Locht, schepen van financiën, over de 

stand van zaken voor wat betreft de opmaak van de rekening van het dienstjaar 2013.  
 

9. Nominatieve toekenning subsidie Vlaanderen Muziekland 

De voorzitter deelt mee dat uiteindelijk een correct contract werd bekomen van de initiatiefnemer 

waardoor dit subsidiebesluit niet moet worden genomen. 
 

De gemeenteraad besluit op verzoek van de burgemeester unaniem dit punt van de dagorde af te 

voeren aangezien ondertussen de samenwerking via contract werd geregeld. 
 

10. Kennisname verslag cultuurraad 20 februari 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 20 februari 2014. 
 

11. Kennisname verslag jeugdraad 25 februari 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 25 februari 2014. 
 

12. Kennisname verslag sportraad 6 maart 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 6 maart 2014. 
 

13. Kennisname verslag seniorenraad 25 maart 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 25 maart 2014. 
 

 

Mondelinge vragen 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt om de voetweg 93 aan het Maenrot opnieuw open te laten 

maken. Na 100 meter zou deze niet meer begaanbaar zijn. 
 

De voorzitter/burgemeester komt terug op de opwerping tijdens de vorige raadszitting als zou er door 

hem een bouwovertreding getolereerd zijn in de Blokstraat en dan nog op een stuk grond waar 

verkiezingspropaganda van hem zou gestaan hebben.  Nazicht leert dat de bouwwerken in de 

Blokstraat allemaal met vergunning gebeuren en het bedoelde stuk land waarop de 

verkiezingspropaganda gestaan zou hebben, behoort aan iemand die duidelijk een andere politieke 

idee aanhangt.  Dergelijk bord stond dus niet daar. Hij betreurt dat men hem dingen verwijt die niet 

kloppen aangezien dat het debat bemoeilijkt. 
 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 
 

 

Johan Smits     Michel Baert 
 
 


