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OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
ALGEMEEN SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring notulen gemeenteraad van 7 januari 2019

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur, artikel 32

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
De notulen van de gemeenteraadszitting van 7 januari 2019 worden goedgekeurd.

Artikel 2
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

FINANCIËLE DIENST
2.

Vaststelling begrip 'dagelijks bestuur' - decreet lokale bestuur

Motivering
Aanleiding
Op 1 januari 2019 treden een aantal bepalingen van het decreet lokale besturen in voege. Zo dient
de gemeenteraad ondermeer een uitspraak te doen over het begrip ‘dagelijks bestuur’. Dit heeft
een impact op de bevoegdheidsverdeling bij het voeren van overheidsopdrachten.

Argumentatie
Bij overheidsopdrachten onderscheiden we 5 fasen : vastlegging van de plaatsingsprocedure,
vastlegging van de voorwaarden, het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de
uitvoering van de overheidsopdrachten.
De eerste twee luiken behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad : vastlegging van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden. Voor de overige luiken is het college van burgemeester en
schepenen bevoegd.
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De gemeenteraad kan een afbakening maken van overheidsopdrachten die tot het ‘dagelijks
bestuur’ behoren. Voor die opdrachten wordt het college van burgemeester en schepenen ook
bevoegd voor het vastleggen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden. Een dergelijke
afbakening is wenselijk om de dagelijkse bedrijfsvoering van het gemeentebestuur en het OCMW
soepel te laten verlopen.
Als dagelijks bestuur wordt beschouwd :
Alle opdrachten die vallen onder het toepassingsgebied van art. 42 § 1 van de wet inzake
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking), in combinatie met art. 90 van het KB
van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (periodieke aanpasbare drempel, 144.000,00 € excl.
btw voor 2018 en 2019)
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is een plaatsingsprocedure die
in één fase verloopt, waarbij een aantal ondernemers worden geselecteerd en uitgenodigd om een
offerte in te dienen. Na de indiening van de offertes bestaat de mogelijkheid om met één of meer
inschrijvers hierover te onderhandelen.
We wijze waarop deze overdracht van bevoegdheid verder zal uitgevoerd en gedelegeerd worden,
zal uitgewerkt worden in het organisatiebeheerssysteem.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur art. 41 8°

Juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur art 41 8° en 56 §3 5°
Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

Stemming
14 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet,
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw,
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert)
12 nee-stemmen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman,
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs,
Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri)
1 onthouding (Geert Van Schelvergem)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt met ingang van 1 januari 2019 het begrip dagelijks bestuur als volgt vast :
Alle opdrachten die vallen onder het toepassingsgebied van art. 42 § 1 van de wet inzake
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking), in combinatie met art. 90 van het KB
van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (periodieke aanpasbare drempel, 144.000,00 € excl.
btw voor 2018 en 2019)

Artikel 2
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Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet over het
lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis
worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

3.

Vaststelling afbakening visumverplichting

Motivering
Aanleiding
De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kasstroom zijn
onderworpen aan een voorafgaan visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan. De
gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de
financieel directeur de controle uitvoert.

Argumentatie
De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies
van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de
visumverplichting.
Volgende categorieën van verrichtingen kunnen niet worden uitgesloten van visumverplichting :







de aanstelling van statutaire personeelsleden
de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur
de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer
de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro
de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan
het jaarlijkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend euro
de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro

Bij opeenvolgende contracten van bepaalde duur voor dezelfde functie wordt de totale duur
aangenomen voor toepassing van voormelde termijnen.
Aanstellingen van één jaar of meer kunnen in volgende gevallen uitgesloten worden van
visumverplichting :



een tewerkstelling met toepassing van artikel 60 paragraaf 7
een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen voor maximaal
4 jaar in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur art. 266

Juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur art. 177 en 267
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale besturen, art 99

Stemming
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14 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet,
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw,
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert)
12 nee-stemmen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman,
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs,
Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri)
1 onthouding (Geert Van Schelvergem)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de afbakening van de visumverplichting als volgt vast :
Er wordt een visum verleend voor:







de aanstelling van statutaire personeelsleden
de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur
de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer
de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro
de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan
het jaarlijkse bedrag hoger is dan tienduizend euro
de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de financieel directeur

Artikel 3
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet over
het lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis
worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

4.

Goedkeuring delegatie aangaan leningen aan het college van
burgemeester en schepenen

Motivering
Aanleiding
Op 1 januari 2019 treden een aantal bepalingen van het decreet voor het lokaal bestuur in voege.
De gemeenteraad kan de bevoegdheid om leningen aan te gaan delegeren aan het college van
burgemeester en schepenen.

Argumentatie
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten sluit de opdrachten betreffende leningen uit
van de toepassing van de wet (art. 28, § 1, 6°).
In principe behoort de bevoegdheid om te bepalen of en hoe een leningsovereenkomst tot stand
moet komen aan de gemeenteraad (art. 40, § 1), respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn
(art. 77).
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De uitvoering van de raadsbeslissing behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester
en schepenen (art. 56, § 1, 2e lid), respectievelijk het vast bureau (art. 84, § 1, 2e lid), maar het
daadwerkelijk opnemen van al of een deel van gesloten leningen is een bevoegdheid van de
financieel directeur, op grond van zijn bevoegdheid inzake het liquiditeitenbeheer.
Die bevoegdheid van de gemeenteraad kan bij reglement toevertrouwd worden aan het college
van burgemeester en schepenen (art. 41, 1e lid), respectievelijk het vast bureau (art. 78, 1e lid).
Dit is aangewezen om kort op de bal te kunnen spelen bij schommelingen op de financiële markten
(plotse stijging of daling van de rentevoeten).
Niettegenstaande de wetgeving overheidsopdrachten niet toepasselijk is op leningen, moeten
bepaalde basisbeginselen van het overheidshandelen gerespecteerd worden: het
gelijkheidsbeginsel, de werking van vrijemarkteconomie, het principe van behoorlijk bestuur, …

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur art. 40 § 1

Juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur art 40 § 1, 77, 56 § 1 2e lid en 84 § 1 2e lid
Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016

Stemming
14 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet,
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw,
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert)
12 nee-stemmen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman,
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs,
Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri)
1 onthouding (Geert Van Schelvergem)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot het aangaan van leningen, en de wijze waarop
leningovereenkomsten tot stand moeten komen aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 2
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet over het
lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis
worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

ORGANISATIE
5.

Goedkeuring delegatiereglement van beheersovereenkomsten en
samenwerkingsovereenkomsten die niet vermeld worden in artikel 196,
234 en 247 Decreet Lokaal Bestuur

Motivering
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Aanleiding
De gemeenteraad kan bepaalde bevoegdheden bij reglement toevertrouwen aan het college van
burgemeester en schepenen. Enkel de bevoegdheden die uitdrukkelijk toegewezen zijn aan de
gemeenteraad en opgesomd worden in artikel 41, tweede lid, 1°-24° in het Decreet Lokaal Bestuur,
kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. Op deze
uitzonderingen na kan de bevoegdheid voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten en
samenwerkingsovereenkomsten worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en
schepenen.

Argumentatie
Het decreet Lokaal bestuur (artikel 41, tweede lid, 5°) bepaalt dat ‘het goedkeuren van
beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten als vermeld in artikel 196, 234 en 247 niet
door de gemeenteraad kan worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen’.
Dit artikel 196 vermeldt:


in de 1e §: ‘De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen met
een of meer overheden een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de gezamenlijke
werving en selectie van hun personeel en, in voorkomend geval, om gemeenschappelijke
wervingsreserves aan te leggen.’



In de 2e §: ‘Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de
gemeente bedient kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan worden
opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor
bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan worden
bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- of ondertekeningsbevoegdheid kunnen
toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgesteld
in dit decreet. ‘

Artikel 234 is voor ons bestuur niet van toepassing gezien we niet beschikken over een autonoom
gemeentebedrijf (AGB) en dit artikel handelt over beheersovereenkomsten tussen de gemeente en
het autonome gemeentebedrijf.
Artikel 247 is voor ons bestuur evenmin van toepassing gezien we niet beschikken over een
gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA) en dit artikel
handelt over samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente en deze gemeentelijke
vennootschap, vereniging of stichting voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van
gemeentelijk belang.
Alle andere beheers- en samenwerkingsovereenkomsten kunnen dus worden gedelegeerd aan het
college van burgemeester en schepenen. Dit laat toe om korter op de bal te spelen en zal de
continuïteit van de dienstverlening ten goede komen.
Een procedure voor het afsluiten van samenwerkings- en beheersovereenkomsten wordt
opgemaakt binnen het organisatiebeheersingssysteem van ons lokaal bestuur. Elke goedkeuring
van een samenwerkings- of beheersovereenkomst die het college van burgemeester en schepenen
zal stellen na delegatie ervan door de gemeenteraad, zal volgens de vastgelegde procedure
moeten verlopen. Jaarlijks wordt over de toepassing van het organisatiebeheersingssysteem
gerapporteerd aan de gemeenteraad. Zo blijft de gemeenteraad de vinger aan de pols houden
voor wat betreft het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten en beheersovereenkomsten
door ons lokaal bestuur, ook na delegatie ervan aan het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving
Bevoegdheid
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Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41

Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, eerste lid en tweede lid, 5°

Stemming
14 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet,
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw,
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert)
12 nee-stemmen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman,
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs,
Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri)
1 onthouding (Geert Van Schelvergem)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist bij dit delegatiereglement om de goedkeuring van
beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten met onmiddellijke ingang toe te
vertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen, met uitzondering van de
beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten die uitdrukkelijk zijn toegewezen aan
de gemeenteraad of deze die bedoeld worden in artikel 41, tweede lid, 5° Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 2
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 en 286 van het decreet
Lokaal bestuur (publicatie lijst, besluit en inhoud op webtoepassing). De toezichthoudende
overheid zal in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal
bestuur.

6.

Goedkeuring aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming

Motivering
Aanleiding
De gemeenteraad besliste in zitting van 31 mei 2018 om informatieveiligheidsconsulent Roel Seurs
van de firma C-Smart aan te stellen als functionaris gegevensbescherming zoals bedoeld in artikel
37 van de Europese Verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming. Sedert eind vorig jaar
heeft mevrouw Ann Van de Voorde, consulent beleidsondersteuning bij C-Smart, deze taak in de
praktijk van hem overgenomen. Een nieuw raadsbesluit voor aanduiding van de functionaris
gegevensbescherming voor gemeente en OCMW is dan ook nodig.

Argumentatie
In tegenstelling tot de functie informatieveiligheidsconsulent waarvoor een natuurlijk persoon
moet aangesteld worden, kan de opdracht functionaris gegevensbescherming toegewezen
worden aan een rechtspersoon. De medewerkers van die organisatie moeten wel over de juiste
kwalificaties beschikken zoals opgelegd door de Europese Verordening 2016-679 inzake
gegevensbescherming.
C-Smart begeleidt ons lokaal bestuur inzake informatieveiligheid. De opdracht wordt uitgevoerd
door mevrouw Ann Van de Voorde, consulent beleidsondersteuning bij C-Smart. C-Smart beschikt
over een team van medewerkers met de benodigde kwalificaties om op te treden als functionaris
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gegevensbescherming. Door de opdracht toe te wijzen aan C-Smart als organisatie kan een grotere
continuïteit in de dienstverlening gegarandeerd worden. Zo moet niet telkens een nieuw besluit
worden genomen ingeval van personeelswissels bij C-Smart voor ondersteuning op vlak van
informatieveiligheid.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40-41

Juridische grond
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Verordening 2016/679 van het
Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, artikelen 37 – 39
Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Aanbeveling 04/2017 van 24 mei 2017 van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer betreffende de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming in
toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in het bijzonder de
toelaatbaarheid van de cumulatie van deze functie met andere functies waaronder die van
veiligheidsconsulent (CO-AR-2017-008)
Gemeenteraadsbesluit van 19 januari 2017: Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze –
ontwikkelen van een informatieveiligheidsplan en het inzetten van een
informatieveiligheidsconsulent
Gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2017: Goedkeuring van de beleidsverklaring
informatieveiligheid, de informatieveiligheidscel en het informatieveiligheidsplan
Gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2018: Goedkeuring aanstelling van een functionaris voor
gegevensbescherming

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
C-Smart, met maatschappelijke zetel gevestigd te Winkelom 4 (uitbatingszetel Bell- Telephonelaan
2D), 2440 Geel en ondernemingsnummer 0219.395.192, wordt met onmiddellijke ingang
aangesteld als functionaris gegevensbescherming zoals bedoeld in artikel 37 van de Europese
Verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming.

Artikel 2
De functionaris neemt alle taken op voor ons lokaal bestuur zoals voorzien in de verordening en
rapporteert hierover aan de algemeen directeur.

Artikel 3
Het bestuur maakt de contactgegevens van de functionaris bekend zowel aan alle interne
medewerkers, vrijwilligers en mandatarissen als aan de inwoners van het lokaal bestuur in de
verplichte privacyverklaring.
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Artikel 4
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

SECRETARIAAT
7.

Aanduiding vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Erfgoedcel
Denderland

Motivering
Aanleiding
Na de vernieuwing van de gemeenteraden voor de periode 2019-2024 dienen ook de
vertegenwoordigers voor de raad van bestuur van projectvereniging Erfgoed Denderland te
worden gewijzigd.

Argumentatie
De gemeenteraad dient 3 leden in de Raad van Bestuur aan te duiden. Dit moeten
gemeenteraadsleden zijn. Minstens 1 van deze raadsleden dient verkozen te zijn op een lijst
waarvan minstens één verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Minstens 1 van deze raadsleden dient verkozen te zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:


Jan De Nul met Alberic Sergooris als plaatsvervanger



Marnick Vaeyens met Alberic Sergooris als plaatsvervanger

Als kandidaat verkozen op een lijst waarvan geen enkel lid deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen, wordt voorgedragen:


Christel De Bruecker met plaatsvervanger Danny Bourgeois



Johan Duyck met plaatsvervanger Shala Bagheri



Geert Van Schelvergem

Indien meerdere kandidaten worden voorgedragen die verkozen zijn op een lijst waarvan geen
enkel lid deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, wordt de kandidaat die
het hoogst aantal stemmen behaalt bij de geheime stemming aangeduid als gemeentelijke
vertegenwoordiger. Bij staking van stemmen wordt de jongste kandidaat aangeduid.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 41, 4°

Juridische grond
Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017: erkenning van cultureel-erfgoedconvenant tussen
projectvereniging Erfgoed Denderland en de Vlaamse Regering.
Statuten van projectvereniging Erfgoedcel Denderland
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Inspraak, advies en bijlagen
Bijlage: Statuten projectvereniging Erfgoedcel Denderland

Stemming
Na geheime stemming behaalt Jan De Nul met opvolger Alberic Sergooris 14 stemmen.
Marnick Vaeyens met Alberic Sergooris als opvolger behaalt 14 stemmen.
Als vertegenwoordiger in de oppositie behaalt De Bruecker 9 stemmen, Duyck 3 stemmen , Van
Schelvergem stem bij14 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Jan De Nul aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw in
de Raad van Bestuur van Erfgoedcel Denderland, en dit voor de gehele duur van de lopende
legislatuur.
Als zijn plaatsvervanger wordt Alberic Sergooris aangeduid, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Marnick Vaeyens aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de Raad van Bestuur van Erfgoedcel Denderland, en dit voor de gehele duur van
de lopende legislatuur.
Als zijn plaatsvervanger wordt Alberic Sergooris aangeduid, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 3
De gemeenteraad duidt Christel De Bruecker aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de Raad van Bestuur van Erfgoedcel Denderland, en dit voor de gehele duur van
de lopende legislatuur.
Als haar plaatsvervanger wordt Danny Bourgeois aangeduid, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing zal aan Erfgoedcel Denderland worden bezorgd.

Artikel 5
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

ALGEMEEN SECRETARIAAT
8.

Goedkeuring agenda en bepaling stemgedrag Buitengewone Algemene
vergadering ILVA

Motivering
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Aanleiding
Op 19 december 2018 ontving de gemeente een brief van Ilva met een oproep om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 19 februari 2019 met volgende agenda:


Samenstellen van het bureau



Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten



Benoemen van de bestuurders op voordracht van de vennoten

Argumentatie
De nodige stavingsstukken zijn bijgevoegd bij de uitnodiging.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur, artikel 432

Juridische grond
Decreet Lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 34, °2

Stemming
14 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet,
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw,
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert)
13 onthoudingen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker,
Geert Van Schelvergem, Ingrid Temmerman, Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens,
Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs, Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Ilva op 19 februari 2019 en hecht zijn goedkeuring aan de punten die dit vereisen.

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente en/of zijn plaatsvervanger die zal deelnemen aan deze
algemene vergadering, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing
van deze gemeenteraad in dit dossier.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de beslissing en
moet onder meer het secretariaat van Ilva , met als adres, Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst
hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 4
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.
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9.

Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene
Vergadering van ILVA

Motivering
Aanleiding
Na de gehele vernieuwing van de gemeenteraden wordt binnen de eerste drie maanden van het
jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen, een algemene vergadering bijeengeroepen waarbij
tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.

Argumentatie
De Buitengewone Algemene Vergadering is samengeroepen op 19 februari 2019. De
Gemeenteraad dient bijgevolg een vertegenwoordiger in deze Algemene Vergadering aan te
duiden.
Het college van burgemeester en schepenen draagt voor:
Simonne De Leeuw met Sofie Depuydt als plaatsvervanger
Vanuit de oppositie wordt Kristof Slagmulder voorgedragen met Hedwig Jacobs als
plaatsvervanger.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 432

Juridische grond
Statuten van Ilva
Decreet Lokaal Bestuur, art. 445

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt Simonne De Leeuw 14 stemmen en Kristof Slagmulder 11
stemmen, bij 2 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Simonne De Leeuw aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de Algemene Vergadering van ILVA, en dit voor de gehele duur van de lopende
legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Sofie Depuydt aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de Algemene Vergadering van ILVA, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.
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Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan ILVA worden bezorgd

Artikel 4
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

10.

Voordracht van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Ilva

Motivering
Aanleiding
Na de gehele vernieuwing van de gemeenteraden wordt binnen de eerste drie maanden van het
jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen, een algemene vergadering bijeengeroepen waarbij
tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.

Argumentatie
De Buitengewone Algemene Vergadering is samengeroepen op 19 februari 2019. De
gemeenteraad dient dus een kandidaat-bestuurder voor ILVA aan te duiden. De raad van bestuur
bestaat uit 15 leden.
Elke gemeente draagt één kandidaat voor rekening houdend met de eis dat maximum tweederden
van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. Indien de tweederden verhouding niet wordt
bereikt worden de voorgedragen kandidaten met het minst aantal naamstemmen vervangen door
het gemeenteraadslid van het andere geslacht dat op dezelfde lijst met de meeste naamstemmen
verkozen is.
Conform art. 15 van de statuten van ILVA worden de hoger genoemde mandaten aangevuld met
één bestuurder met raadgevende stem, gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. Elke gemeente
kan daartoe één vertegenwoordiger voordragen. De voorgedragen kandidaten worden in dalende
orde gerangschikt uitgaande van het relatief hoogste aantal stemmen dat de lijst, waarop zij tot
gemeenteraadslid verkozen zijn, bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen.
Het college van burgemeester en schepenen draagt Els Cosijns voor als kandidaat-bestuurder voor
ILVA.
Als kandidaat verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college
van burgemeester en schepenen worden:


De Bruecker Christel



Van Cauter Geert

Indien meerdere kandidaten worden voorgedragen vanop lijsten waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen wordt de kandidaat die het hoogst
aantal stemmen behaalt aangeduid. Bij staking van stemmen wordt de jongste van deze
kandidaten aangeduid.

Notulen gemeenteraad 31 januari 2019

15 / 41

Regelgeving
Bevoegdheid & Juridische grond
Statuten van Ilva
Decreet Lokaal Bestuur, art. 445

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming zijn de resultaten als volgt:
Els Cosijns behaalt 14 stemmen als kandidaat voorgedragen door het college van burgemeester en
schepenen.
Christel De Bruecker behaalt 9 stemmen als kandidaat vanop lijsten waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen
Geert Van Cauter behaalt 9 stemmen als kandidaat vanop lijsten waarna geen enkele verkozene
deel uit maakt van het college van burgemeester en schepenen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Els Cosijns aan als kandidaat-bestuurder van ILVA voor de gemeente
Denderleeuw, en dit voor de gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad draagt Christel De Bruecker voor als kandidaat-bestuurder met raadgevende
stem, als verkozene op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan ILVA worden bezorgd.

Artikel 4
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

11.

Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene
Vergadering van De Watergroep

Motivering
Aanleiding
Brief van de Watergroep van 24 oktober 2018

Argumentatie
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Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aan te duiden voor de Algemene Vergadering van de Watergroep. Deze personen hoeven geen lid
te zijn van de gemeenteraad.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Inge Ranschaert als vertegenwoordiger met Jan De Nul als plaatsvervangend
vertegenwoordiger



Vanuit de oppositie wordt Linda Van de Perre met Ingrid Temmerman als plaatsvervanger
vertegenwoordiger

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 41,4°

Juridische grond
Statuten van De Watergroep

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt Inge Ranschaert met als plaatsvervanger Jan De Nul 14 stemmen
en Linda Van de Perre met Ingrid Temmerman als plaatsvervanger 12 stemmen bij 1 blanco.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Inge Ranschaert aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de Algemene Vergadering van De Watergroep, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Jan De Nul aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de Algemene Vergadering van De Watergroep, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan De Watergroep worden bezorgd

Artikel 4
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

12.

Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in het
aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep

Motivering
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Aanleiding
Brief van de Watergroep van 24 oktober 2018

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor het
aandeelhoudersbestuur drinkwater van de Watergroep. Deze persoon moet een lid zijn van de
gemeenteraad, bij voorkeur iemand met een bevoegdheid die aansluit bij de maatschappelijke
opdracht van De Watergroep. Deze wordt verduidelijkt in art. 3 van de statuten. Het college van
burgemeester en schepenen draagt Jan De Nul voor.
Vanuit de oppositie wordt Marleen Noens voorgedragen.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 41,4°

Juridische grond
Statuten van De Watergroep

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt Jan De Nul 14 stemmen, Marleen Noens, 11 stemmen, bij 2
blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Jan De Nul aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw in
het aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal aan De Watergroep worden bezorgd.

Artikel 3
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

13.

Aanduiding vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) in het
beheerscomité van de interlokale vereniging HANDEL-Samen en Sociaal

Motivering
Aanleiding
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Na de vernieuwing van de gemeenteraden ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2018 dient een nieuw beheerscomité van de interlokale vereniging HANDEL- Samen en
Sociaal te worden samengesteld.
Deze vereniging heeft tot doel de sociale economie en tewerkstelling van kwetsbare doelgroepen
in de regio te ondersteunen en de samenwerking met de reguliere economie te stimuleren.

Argumentatie
Elke van de 6 deelnemende gemeenten Haaltert, Aalst, Ninove, Denderleeuw, Erpe-Mere en Lede,
heeft recht op 1 vertegenwoordiger per begonnen schijf van 20.000 inwoners, met een minimum
van 1 en een maximum van 3 vertegenwoordigers per gemeente.
De gemeente Denderleeuw dient bijgevolg 2 vertegenwoordigers, elk met hun plaatsvervanger,
aan te duiden.
Het college van burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor:


Andy De Petter met Marnick Vaeyens als plaatsvervanger



Alberic Sergooris met Jo Fonck als plaatsvervanger



Vanuit de oppositie worden voorgedragen: Kristof Slagmulder met Joris Vercammen als
plaatsvervanger en Danny Bourgeois met Christel De Bruecker als plaatsvervanger.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 41, 4°

Juridische grond
Oprichtingsovereenkomst interlokale vereniging vereniging HANDEL- Samen en Sociaal

Inspraak, advies en bijlagen
Bijlage: Oprichtingsovereenkomst interlokale vereniging vereniging HANDEL- Samen en Sociaal

Stemming
Na geheime stemming behaalt Andy De Petter met als plaatsvervanger Marnick Vaeyens 14
stemmen, Kristof Slagmulder met als plaatsvervanger 11 stemmen bij 2 blanco’s. Alberic Sergooris
met als plaatsvervanger Jo Fonck behaalt 14 stemmen; Danny Bourgeois met als plaastvervanger
Christel De Bruecker behaalt 12 stemmen, bij 1 blanco.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Andy De Petter aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw
in het beheerscomité van de interlokale vereniging vereniging HANDEL- Samen en Sociaal, en dit
voor de gehele duur van de lopende legislatuur.
Als zijn plaatsvervanger wordt Marnick Vaeyens aangeduid, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Alberic Sergooris aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in het beheerscomité van de interlokale vereniging vereniging HANDEL- Samen en
Sociaal , en dit voor de gehele duur van de lopende legislatuur.

Notulen gemeenteraad 31 januari 2019

19 / 41

Als zijn plaatsvervanger wordt Jo Fonck aangeduid, en dit voor de gehele duur van de lopende
legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan de interlokale vereniging vereniging HANDEL- Samen en
Sociaal worden bezorgd.

Artikel 4
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

OPENBARE RUIMTE
14.

Goedkeuring officiële toetreding tot de vervoersregioraad Aalst

Motivering
Aanleiding
Bij de afbakening van de vervoersregio’s door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 maakt
Denderleeuw deel uit van de vervoersregio Aalst.
Voor iedere vervoersregio dient een regionaal mobiliteitsplan te worden opgemaakt. De opmaak
en goedkeuring van dit plan is de taak van de op te richten vervoersregioraad, die per
vervoersregio als overlegorgaan opgericht wordt.
De gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad zullen op deze wijze
integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio. Zij zullen daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit (= logistiek transport) en de combimobiliteit (=
personenvervoer), het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake
verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk (met uitzondering van fietssnelwegen), advies geven aan de gewestelijke
overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren,
opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch
belang zijn op het niveau van de vervoerregio.
Het engagement van de gemeente houdt het volgende in: het actief participeren aan de werking
en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen
mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties.
De gemeente dient één lid van het schepencollege te mandateren als vertegenwoordiger binnen
de vervoersregioraad.
De inhoudelijke en administratieve voorbereiding van de Vervoerregioraad Aalst zal gebeuren
door een ‘ambtelijke vervoerregioraad’ zonder beslissingsbevoegdheid. Hiervoor dient ook een
vertegenwoordiger vanuit de administratie aangewezen te worden om deze overlegmomenten bij
te wonen.

Argumentatie

Notulen gemeenteraad 31 januari 2019

20 / 41

Voorgesteld wordt om de schepen bevoegd voor mobiliteit aan te duiden als mandataris voor de
bestuurlijke Vervoersregioraad Aalst.
De mobiliteitsambtenaar wordt aangeduid om te zetelen in de ambtelijke Vervoersregioraad Aalst.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41, betreffende bevoegdheden van de
gemeenteraad

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991: Uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht
Conceptnota van de Vlaamse Regering van 18 december 2015: Met basisbereikbaarheid naar een
efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt aan de globale
en lokale vervoersvraag

Goedkeuring van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 om het grondgebied van het Vlaams
Gewest in 15 vervoersregio’s op te delen en de afbakening van deze vervoersregio’s
Bestuursdecreet van 7 december 2018
Ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering van 21 december 2018: Basisbereikbaarheid

Inspraak, advies en bijlagen
Ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering van 21 december 2018: Basisbereikbaarheid

Stemming
26 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet,
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Danny Bourgeois,
Kristof Slagmulder, Simonne De Leeuw, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman, Geert Van Cauter,
Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs, Linda Van de Perre,
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Johan Duyck, Els Cosyns, Shahla Bagheri, Inge Ranschaert)
1 onthouding (Geert Van Schelvergem)

Besluit
Artikel 1
De gemeente Denderleeuw treedt toe tot de Vervoersregioraad Aalst.

Artikel 2
De schepen bevoegd voor mobiliteit is de vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoersregioraad Aalst.

Artikel 3
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De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio
Aalst. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van eventuele
werkgroepen bij te wonen.

Artikel 4
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het regionaal
mobiliteitsplan van de vervoerregio Aalst. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de
opmaak van het eigen gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking
gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de
vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten.

Artikel 5
Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 6
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Aalst (Koningin
Maria Hendrikaplein 70 bus 80 -9000 Gent en/of vervoerregio.aalst@vlaanderen.be).

Artikel 7
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.”

FINANCIËLE DIENST
15.

Kerkfabriek Protestantse kerk - Goedkeuring wijziging meerjarenplan
2014-2019

Motivering
Aanleiding
Op 3 januari 2019 ontving het gemeentebestuur de meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de
kerkfabriek van de Protestantse Kerk, en het advies van de Administratieve Raad van de
Protestants-Evangelische Eredienst.

Argumentatie
De reden voor de wijziging is de meerkosten die gemaakt werden bij de uitvoering van het
investeringsproject “vernieuwing elektriciteit pastorie”. De kerkfabriek heeft tijdig melding
gemaakt van de meerkosten, doch vergat hiervoor in 2018 een MJP- en budgetwijziging op te
maken. Bijgevolg werd er nog geen investeringstoelage uitgekeerd voor de meerkosten.
Reden van de meerkosten: bij aanvang van de werken stelde men vast dat de oude leidingen niet
meer konden gebruikt worden om de bekabeling te vervangen, bijgevolg moesten ook de
leidingen vervangen worden. Dit betekende niet-voorziene afbraak- en opbouwwerken.
Het budget voor de vernieuwing van de elektriciteit bedroeg €4.896,00. De totale kost bedraagt
€12.190,00. Er wordt een bijkomende investeringstoelage van €6.890,00 gevraagd.
Er is overleg geweest tussen de kerkraad, vertegenwoordigd door Kiekens Josée, en het
gemeentebestuur, vertegenwoordigd door Vanmeert Peter.
De Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE) geeft een gunstig
advies voor de MJP 2014-2019
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Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet van 7 mei 2004: De materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikels
45 t.e.m. 50
Decreet Lokaal bestuur, artikel 41

Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004: De materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikels
33 en 45 t.e.m. 50
Meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek van de Protestantse Kerk
Budget 2019 van kerkfabriek van de Protestantse Kerk

Financiële gevolgen
De meerjarenplanwijziging 2014-2019 bepaalt dat er een bijkomende investeringstoelage van
6.890,00 euro gevraagd wordt.
De verdeelsleutel voor bijdragen aan de Protestantse Kerk van Denderleeuw is:
Gemeente Denderleeuw - 90%:

€6.201,00

Stad Ninove - 10%:

€689,00

Bijlagen
Meerjarenplanwijziging 2014-2019/4
Advies van de ARPEE
Facturen voor de werken (2)

Stemming
17 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet,
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw,
Geert Van Cauter, Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Johan Duyck, Els Cosyns, Shahla Bagheri,
Inge Ranschaert)
10 onthoudingen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker,
Geert Van Schelvergem, Ingrid Temmerman, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven,
Hedwig Jacobs, Linda Van de Perre)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek van de
Protestantse Kerk goed.

Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de kerkfabriek van de Protestantse kerk, de
ARPEE en de financiële dienst van Stad Ninove.

Artikel 3
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Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

16.

Kerkfabriek Protestantse kerk- Kennisname budgetwijziging 2019/1

Motivering
Aanleiding
Op 3 januari 2019 ontving het gemeentebestuur budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek van de
Protestantse Kerk, en het advies van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische
Eredienst.

Argumentatie
De deadline voor het indienen van een budgetwijziging voor 2019 is 15 september 2019.
Budgetwijziging 2019/1 werd tijdig ingediend.
Er is overleg geweest tussen de kerkraad, vertegenwoordigd door Kiekens Josée, en het
gemeentebestuur, vertegenwoordigd door Vanmeert Peter.
De budgetwijziging wordt ingediend in overeenstemming met de wijziging van het meerjarenplan
2014-2019, naar aanleiding van meerkosten bij de uitvoering van de vernieuwing van elektriciteit
in de pastorie.
Reden van de meerkosten: bij aanvang van de werken stelde men vast dat de oude leidingen niet
meer konden gebruikt worden om de bekabeling te vervangen, bijgevolg moesten ook de
leidingen vervangen worden. Dit betekende niet-voorziene afbraak- en opbouwwerken. Bedrag
van de meerkosten is €6.890
Budgetwijziging 2019/1 past binnen het MJP 2014-2019.
De verdeelsleutel voor bijdragen aan de Protestantse Kerk van Denderleeuw is:
90% Gemeente Denderleeuw
10% Stad Ninove
De Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE) geeft een gunstig
advies voor de budgetwijziging 2019

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet van 7 mei 2004: De materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikels
45 t.e.m. 50
Decreet Lokaal bestuur, artikel 41

Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004: De materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikels
33 en 45 t.e.m. 50
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Meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek van de Protestantse Kerk
Budget 2019 van de kerkfabriek van de Protestantse Kerk

Financiële gevolgen
Budgetwijziging 2019/1 bepaalt dat er een bijkomende investeringstoelage van 6.890,00 euro
gevraagd wordt.
De verdeelsleutel voor bijdragen aan de Protestantse Kerk van Denderleeuw is:
Gemeente Denderleeuw - 90%:

€6.201,00

Stad Ninove - 10%:

€689,00

Bijlagen
Budgetwijziging 2019/1
Advies van de ARPEE
Facturen voor de werken (2)

Stemming
17 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet,
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw,
Geert Van Cauter, Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Johan Duyck, Els Cosyns, Shahla Bagheri,
Inge Ranschaert)
10 onthoudingen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker,
Geert Van Schelvergem, Ingrid Temmerman, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven,
Hedwig Jacobs, Linda Van de Perre)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek van de Protestantse
Kerk.

Artikel 2
De gemeente neemt de volgende wijzigingen op in haar budget 2019:


AR 6640400 – BI 079007:

+ €6.201,00

Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de Protestantse kerk, de Administratieve Raad
van de Protestants-Evangelische Eredienst en de financiële dienst van Stad Ninove.

Artikel 4
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

OPENBARE RUIMTE
OPENBARE WERKEN
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17.

Goedkeuring éénmalige termijnverlenging afkoppeling private rioolstelsel
woningen in de V. Witterzeelstraat inzake de lozing van hemelwater en
afvalwater

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de V. Witterzeelstraat dienen
eigenaars langsheen het tracé van de nieuwe gescheiden riolering hun private rioleringsstelsel af
te koppelen.
De eigenaars V. Witterzeelstraat nr. 9a, 9472 Iddergem, hebben hun private rioolstelsel nog niet
afgekoppeld ondanks het feit dat alle private afkoppelingswerken binnen het project dienden
voltooid te zijn vóór 30 november 2018.

Argumentatie
Door toepassing van de VLAREM-wetgeving geldt voor de eigenaars de verplichting tot
afkoppeling van het private rioolstelsel bij de aanleg van een gescheiden riolering in de V.
Witterzeelstraat.
In straten met een gescheiden riolering mogen bestaande woningen, die geen rijwoningen zijn,
hun hemelwater niet gemengd lozen met hun afvalwater;
Het hemelwater moet afgekoppeld worden van het afvalwater en dient te worden geïnfiltreerd of
geloosd op een gracht;
Sinds 30 juni 2011 is bij het afsluiten van een private riolering op de openbare riolering een keuring
van de private riolering vereist;
Op 16 juli 2015 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het subsidiereglement, inzake de
afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater bij de aanleg van een gescheiden riolering of
op eigen initiatief.
Op 22 februari 2018 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan een aanpassing van het
subsidiereglement, inzake de afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater bij de aanleg
van een gescheiden riolering of op eigen initiatief.
De eigenaars werden via een brief ingelicht over de termijn van afkoppeling, geldig tot 3 maanden
na de voorlopige oplevering van het project ‘ Riolerings- en wegeniswerken in de V.
Witterzeelstraat’.
Alvorens over te gaan tot de opmaak van processen-verbaal lijkt het opportuun om de eigenaars
van de niet-afgekoppelde woning eenmalig uitstel van 6 maanden te verlenen om alsnog hun
private rioleringsstelsel af te koppelen. Van de niet-afgekoppelde woning, waarvan de eigenaars
dus geen positief keuringsbewijs kunnen voorleggen op 30 juni 2019 zal vanaf 1 juli 2019 een
proces-verbaal opgesteld worden door de bevoegde gemeentelijk toezichthouder. Deze pv’s
worden bezorgd aan de Vlaamse overheid.
Een eenmalige termijnverlenging werd eerder toegestaan door de gemeenteraad n.a.v. werken in
de Steenveldlaan op 28 april 2016 en in de Lindestraat op 30 november 2017.

Regelgeving
Bevoegdheid
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
Wet van 26 maart 1971: De bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
gewijzigd bij decreten van 22 december 1995, 8 juli 1996, 12 december 1998, 21 december 2001,
24 december 2004 en 23 december 2005
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995: Algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, zoals gewijzigd
Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1999: Vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd
Europese kaderrichtlijn Water 200/60/EG
Gemeenteraadsbesluit van 16 juli 2015: Goedkeuring van het subsidiereglement inzake
afkoppeling en lozing van het hemelwater en afvalwater bij de aanleg van een gescheiden
riolering of op eigen initiatief
Gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018: Goedkeuring van inhoudelijke aanpassing van het
subsidiereglement inzake afkoppeling en lozing van het hemelwater en afvalwater bij de aanleg
van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt een éénmalige termijnverlenging met een periode van 6 maanden, goed
waardoor de eigenaars van de niet-afgekoppelde woningen vóór 30 juni 2019 een positief
keuringsbewijs dienen voor te leggen.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt goed dat de eigenaars die binnen de termijnverlenging een positief
keuringsbewijs voorleggen, alsnog beroep kunnen doen op de toepassing van het
subsidiereglement voor de afkoppeling van afvalwater en hemelwater.

Artikel 3
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

WONEN EN ONDERNEMEN
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RUIMTELIJKE ORDENING
18.

Goedkeuring niet realiseren rooilijn

Motivering
Aanleiding
Op 22 november 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de aanvraag van
Fabienne Bourgeois, Veldstraat 129, 9470 Denderleeuw voor het afleveren van een
stedenbouwkundige vergunning voor het aanbrengen van isolatie en crepi aan de voor- en
zijgevel ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Veldstraat 129, 9470
Denderleeuw met als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie B nummer 703 z.
Het perceel is gelegen in woongebied volgens het gewestplan Aalst-Ninove-GeraardsbergenZottegem.
Het perceel ligt binnen de afbakening van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening
Regionaalstedelijk gebied Aalst’.
De woning wordt getroffen door de bestaande rooilijn van de Veldstraat, goedgekeurd bij
Koninklijk besluit van 10 juli 1957.

Argumentatie
In principe kan er geen stedenbouwkundige vergunning worden verleend voor
verbouwingswerken aan een constructie die door een rooilijn wordt getroffen, met uitzondering
van de voorwaarden bepaald in het decreet van 8 mei 2009 over de vaststelling en realisatie van de
rooilijnen. Zo bepaalt artikel 16 van dit decreet dat een stedenbouwkundige vergunning toch
verleend mag worden indien blijkt dat de rooilijn niet binnen de vijf jaar na afgifte van de
vergunning zal gerealiseerd worden. Indien wordt onteigend na deze vijf jaar, zal bij het bepalen
van de vergoeding geen rekening worden gehouden met de waardevermeerdering die uit de
vergunde werken voortvloeit.
Het is aan de gemeenteraad om zich hierover uit te spreken.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur, artikel 40

Juridische grond
Decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen: Vaststelling en realisatie van de rooilijnen
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikels 4.2.25 en 4.3.8., §1
Koninklijk besluit van 30 mei 1978 en latere wijzigingen: Vaststelling van het Aalst-NinoveGeraardsbergen-Zottegem
Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2003: De definitieve vaststelling van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997: Vaststelling van een algemene
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer, artikel 3
Ministerieel besluit van 27 augustus 2003: Goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Denderleeuw
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Inspraak, advies en bijlagen
Aan het bestaande hoofdgebouw wordt niets gewijzigd. Het gaat enkel om het aanbrengen van
isolatie (10 cm) en crepi (2 cm) aan de voor- en zijgevel van de woning.
In het bewuste gedeelte van de Veldstraat en aan de overzijde worden nog andere gebouwen
getroffen door deze rooilijn.
Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan behoort de Veldstraat inzake rooilijnen tot:


Categorie 4: “Bestaand rooilijnplan opheffen en rooilijn op ongeveer de actuele toestand (evt.
smaller) bevestigen + stimuleren verplichten dat de storende verspringingen op korte termijn
worden aangepakt (verfraaid, verbeterd, weggewerkt)”

Volgende stedenbouwkundige vergunningen werd voor deze woning afgeleverd:


stedenbouwkundige vergunning met referte 1968/37 verleend op 06 november 1968 voor het
bouwen van een woning



stedenbouwkundige vergunning met referte 1989/94 verleend op 17 januari 1990 voor het
bouwen van een veranda



stedenbouwkundige vergunning met referte 1992/37 verleend op 11 maart 1992 voor het
bouwen van een tuinberging



stedenbouwkundige vergunning met referte 1993/165 verleend op 08 september 1993 voor
het bouwen van een afdak aan de bestaande woning

Ook voor aanpalende gebouwen die door de rooilijn getroffen worden, werden al
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd voor het vernieuwen van de voorgevel onder
andere voor de huisnummers 124 en 135.
Vóór de woning bevindt zich een voetpad met een breedte van 1,50 m à 2,17 m (exclusief
boordsteen van 0,13 m). Deze breedte ligt boven het ideale minimum van 1,5 m voor voetpaden.
Uit al het voorgaande kunnen we concluderen dat voor deze aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning beroep kan worden gedaan op artikel 16 van het decreet van 8
mei 2009 inzake de vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het niet realiseren van de rooilijn binnen een termijn van vijf jaar goed
langsheen de Veldstraat, ter hoogte van huisnummer 129 (kadastraal gekend als ). Dit in functie
van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning door Fabienne Bourgeois voor het
aanbrengen van isolatie en crepi op het adres Veldstraat 129, 9470 Denderleeuw.

Artikel 2
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.
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19.

Goedkeuring niet realiseren rooilijn

Motivering
Aanleiding
Op 28 november 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de aanvraag van Pascal
Cammaert A. Rodenbachstraat 82 9470 Denderleeuw voor het afleveren van een
stedenbouwkundige vergunning voor het vernieuwen van de voorgevel ontvangen. De aanvraag
heeft betrekking op een terrein in de A. Rodenbachstraat 82 9470 Denderleeuw met als kadastrale
omschrijving afdeling 1 sectie A nummer 545.
Het perceel is gelegen in woongebied volgens het gewestplan Aalst-Ninove-GeraardsbergenZottegem.
Het perceel ligt binnen de afbakening van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening
Regionaalstedelijk gebied Aalst’.
De woning wordt getroffen door de bestaande rooilijn van de A. Rodenbachstraat, goedgekeurd
bij Koninklijk besluit van 08 april 1935.

Argumentatie
In principe kan er geen stedenbouwkundige vergunning worden verleend voor
verbouwingswerken aan een constructie die door een rooilijn wordt getroffen, met uitzondering
van de voorwaarden bepaald in het decreet van 8 mei 2009 over de vaststelling en realisatie van de
rooilijnen. Zo bepaalt artikel 16 van dit decreet dat een stedenbouwkundige vergunning toch
verleend mag worden indien blijkt dat de rooilijn niet binnen de vijf jaar na afgifte van de
vergunning zal gerealiseerd worden. Indien wordt onteigend na deze vijf jaar, zal bij het bepalen
van de vergoeding geen rekening worden gehouden met de waardevermeerdering die uit de
vergunde werken voortvloeit.
Het is aan de gemeenteraad om zich hierover uit te spreken.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur, artikel 40

Juridische grond
Decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen: Vaststelling en realisatie van de rooilijnen
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikels 4.2.25 en 4.3.8., §1
Koninklijk besluit van 30 mei 1978 en latere wijzigingen: Vaststelling van het Aalst-NinoveGeraardsbergen-Zottegem
Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2003: De definitieve vaststelling van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997: Vaststelling van een algemene
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer, artikel 3
Ministerieel besluit van 27 augustus 2003: Goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Denderleeuw

Inspraak, advies en bijlagen
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Aan het bestaande hoofdgebouw wordt niets gewijzigd. Het gaat enkel om het vernieuwen
voorgevel, zijnde het aanbrengen van isolatie (10 cm) en crepi (1cm). De bestaande gevel wordt
afgekapt zodat de nieuw te bouwen gevel op dezelfde plaats komt te staan.
In het bewuste gedeelte van de A. Rodenbachstraat en aan de overzijde worden nog andere
gebouwen getroffen door deze rooilijn.
Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan behoort de A. Rodenbachstraat inzake rooilijnen
tot:


Categorie 4: “Bestaand rooilijnplan opheffen en rooilijn op ongeveer de actuele toestand (evt.
smaller) bevestigen + stimuleren verplichten dat de storende verspringingen op korte termijn
worden aangepakt (verfraaid, verbeterd, weggewerkt)”

In verleden werden al stedenbouwkundige vergunningen verleend voor het vernieuwen van
voorgevels in de A. Rodenbachstraat. In de loop van 2019 gaan nieuwe voetpaden worden
aangelegd in de straat. Vóór de woning nummer 82 zal een voetpad worden aangelegd met een
breedte van 1,60 m (exclusief boordsteen). Deze breedte ligt boven het ideale minimum van 1,5 m
voor voetpaden.
Uit al het voorgaande kunnen we concluderen dat voor deze aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning beroep kan worden gedaan op artikel 16 van het decreet van 8
mei 2009 inzake de vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het niet realiseren van de rooilijn binnen een termijn van vijf jaar goed
langsheen de A. Rodenbachstraat, ter hoogte van huisnummer 82 (kadastraal gekend als afdeling 1
sectie A nummer 545). Dit in functie van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning
door Pascal Cammaert voor het vernieuwen van de voorgevel op het adres A. Rodenbachstraat 82
9470 Denderleeuw.

Artikel 2
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

SECRETARIAAT
20.

Goedkeuring aankoop perceel Landuitstraat

Motivering
Aanleiding en argumentatie
Het gemeentebestuur werd in opdracht van de eigenaars van het perceel gelegen aan de
Landuitstraat gecontacteerd met de vraag om de perceelsgrens tussen het bewuste perceel en het
gemeentelijk eigendom dat aanpalend is recht te trekken, dit om de te bebouwen oppervlakte van
het perceel te optimaliseren.
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Het college van burgemeester en schepenen vond dit niet opportuun en stelde voor om het terrein
aan te kopen.
De aankoop van het terrein is opportuun in het kader van het geplande fietssnelwegennetwerk.
Tevens is het behoud van een ruime groene buffer tussen de nabijgelegen spoorweg en de
bebouwing aangewezen.

Regelgeving
Bevoegdheid en juridische grond
Decreet lokaal bestuur, art. 41

Financiële gevolgen
De aankoopprijs bedraagt 99.000 euro. Kredieten hiervoor zijn beschikbaar op budgetcode
2291007/020000

Inspraak, advies en bijlagen
Bijlagen:


Schattingsverslag zoals opgemaakt door Elba



Ontwerpakte



Kadastrale legger



Bodemattest zoals afgeleverd door OVAM



Uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister



Verkavelingsakte

Inspraak
De financieel directeur verleende op 16 januari 2019 een visum.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
Het perceel gelegen te Landuitstraat, 9470 Denderleeuw, kadastraal gekend als sectie B nummer
1358/K/2 partitie P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van twee are achtenveertig
centiare (2a 48ca) wordt aangekocht van dhr. en mevr. Becqué-Tas, Hofkouter 73 bus 002, 9520
Sint-Lievens-Houtem en dit voor een totaalprijs van 99.000 euro. .

Artikel 2
De ontwerpakte opgemaakt door notaris Van de Steene wordt goedgekeurd.

Artikel 3
De heer burgemeester Jo Fonck of zijn vervanger en de algemeen directeur Jimmy Geeraerts, of
zijn vervanger worden gemachtigd de aankoopakte te ondertekenen namens het
gemeentebestuur.

Artikel 4
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De hypotheekbewaarder moet geen ambtshalve inschrijving uitvoeren bij overschrijving van deze
akte.

Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.

Artikel 6
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

21.

Goedkeuring aankoop woning Spoorweglaan

Motivering
Aanleiding
De woning Spoorweglaan 15 werd te koop aangeboden door een immokantoor.

Argumentatie
Deze aankoop gebeurt om redenen van openbaar nut, namelijk enerzijds de goede ruimtelijke
ordening en anderzijds de verbetering van mobiliteit en toegankelijkheid. Immers:
De woning te Spoorweglaan 15 is één van de vier woningen waarvan de voorgevel ruim voorbij de
rooilijn ligt. Hierdoor is de Spoorweglaan over de breedte van deze vier woningen te smal voor een
veilige verkeersdoorstroming. In de huidige situatie moeten bussen en vrachtwagens richting
station over het fietspad rijden. De woning Spoorweglaan 11 is reeds in bezit van de gemeente. Als
de gemeente de woning met huisnummer 15 koopt en op termijn als de kans zich voordoet de
woningen met huisnummers 13 en 17, kunnen deze vier woningen afgebroken worden en kan de
straat heringericht worden.
Bovendien grenzen zowel Spoorweglaan 11 als Spoorweglaan 15 aan het terrein ‘Paristyl’. Hierdoor
kan eventueel een doorgang gecreëerd worden tussen het terrein ‘Paristyl’ en de Spoorweglaan.

Regelgeving
Bevoegdheid en juridische grond
Decreet lokaal bestuur, art. 41

Financiële gevolgen
De aankoopprijs bedraagt 120.000 euro. Kredieten hiervoor zijn beschikbaar op budgetcode
2291007/020000

Inspraak, advies en bijlagen
Bijlagen:


Schattingsverslag zoals opgemaakt door Elba



Ontwerpakte



Kadastrale legger
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Bodemattest zoals afgeleverd door OVAM



Uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister



Attest EPC



Attest elektrische keuring

Inspraak:
De financieel directeur verleende op 16 januari 2019 een visum.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
Het woonhuis gelegen Spoorweglaan 15, thans gekadastreerd sectie A, nummer 0566H3 P0000,
met een oppervlakte van één are veertig centiare (1a 40ca), gekadastreerd volgens titel onder
grotere oppervlakte sectie A nummers 566/V/2, 566/W/2 en 566/X/2 wordt aangekocht van
Parmentier Stefan, 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 282 bus 1 en dit voor een totaalprijs van
120.000 euro.

Artikel 2
De ontwerpakte opgemaakt door notaris Van de Steene wordt goedgekeurd.

Artikel 3
De heer burgemeester Jo Fonck of zijn vervanger en de algemeen directeur Jimmy Geeraerts, of
zijn vervanger worden gemachtigd de aankoopakte te ondertekenen namens het
gemeentebestuur.

Artikel 4
De hypotheekbewaarder moet geen ambtshalve inschrijving uitvoeren bij overschrijving van deze
akte.

Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.

Artikel 6
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

OPENBARE RUIMTE
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OPENBARE WERKEN
22.

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze- ondergrondse
ontruimingen op de begraafplaatsen van Denderleeuw, Iddergem en Welle

Motivering
Aanleiding
In de zitting van 10 april 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om de
procedure tot ontruiming op te starten. Vanaf 14 mei 2018 werden de nabestaanden van de
procedure op de hoogte gebracht. 1 jaar na de aanplakking/ startdatum procedure bekendmaing
mag er overgegaan worden tot ontruiming van de overgebleven grafmonumenten en toebehoren

Argumentatie
In het kader van de opdracht “Ondergrondse ontruimingen op de begraafplaatsen Denderleeuw,
Iddergem en Welle” werd een bestek met nr. 2018/970 opgesteld door de ontwerper.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 193.409,66 euro + 40.616,03 euro (21% btw) =
234.025,69 euro.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure

Regelgeving
Bevoegdheid
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019 op budgetcode
2289007/099000-NP-2289007/1.
Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging
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Inspraak, advies en bijlagen
Bijlage 1 : lastenboek
Bijlage 2: raming
Bijlage 3: Collegebesluit van 10 april omtrent ontruimingen

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2018/970 en de raming voor de opdracht “Ondergrondse ontruimingen op de
begraafplaatsen Denderleeuw, Iddergem en Welle”, opgesteld door de ontwerper worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen
van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 193.409,66 euro + 40.616,03 euro (21%
btw) = 234.025,69 euro.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
2289007/099000-NP-2289007/1.

Artikel 5
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging

Artikel 6
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

GROEN
23.

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Groenonderhoud in
verschillende woonwijken van Denderleeuw dienstjaar 2019

Motivering
Aanleiding
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Argumentatie
In het kader van de opdracht “Groenonderhoud in verschillende woonwijken van Denderleeuw dj
2019” werd een bestek met nr. 2018/946 opgesteld door de Dienst openbare ruimte.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1: wijk Hemelrijk en Huissegempark, raming: 67.963,06 euro + 14.272,24 euro (21% btw) =
82.235,30 euro;
* Perceel 2: wijk Hoogsteenveld,wijk Booglaan, wijk Ringlaan en wijk Populierenlaan, raming:
96.801,24 euro + 20.328,26 euro (21% btw) = 117.129,50 euro.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 164.764,30 euro + 34.600,50 euro (21%
btw) = 199.364,80 euro.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Regelgeving
Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
6150500/068000.

Inspraak, advies en bijlagen
Bestek, raming en plannen

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
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Het bestek met nr. 2018/946 en de raming voor de opdracht “Groenonderhoud in verschillende
woonwijken van Denderleeuw dj 2019”, opgesteld door de Dienst openbare ruimte worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen
van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 164.764,30 euro + 34.600,50 euro (21%
btw) = 199.364,80 euro.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
6150500/068000.
Artikel 5
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.”

ONDERWIJS
24.

Goedkeuring toekennen nominatieve investeringssubsidie aan de
secundaire scholen IKSO en GO! Atheneum Denderleeuw

Motivering
Aanleiding
Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2018 werd de
oprichting van een Lokale Taskforce capaciteit voor het secundair onderwijs goedgekeurd.
Dit naar aanleiding van de toekenning door de Vlaamse regering van een subsidie van 1.581.000
euro voor capaciteitsprojecten in het secundair onderwijs van Denderleeuw.

Argumentatie
In vergadering van de Lokale Taskforce van 29 november 2018 werden door het GO! Atheneum
Denderleeuw en het IKSO capaciteitsprojecten voorgesteld.
In vergadering van de Lokale Taskforce van 13 december 2018 werden de ingediende
capaciteitsprojecten besproken en goedgekeurd door de Lokale Taskforce.
Om beide projecten te kunnen realiseren blijken voor het IKSO en het GO! volgende globale
toelagen absoluut noodzakelijk:



IKSO: 1.000.000 euro
GO! Atheneum Denderleeuw: 600.000 euro
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Na onderhandelingen werd een consensus bereikt waarbij het subsidiebedrag ten bedrage van
1.581.000 euro als volgt verdeeld wordt:



IKSO: 988.125 euro (62,5%)
GO! Atheneum Denderleeuw: 592.875 euro (37,5%)

Dit akkoord veronderstelt vanwege de gemeente een bijkomende investeringssubsidie ten
bedrage van 19.000 euro als volgt verdeeld:



IKSO: 11.875 euro (62,5%)
GO! Atheneum Denderleeuw: 7.125 euro (37,5%)

Aldus ontvangt het IKSO het vereiste minimumbedrag van 1.000.000 euro en het GO! het vereiste
minimumbedrag van 600.000 euro.
Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2018 werd de
verdeling van de toegekende capaciteitssubsidie en het toekennen van een extra gemeentelijke
toelage principieel goedgekeurd.
In vergadering van de Lokale Taskforce Capaciteit van 11 januari 2019 werden de aangepaste en
definitieve capaciteitsprojecten van het IKSO en het GO! Atheneum Denderleeuw unaniem
goedgekeurd.
Overeenkomstig de brief van 9 november 2018 vanwege het Departement Onderwijs werd de
selectie van capaciteitsprojecten ingediend op dinsdag 15 januari 2019.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41

Juridische grond
Wet van 14 november 1983: controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen
Beslissing Vlaamse regering van 19 oktober 2018: Investeren van 150 miljoen euro voor extra
plaatsen op school in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 20192021

Financiële gevolgen
Het IKSO en het GO! Atheneum Denderleeuw ontvangen een extra gemeentelijke
investeringssubsidie van respectievelijk 11.875 en 7.125 euro.
Deze kredieten zullen vanaf 2020 opgenomen worden in het budget.

Inspraak, advies en bijlagen
Verslag LTF CAP SO 181129
Verslag LTF CAP SO 181213
Verslag LTF CAP SO 190111
2018.11.09 brief departement Onderwijs en Vorming_verdeling CAP 2019-2021
2018.11.28 brief departement Onderwijs en Vorming_verdeling CAP 2019-2021_selectie
Principieel goedkeuren verdeling capaciteitssubsidie en toekennen extra gemeentelijke toelage
CBS 18.12.2018_getekende versie
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De financieel beheerder verleende op 22 januari 2019 een visum.

Stemming
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de toekenning van een eenmalige nominatieve investeringssubsidie ten
bedrage van 19.000 euro goed aan volgende secundaire scholen:
Uit te betalen
subsidie

School

Adres vestigingsplaats

11.875 euro

IKSO

Nieuwstraat 1 te 9470 Denderleeuw

7.125 euro

GO! Atheneum Denderleeuw

Kouterbaan 20 te 9470 Denderleeuw

Artikel 2
De toegekende investeringssubsidie dient gebruikt te worden voor de realisering van de
capaciteitsprojecten in de periode 2019-2022.

Artikel 3
Deze investeringssubsidie wordt opgenomen in het budget 2020.

Artikel 4
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en ter kennisgeving aan de
directies van het IKSO en het GO! Atheneum Denderleeuw

Artikel 5
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art.§285 van het decreet over
het lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis
gesteld worden volgens de bepalingen van art.§330 van het decreet over het lokaal bestuur.

SECRETARIAAT
TP1. Voorstel ter beschikking stellen van gratis strooizout
Motivering
Aanleiding
Dit voorstel werd ingediend door Kristof Slagmulder namens de Vlaams Belangfractie.

Argumentatie
Onze inwoners hebben de plicht om hun voetpad sneeuw- en ijzelvrij te houden tijdens de
wintermaanden.
De Vlaams Belangfractie stelt voor om per kalenderjaar 10 kg strooizout ter beschikking te stellen
aan onze inwoners. Hiervoor moet aan enkele voorwaarden voldaan worden: domicilieadres in
Denderleeuw, bewoners appartementsgebouwen (bestellen via syndicus of bewoner gelijkvloerse
verdieping), eigen recipiënten meebrengen, enz.

Notulen gemeenteraad 31 januari 2019

40 / 41

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 21

Juridische grond

Stemming
13 ja-stemmen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Geert Van Schelvergem,
Ingrid Temmerman, Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven,
Hedwig Jacobs, Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri)
14 nee-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet,
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw,
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om per kalenderjaar geen 10 kg gratis strooizout ter beschikking te stellen
aan de inwoners van Denderleeuw.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het schepencollege om ter zake een reglement uit te werken.

Artikel 3
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

De zitting wordt gesloten om 23.15 uur.

Jimmy Geeraerts
algemeen directeur
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Lieven Vernaillen
voorzitter
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