NOTULEN
GEMEENTERAAD
DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019
Aanvangsuur:

20.32 uur

Aanwezig:

Lieven Vernaillen, voorzitter
Jo Fonck, burgemeester
Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet, Alberic Sergooris,
Andy Depetter, Sofie Renders, schepenen
Marleen Van der Hoeven, Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder,
Simonne De Leeuw, Christel De Bruecker, Geert Van Schelvergem,
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,
raadsleden
Jimmy Geeraerts, algemeen directeur

Verontschuldigd/Afwezig: Andy Depetter, schepen verontschuldigd voor punt 34
Inge Ranschaert, raadslid verontschuldigd voor punt 34

Agendapunten:
Openbare zitting ............................................................................................................................. 3
1.
2.

Goedkeuring notulen gemeenteraad van 31 januari 2019 ..........................................................................................3
Goedkeuring agenda en bepaling stemgedrag voor de algemene vergadering Cipal.....................................3

3. Goedkeuring agenda en bepaling stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van IGS Westlede ....................................................................................................................................4
4. Goedkeuring agenda en bepaling stemgedrag voor de buitengewone algemene vergadering Intergem
5
5. Aanduiding kandidaat-lid voor het Regionaal bestuurscomité (RBC) en voor de raad van bestuur van
Intergem ..................................................................................................................................................................................................6
6. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van Intergem .......................8
7. Aanduiden van gemeentelijke vertegenwoordiger in algemene vergadering van Rato vzw .........................9
8. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Westlede; Voordracht van kandidaatbestuurders van Westlede .............................................................................................................................................................. 10
9. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen
(VVOG) ................................................................................................................................................................................................... 12
10. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Cipal........................................................... 13

Notulen gemeenteraad 28 februari 2019

1 / 52

11. Aanduiding vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de projectvereniging Wijkwerkorganisatie
Plaatselijk Wijk Werken Agentschap. .......................................................................................................................................... 15
12. Aanduiding vertegenwoordigers in het beheerscomité van de interlokale vereniging Bib-Art .................. 16
13. Aanduiding vertegenwoordigers in het beheerscomité van de interlokale vereniging Regiosport ZuidOost-Vlaanderen ................................................................................................................................................................................ 17
14. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van vzw Toerisme Scheldeland ................ 19
15. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen ....... 20
16. Aanduiding vertegenwoordigers in het bekkenbestuur van het Denderbekken ............................................. 21
17. Aanduiding vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het werk (georganiseerd door SOLvA) ............................................................................ 22
18. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van SOLvA ..................................... 23
19. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van SOLvA........................................................ 25
20. Aanduiding vertegenwoordigers in het beheerscomité van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen
(SG De Vlaard) ..................................................................................................................................................................................... 26
21. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Zefier ......................................................... 27
22. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de VVSG .................................................... 28
23. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Ethias ......................................................... 29
24. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Logo Dender........................................... 31
25. Aanduiding vertegenwoordigers in raad van advies van PISAD ............................................................................. 32
26. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van SHM Denderstreek ............................... 33
27. Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Dewaco werkerswelzijn ...................... 34
28. Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Dewaco-Werkerswelzijn................................... 35
29. Aanduiding vertegenwoordigers in vzw Sporen naar Werk ..................................................................................... 36
30. Aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen .......... 38
31. Aanduiding vertegenwoordiger in de regioraad van de ESF versterkt streekbeleid ....................................... 39
32. Goedkeuring retributie tijdelijke inname openbaar domein, plaatsen/ontlenen signalisatie ...................... 40
33. Goedkeuring overschrijden rooilijn Koningin Astridstraat naar aanleiding van de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning voor de Koningin Astridstraat 23 ............................................................................... 46
34. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw DE(GE)BUREN ................................................................... 48
35. Goedkeuring vernieuwing subsidiereglement voor jubilerende verenigingen ................................................ 49
36. Goedkeuring capaciteitsbepaling en vaststellen inschrijvingsperiodes van de gemeentelijke basisschool
voor het schooljaar 2019-2020 ...................................................................................................................................................... 50

Notulen gemeenteraad 28 februari 2019

2 / 52

OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
ALGEMEEN SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring notulen gemeenteraad van 31 januari 2019

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur, artikel 32

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
De notulen van de gemeenteraadszitting van 31 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.

2.

Goedkeuring agenda en bepaling stemgedrag voor de algemene
vergadering Cipal

Motivering
Aanleiding
Op 22 januari 2019 ontving de gemeente een brief van Cipal met een oproep om deel te nemen
aan de bijzondere algemene vergadering op 22 maart 2019 met volgende agenda:


Benoeming van de leden van de raad van bestuur



Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde



Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Argumentatie
De nodige stavingsstukken zijn bijgevoegd bij de uitnodiging.

Regelgeving
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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,
Geert Van Schelvergem, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert)
13 onthoudingen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman,
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs,
Linda Van de Perre, Okitokandjo Chancelvie, Johan Duyck, Shahla Bagheri)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Cipal
op 22 maart 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 Cipal, met als adres, Winkelom 4 te 2440 Geel 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.

3.

Goedkeuring agenda en bepaling stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGS Westlede

Motivering
Aanleiding
Op 10 januari 2019 ontving de gemeente een brief van Crematorium Westlede met een oproep
om deel te nemen aan de algemene vergadering op dinsdag 19 maart 2019 in het hoofdgebouw
van crematorium Westlede te Lochristi om 18.00uur met volgende agenda:


Samenstelling raad van bestuur

Argumentatie
De nodige stavingsstukken zijn bijgevoegd bij de uitnodiging.
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Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur, artikel 432

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

Bijlage
Uitnodiging

Stemming
15 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 Schelvergem, Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert)
12 onthoudingen (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)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van Crematorium
Westlede te Lochristi op 19 maart 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 crematorium Westlede , met als adres, IGS Westlede, Smalle
Heerweg 60 te 9080 Lochristi, 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.

4.

Goedkeuring agenda en bepaling stemgedrag voor de buitengewone
algemene vergadering Intergem

Motivering
Aanleiding
Op 28 december 2018 ontving de gemeente een brief van Intergem met een oproep om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering op 21 maart 2019 met volgende agenda:
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Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

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
Intergem op 21 maart 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 Intergem, c/o Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle 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.

5.

Aanduiding kandidaat-lid voor het Regionaal bestuurscomité (RBC) en
voor de raad van bestuur van Intergem

Motivering
Aanleiding
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Aangetekende brief van Intergem van 27 december 2018

Argumentatie
Overeenkomstig de statuten van Intergem, artikel 18, dienen nieuwe leden voor het RBC en
nieuwe kandidaat-bestuurders te worden aangesteld.
Gemeente Denderleeuw heeft het recht om 1 kandidaat-lid voor het Regionaal bestuurscomité
voor te dragen. Voorgedragen kandidaten dienen gemeenteraadslid te zijn. Indien de
voorgedragen kandidaten geen gemeenteraadslid zijn, dient de deskundigheid m.b.t. de statutair
bepaalde doelstellingen aangetoond te worden. Dergelijke voordracht dient in die zin uitdrukkelijk
gemotiveerd te worden. Kandidaten dienen te voldoen aan de voorwaarden m.b.t.
onverenigbaarheid en onafhankelijkheid t.o.v. producenten en energieleveranciers.
De deelnemende gemeenten hebben het recht om maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te
dragen. De personen die hiervoor worden voorgedragen dienen dezelfde te zijn als wie wordt
voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Jan De Nul als kandidaat-lid van het RBC én als kandidaat-bestuurder

Vanuit de oppositie wordt Jacobs Hedwig voorgedragen.

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

Juridische grond
Statuten van Intergem

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt Jan De Nul 14 stemmen als kandidaat-lid én als kandidaatbestuurder, Jacobs Hedwig behaalt 10 stemmen, bij 3 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Jan De Nul aan als kandidaat-lid in het RBC van Intergem als
vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw en dit voor de gehele duur van de lopende
legislatuur, i.e. tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Jan De Nul aan als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Intergem als
vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw en dit voor de gehele duur van de lopende
legislatuur, i.e. tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

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

Artikel 4
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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.

6.

Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene
Vergadering van Intergem

Motivering
Aanleiding
Brief van de Watergroep van 24 oktober 2018

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aan te duiden voor de Algemene Vergadering van Intergem. Deze personen dienen
gemeenteraadsleden te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


De Nul Jan als vertegenwoordiger met Sergooris Alberic als plaatsvervangend
vertegenwoordiger



Vanuit de oppositie wordt voorgedragen: Noens Marleen als vertegenwoordiger met
Temmerman Ingrid als plaatsvervangend vertegenwoordiger

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

Juridische grond
Statuten van Intergem
Decreet Lokaal Bestuur, art. 432

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt De Nul Jan als vertegenwoordiger met Sergooris Alberic als
plaatsvervangend vertegenwoordiger 14 stemmen, Noens Marleen met Temmerman Ingrid als
plaatsvervanger haalt 10 stemmen, bij 3 blanco’s.

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

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

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan Intergem 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.

7.

Aanduiden van gemeentelijke vertegenwoordiger in algemene
vergadering van Rato vzw

Motivering
Aanleiding
Brief van vzw Rato van 24 oktober 2018.

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


De Smet Yves als vertegenwoordiger met Depetter Andy als plaatsvervangend
vertegenwoordiger



Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:
Slagmulder Kristof als vertegenwoordiger met De Bruecker Christel als plaatsvervangend
vertegenwoordiger

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

Juridische grond
Statuten van Rato vzw

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt De Smet Yves als vertegenwoordiger met Depetter Andy als
plaatsvervangend vertegenwoordiger 14 stemmen, Slagmulder Kristof met De Bruecker Christel als
plaatsvervanger haalt 10 stemmen, bij 3 blanco’s.

Notulen gemeenteraad 28 februari 2019

9 / 52

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt De Smet Yves aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw
in de Algemene Vergadering van Rato vzw, en dit voor de gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Depetter Andy aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de Algemene Vergadering van Rato vzw, en dit voor de gehele duur van
de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan Rato vzw 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.

8.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van
Westlede; Voordracht van kandidaat-bestuurders van Westlede

Motivering
Aanleiding
Brief van Westlede van10 januari 2019

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aan te duiden voor de Algemene Vergadering van Westlede. Deze personen dienen
gemeenteraadsleden te zijn.
Elke deelnemende gemeente heeft het recht om een kandidaat-bestuurder voor te dragen. De
raad van bestuur bestaat uit 14 stemgerechtigde leden waarvan er via dit kanaal 2 dienen
aangeduid te worden uit het arrondissement Aalst.
Elke deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende
stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen en deze aanduiding voor te leggen
aan de algemene vergadering. Indien meerdere gemeenten van dit recht gebruik maken wordt
een rangorde gemaakt op basis van het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de
aanduidende gemeenten.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Cosyns Els als vertegenwoordiger met Vaeyens Marnick als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Vanuit de oppositie worden voorgedragen:


Noens Marleen als vertegenwoordiger met Verhoeven Greta als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering
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Van Cauter Geert als vertegenwoordiger met Duyck Johan als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Worden voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, verkozen op een lijst
waarvan geen enkele gekozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen:


Van de Perre Linda



Van Schelvergem Geert

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

Juridische grond
Statuten van Westlede
Decreet Lokaal Bestuur, art. 432

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Cosyns Els als vertegenwoordiger in de algemene vergadering met Vaeyens Marnick als
plaatsvervangend vertegenwoordiger 14 stemmen, Noens Marleen met Verhoeven Greta als
plaatsvervangend vertegenwoordiger behaalt 9 stemmen, Van Cauter Geert met Duyck Johan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger behaalt 4 stemmen.
Van de Perre Linda als kandidaat-bestuurder verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen 10 stemmen, Van Schelvergem
Geert 15 stemmen, bij 1 blanco en 1 ongeldige stem.

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

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

Artikel 3
De gemeenteraad duidt Van Schelvergem Geert aan als kandidaat-bestuurder met raadgevende
stem voor Westlede, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene behoort tot het college
van burgemeester en schepenen.

Artikel 4
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Een afschrift van deze beslissing zal aan Westlede 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.

9.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)

Motivering
Aanleiding
Brief van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) van 26 oktober 2018

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de Algemene Vergadering
van de VVOG .
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Vaeyens Marnick als vertegenwoordiger in de algemene vergadering met Depetter Andy als
plaatsvervanger.

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Bourgeois Danny met Verhoeven Greta als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van VVOG

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Vaeyens Marnick als vertegenwoordiger met Depetter Andy als plaatsvervanger in de algemene
vergadering 14 stemmen, Bourgeois Danny met Verhoeven Greta als plaatsvervanger behaalt 10
stemmen bij 3 blanco’s.

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

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Depetter Andy als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de algemene vergadering van VVOG, en dit voor de gehele duur van de lopende
legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan de VVOG 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.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Cipal

Motivering
Aanleiding
Brief van Cipal van 22 januari 2019

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aan te duiden voor de Algemene Vergadering van Cipal. Deze personen dienen
gemeenteraadsleden te zijn.
Elke deelnemende gemeente heeft het recht om een kandidaat-bestuurder voor te dragen. De
raad van bestuur bestaat uit 15 stemgerechtigde leden.
Elke deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende
stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen en deze aanduiding voor te leggen
aan de algemene vergadering. Indien meerdere gemeenten van dit recht gebruik maken wordt
een rangorde gemaakt op basis van :


In eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die
niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd
bestuurder;



In tweede instantie komen leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun
gemeenteraad aangewezen werden;



Vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid
van de bestuurders;



Tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het
jongste aangewezen lid;

Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:
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Vaeyens Marnick als vertegenwoordiger met Depetter Andy als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Vanuit de oppositie worden voorgedragen:


Jacobs Hedwig als vertegenwoordiger met Vercammen Joris als plaatsvervanger in de
algemene vergadering

Worden voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, verkozen op een lijst
waarvan geen enkele gekozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen:


Duyck Johan



Slagmulder Kristof

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

Juridische grond
Statuten van Cipal
Decreet Lokaal Bestuur, art. 432

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Vaeyens Marnick als vertegenwoordiger in de algemene vergadering met Depetter Andy als
plaatsvervangend vertegenwoordiger 14 stemmen, Jacobs Hedwig met Vercammen Joris als
plaatsvervanger behaalt 10 stemmen, bij 3 blanco’s.
Duyck Johan als kandidaat-bestuurder verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen 18 stemmen, Slagmulder Kristof behaalt
9 stemmen.

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

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

Artikel 3
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De gemeenteraad duidt Duyck Johan aan als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor
Cipal, verkozen op een lijst waarvan geen enkele gekozene behoort tot het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing zal aan Cipal 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.

11.

Aanduiding vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de
projectvereniging Wijkwerkorganisatie Plaatselijk Wijk Werken
Agentschap.

Motivering
Aanleiding
Na de vernieuwing van de gemeenteraad dient het gemeentebestuur nieuwe vertegenwoordigers
aan te duiden in de raad van bestuur van de projectvereniging wijkwerkorganisatie Plaatselijk Wijk
Werken Agentschap.

Argumentatie
De gemeente Denderleeuw heeft recht op één effectief stemgerechtigd lid, één plaatsvervangend
en één raadgevend lid. Stemgerechtigde leden en hun vervangers dienen lid te zijn van het college
van burgemeester en schepenen of te behoren tot een meerderheidsfractie.
Het lid met raadgevende stem dient een raadslid te zijn, verkozen op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uit maakt van het college van burgemeester en schepenen.
Voorgedragen wordt:


door het college van burgemeester en schepenen: Vernaillen Lieven met Renders Sofie als
plaatsvervanger

Als vertegenwoordiger met raadgevende stem wordt voorgedragen:


Temmerman Ingrid



Van Cauter Geert

In geval meerdere kandidaturen hiervoor worden voorgedragen en er treedt staking van stemmen
op, wordt de jongste kandidaat aangeduid.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 41°4

Juridische grond
Statuten van PWWA
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Decreet lokaal bestuur, art. 404.

Stemming
Na geheime stemming behaalt Vernaillen Lieven met Renders Sofie als plaatsvervanger 15
stemmen bij 12 blanco’s.
Als vertegenwoordiger met raadgevende stem behaalt Temmerman Ingrid 9 stemmen, Van Cauter
Geert behaalt 17 stemmen bij 1 blanco.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Vernaillen Lieven aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de raad van bestuur van het PWWA.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Renders Sofie als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de raad van bestuur van het PWWA.

Artikel 3
De gemeenteraad duidt Van Cauter Geert als vertegenwoordiger met raadgevende stem van de
gemeente Denderleeuw in de raad van bestuur van het PWWA.

Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing zal aan het PWWA bezorgd worden.

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.

12.

Aanduiding vertegenwoordigers in het beheerscomité van de
interlokale vereniging Bib-Art

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de lokale verkiezingen van oktober 2018 dient het beheerscomité van de
interlokale vereniging Bib-Art opnieuw te worden samengesteld.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor
het beheerscomité van Bib-Art. Deze vertegenwoordigers dienen gemeenteraadslid te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Sergooris Alberic als vertegenwoordiger met Vaeyens Marnick als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Slagmulder Kristof met Verhoeven Greta als plaatsvervanger
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Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 41,4°

Juridische grond
Statuten van Bib-Art
Decreet Lokaal Bestuur, art. 395

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Sergooris Alberic met Vaeyens Marnick als plaatsvervanger 14 stemmen
Slagmulder Kristof met Verhoeven Greta als plaatsvervanger 10 stemmen
bij 3 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Sergooris Alberic aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in het beheerscomité van de interlokale vereniging Bib-Art, en dit voor de gehele
duur van de lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Vaeyens Marnick aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in het beheerscomité van de interlokale vereniging Bib-Art, en dit voor de
gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan Bib-Art 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.

13.

Aanduiding vertegenwoordigers in het beheerscomité van de
interlokale vereniging Regiosport Zuid-Oost-Vlaanderen

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de lokale verkiezingen van oktober 2018 dient het beheerscomité van de
interlokale vereniging regiosport Zuid-Oost-Vlaanderen opnieuw te worden samengesteld.
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Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor
het beheerscomité van regiosport Zuid-Oost-Vlaanderen. Volgens de statuten dient de
vertegenwoordiger schepen van sport te zijn. De plaatsvervanger dient gemeenteraadslid te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Yves De Smet als vertegenwoordiger met Renders Sofie als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van Regiosport Zuid-Oost-Vlaanderen
Decreet Lokaal Bestuur, art. 395

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Yves De Smet met Renders Sofie als plaatsvervanger 14 stemmen bij 12 blanco’s en 1 ongeldige
stem

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Yves De Smet aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw
in het beheerscomité van regiosport Zuid-Oost-Vlaanderen, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Renders Sofie aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in het beheerscomité van regiosport Zuid-Oost-Vlaanderen, en dit voor de
gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan regiosport Zuid-Oost-Vlaanderen 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.
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14.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van vzw
Toerisme Scheldeland

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de lokale verkiezingen van oktober 2018 dient de algemene vergadering van de
vzw Toerisme Scheldeland opnieuw te worden samengesteld.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergadering van de vzw Toerisme Scheldeland. Deze vertegenwoordigers hoeven geen
gemeenteraadslid te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


De Nul Jan als vertegenwoordiger met Sergooris Alberic als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Noens Marleen met De Bruecker Christel als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van vzw Toerisme Scheldeland

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt
De Nul Jan met Sergooris Alberic als plaatsvervanger 14 stemmen
Noens Marleen met De Bruecker Christel als plaatsvervanger 10 stemmen bij 3 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt De Nul Jan aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw in
de algemene vergadering van de vzw Toerisme Scheldeland, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Sergooris Alberic aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Scheldeland, en dit
voor de gehele duur van de lopende legislatuur.
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Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw Toerisme Scheldeland 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.

15.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van vzw
Toerisme Oost-Vlaanderen

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de lokale verkiezingen van oktober 2018 dient de algemene vergadering van de
vzw Toerisme Oost-Vlaanderen opnieuw te worden samengesteld.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergadering van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Deze vertegenwoordigers hoeven
geen gemeenteraadslid te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


De Nul Jan als vertegenwoordiger met Sergooris Alberic als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Van de Perre Linda met Verhoeven Greta als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen

Inspraak, advies en bijlagen
Uitnodiging aanduiding vertegenwoordigers + bijlagen

Stemming
Na geheime stemming behaalt
De Nul Jan met Sergooris Alberic als plaatsvervanger 14 stemmen
Van de Perre Linda met Verhoeven Greta als plaatsvervanger 10 stemmen, bij 3 blanco’s.

Besluit
Artikel 1

Notulen gemeenteraad 28 februari 2019

20 / 52

De gemeenteraad duidt De Nul Jan aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw in
de algemene vergadering van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, en dit voor de gehele duur van
de lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Sergooris Alberic aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, en dit
voor de gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen 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.

16.

Aanduiding vertegenwoordigers in het bekkenbestuur van het
Denderbekken

Motivering
Aanleiding
Brief van het Denderbekken m.b.t. de vernieuwing van de samenstelling van het bekkenbestuur
Denderbekken.

Argumentatie
De gemeente Denderleeuw heeft recht op een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het Denderbekken. Deze dienen
gemeenteraadsleden te zijn.
Het college van burgemeester en schepenen draagt voor


Depetter Andy met Ranschaert Inge als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Slagmulder Kristof met Vercammen Joris als plaatsvervanger

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 41

Juridische grond
Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, zoals gecoördineerd op 15 juni 2018 in het nieuwe
‘Waterwetboek’

Inspraak, advies en bijlagen
Brief van het Denderbekken
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Stemming
Na geheime stemming bekomt
Depetter Andy met Ranschaert Inge als plaatsvervanger 14 stemmen
Slagmulder Kristof met Vercammen Joris als plaatsvervanger 10 stemmen bij 3 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Depetter Andy aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw
in het bekkenbestuur van het Denderbekken, en dit voor de gehele duur van de lopende
legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Ranschaert Inge aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in het bekkenbestuur van het Denderbekken, en dit voor de gehele duur
van de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het bekkenbestuur van het
Denderbekken

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.

17.

Aanduiding vertegenwoordiger in het beheerscomité van de
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op
het werk (georganiseerd door SOLvA)

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 dient een nieuwe
vertegenwoordiger aangeduid te worden in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (georganiseerd door SOLvA).

Argumentatie
De gemeente Denderleeuw heeft recht op 1 vertegenwoordiger in dit beheerscomité. Leden
dienen gemeenteraadslid te zijn.
Het college van burgemeester en schepenen draagt voor:


Fonck Jo

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen


Jacobs Hedwig
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Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 40

Stemming
Na geheime stemming bekomt Fonck Jo 14 stemmen en Jacobs Hedwig 10 stemmen bij 3 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Fonck Jo aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw in het
beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het
werk (georganiseerd door SOLvA), en dit voor de hele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan SOLvA.

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.

18.

Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur
van SOLvA

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge de vernieuwing van de gemeenteraad dient een nieuwe Raad van Bestuur van SOLvA
worden samengesteld.

Argumentatie
Aangezien SOLvA meer leden telt dan er posities zijn in de Raad van Bestuur en aangezien alle
leden moeten vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur om op SOLvA een beroep te kunnen
doen bij wijze van de in-house procedure wordt er gewerkt met wisselende mandaten.
Gemeente Denderleeuw heeft het recht om in de eerste drie jaar van de legislatuur een bestuurder
aan te duiden. Deze persoon zal in de laatste drie jaar van de legislatuur fungeren als deskundige in
de raad van bestuur.
De voorgedragen leden moeten gemeenteraadslid zijn.
De raad van bestuur mag ook maximaal vijf leden met raadgevende stem tellen. Deze dienen
steeds gemeenteraadsleden te zijn, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen draagt voor:


De Smet Yves

Als bestuurder met raadgevende stem wordt voorgedragen:
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Slagmulder Kristof



Van Cauter Geert

In geval meerdere kandidaten als bestuurder met raadgevende stem worden voorgedragen en er
treedt een staking van stemmen op, dan wordt de jongste kandidaat voorgedragen.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 41 4°

Juridische grond
Statuten van SOLvA, art. 14/1, 14/2, 14/3 en 16
Decreet Lokaal Bestuur, art. 445

Stemming
Na geheime stemming bekomt De Smet Yves 14 stemmen, bij 12 blanco’s en 1 ongeldige stem.
Als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem behaalt Van Cauter Geert 17 stemmen en
Slagmulder Kristof 10 stemmen.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad draagt De Smet Yves voor als bestuurder in de raad van bestuur van SOLvA,
vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022.

Artikel 2
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van Sint-Lievens Houtem voor als bestuurder in
de raad van bestuur van SOLvA, vanaf 1 april 2022 tot aan de volgende algehele vernieuwing van
de raad van bestuur in gevolge de verkiezingen met oog op de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden.

Artikel 3
De gemeenteraad draagt De Smet Yves voor als deskundige in de raad van bestuur van SOLvA,
vanaf 1 april 2022 tot aan de volgende algehele vernieuwing van de raad van bestuur in gevolge
de verkiezingen met oog op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Artikel 4
De gemeenteraad draagt Van Cauter Geert voor als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.

Artikel 5
Een afschrift van dit besluit zal aan SOLvA worden overgemaakt.

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.
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19.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van
SOLvA

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 dient het gemeentebestuur
nieuwe vertegenwoordigers in de algemene vergadering van SOLvA aan te duiden.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aan te duiden voor de Algemene Vergadering van SOLvA. Deze personen dienen
gemeenteraadsleden te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


De Leeuw Simonne als vertegenwoordiger met Cosyns Els als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Vanuit de oppositie worden voorgedragen:


Jacobs Hedwig als vertegenwoordiger met Bourgeois Danny als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

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

Juridische grond
Statuten van SOLvA
Decreet Lokaal Bestuur, art. 432

Stemming
Na geheime stemming behaalt De Leeuw Simonne als vertegenwoordiger in de algemene
vergadering met Cosyns Els als plaatsvervangend vertegenwoordiger 14 stemmen, Jacobs Hedwig
met Bourgeois Danny als plaatsvervangend behaalt 10 stemmen bij 3 blanco’s.

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

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

Artikel 3
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Een afschrift van deze beslissing zal aan SOLvA 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.

20.

Aanduiding vertegenwoordigers in het beheerscomité van de
scholengemeenschap Vlaamse Ardennen (SG De Vlaard)

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de vernieuwing van de gemeenteraad dienen nieuwe vertegenwoordigers in het
beheerscomité van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen (SG Vlaard) te worden aangeduid.

Argumentatie
In uitvoering van artikel 2 van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de
scholengemeenschap Vlaamse Ardennen (SG VLAARD) heeft elk schoolbestuur recht op één
afgevaardigde en één plaatsvervanger die door de gemeenteraad worden aangeduid. Deze
hoeven geen gemeenteraadsleden te zijn.
Aansluitend op de vergaderingen van het beheerscomité van de SG VLAARD vinden de
vergaderingen van het Onderhandelingscomité (OCSG) en de reaffectatiecommissie van de
scholengemeenschap Vlaamse Ardennen plaats. Uit praktische en organisatorische redenen wordt
daarom voorgesteld om hiervoor dezelfde vertegenwoordigers aan te duiden.
Het college van burgemeester en schepenen draagt voor:


De Nul Jan met Depetter Andy als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Slagmulder Kristof met Temmerman Ingrid als plaatsvervanger.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 41

Juridische grond
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Omzendbrief BaO/2005/11 van 30 juni 2005: scholengemeenschappen in het basisonderwijs

Inspraak, advies en bijlagen
Verlengen samenwerkingsovereenkomst SG Vlaamse Ardennen 2014-2015 tem 2019-2020 GR
22.05.2014_getekend besluit
Samenwerkingsovereenkomst SG Vlaamse Ardennen 2014-2020
Huishoudelijk reglement SG Vlaard
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Werkingsreglement OCSG
Huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie SG VLaard

Stemming
Na geheime stemming bekomt De Nul Jan met Depetter Andy als plaatsvervanger 14 stemmen,
Slagmulder Kristof met Temmerman Ingrid als plaatsvervanger bekomt 10 stemmen bij 3 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt De Nul Jan aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw in
het beheerscomité van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen, en dit voor de gehele duur
van de huidige legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Depetter Andy aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in het beheerscomité van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen, en
dit voor de gehele duur van de huidige legislatuur.

Artikel 3
De leden van het beheerscomité zijn eveneens lid van het Onderhandelingscomité en de
Reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen.

Artikel 4
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.

21.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Zefier

Motivering
Aanleiding
Brief van Zefier van 4 februari 2019.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergadering van Zefier. Deze vertegenwoordigers hoeven geen mandataris te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Ranschaert Inge als vertegenwoordiger met Depetter Andy als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Van Cauter Geert met Duyck Johan als plaatsvervanger



Verhoeven Greta met Vercammen Joris als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van de cvba Zefier

Inspraak, advies en bijlagen
Brief van Zefier

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Ranschaert Inge met Depetter Andy als plaatsvervanger 14 stemmen
Van Cauter Geert met Duyck Johan als plaatsvervanger 4 stemmen
Verhoeven Greta met Vercammen Joris als plaatsvervanger 9 stemmen

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

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Depetter Andy aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de algemene vergadering van Zefier, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan Zefier 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.

22.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de
VVSG

Motivering
Aanleiding
Brief van de VVSG van 30 januari 2019

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergadering van de VVSG. Deze dienen gemeenteraadslid te zijn.
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Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Depetter Andy als vertegenwoordiger met Vernaillen Lieven als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Slagmulder Kristof met De Bruecker Christel als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van de VVSG

Inspraak, advies en bijlagen
Brief van de VVSG

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Depetter Andy met Vernaillen Lieven als plaatsvervanger 14 stemmen
Slagmulder Kristof met De Bruecker Christel als plaatsvervanger 10 stemmen met 3 blanco’s

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Depetter Andy aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw
in de algemene vergadering van de VVSG en dit voor de gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Vernaillen Lieven aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de algemene vergadering van de VVSG en dit voor de gehele duur van
de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan de VVSG 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.

23.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Ethias

Motivering
Aanleiding
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Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen dient een nieuwe afgevaardigde in de algemene
vergadering van Ethias te worden aangeduid.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergadering van Ethias. Deze vertegenwoordigers hoeven geen mandataris te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Fonck Jo als vertegenwoordiger met Renders Sofie als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Jacobs Hedwig met Noens Marleen als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van Ethias

Inspraak, advies en bijlagen
Brief van Ethias

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Fonck Jo met Renders Sofie als plaatsvervanger 14 stemmen
Jacobs Hedwig met Noens Marleen als plaatsvervanger 10 stemmen bij 3 blanco’s

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Fonck Jo aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw in de
algemene vergadering van Ethias, en dit voor de gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Renders Sofie aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de algemene vergadering van Ethias, en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan Ethias 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.
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DOELGROEPENWERKING
24.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Logo
Dender

Motivering
Aanleiding
Brief van Logo van 6 februari 2019

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergadering van Logo Dender. Deze vertegenwoordigers hoeven geen mandataris te
zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Renders Sofie als vertegenwoordiger met Vernaillen Lieven als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Van Cauter Geert met Bagheri Shahla als plaatsvervanger



Van de Perre Linda met Temmerman Ingrid als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van Logo Dender.

Inspraak, advies en bijlagen
Brief van Logo Dender

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Renders Sofie met Vernaillen Lieven als plaatsvervanger 14 stemmen
Van Cauter Geert met Bagheri Shahla als plaatsvervanger 4 stemmen
Van de Perre Linda met Temmerman Ingrid als plaatsvervanger 9 stemmen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Renders Sofie aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw
in de algemene vergadering van Logo Dender, en dit voor de gehele duur van de lopende
legislatuur.

Artikel 2
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De gemeenteraad duidt Vernaillen Lieven aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de algemene vergadering van Logo Dender en dit voor de gehele duur
van de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan Logo Dender 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.

SECRETARIAAT
25.

Aanduiding vertegenwoordigers in raad van advies van PISAD

Aanleiding & Argumentatie
Ten gevolge van de vernieuwing van de gemeenteraad dient een nieuwe vertegenwoordiger in de
adviesraad van PISAD te worden aangeduid.
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de
raad van advies van PISAD. Deze dienen lid te zijn van het college van burgemeester en schepenen.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Renders Sofie als vertegenwoordiger met Depetter Andy als plaatsvervanger

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

Juridische grond

Inspraak, advies en bijlagen
Stemming
Na geheime stemming behaalt
Renders Sofie 14 stemmen bij 12 blanco’s en 1 ongeldige stem

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Renders Sofie aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw
in de raad van advies van PISAD en dit voor de gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Depetter Andy aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de raad van advies van PISAD en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.
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Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan PISAD 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.

WONEN EN ONDERNEMEN
26.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van SHM
Denderstreek

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de vernieuwing van de gemeenteraad dienen nieuwe vertegenwoordigers te
worden aangeduid in de algemene vergadering van SHM Denderstreek.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergadering van SHM Denderstreek. Deze vertegenwoordigers hoeven geen mandataris
te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Van der Hoeven Marleen als vertegenwoordiger met Pereboom Elke als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Van Cauter Geert met Duyck Johan als plaatsvervanger



Vanbegin Jan met Van Snick Els als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van SHM Denderstreek

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Van der Hoeven Marleen met Pereboom Elke als plaatsvervanger 14 stemmen
Van Cauter Geert met Duyck Johan als plaatsvervanger 4 stemmen
Vanbegin Jan met Van Snick Els als plaatsvervanger 9 stemmen

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad duidt Van der Hoeven Marleen aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de algemene vergadering van SHM Denderstreek, en dit voor de gehele duur van
de lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Pereboom Elke aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de algemene vergadering van SHM Denderstreek en dit voor de gehele
duur van de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan SHM Denderstreek 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.

27.

Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering van
Dewaco werkerswelzijn

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de vernieuwing van de gemeenteraad dienen nieuwe vertegenwoordigers te
worden aangeduid in de algemene vergadering van Dewaco- werkerswelzijn.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergadering van Dewaco- werkerswelzijn. Deze vertegenwoordigers hoeven geen
mandataris te zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Vernaillen Lieven als vertegenwoordiger met De Smet Yves als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Slagmulder Kristof met De Bruecker Christel als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van Dewaco- werkerswelzijn.

Stemming
Na geheime stemming behaalt
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Vernaillen Lieven met De Smet Yves als plaatsvervanger 14 stemmen
Slagmulder Kristof met De Bruecker Christel als plaatsvervanger 10 stemmen bij 3 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Vernaillen Lieven aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de algemene vergadering van Dewaco- werkerswelzijn, en dit voor de gehele duur
van de lopende legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt De Smet Yves aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Denderleeuw in de algemene vergadering van Dewaco - werkerswelzijn en dit voor de
gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan Dewaco- werkerswelzijn 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.

SECRETARIAAT
28.

Aanduiding vertegenwoordiger in de raad van bestuur van DewacoWerkerswelzijn

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de vernieuwing van de gemeenteraad dienen een nieuwe vertegenwoordiger te
worden aangeduid in de raad van bestuur van Dewaco- werkerswelzijn.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de raad van bestuur van
Dewaco- werkerswelzijn. Deze vertegenwoordiger moet een raadslid zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


De Leeuw Simonne als vertegenwoordiger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Slagmulder Kristof



Van Cauter Geert

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

Juridische grond
Statuten van Dewaco- werkerswelzijn.

Stemming
Na geheime stemming behaalt
De Leeuw Simonne 14 stemmen
Slagmulder Kristof 9 stemmen
Van Cauter Geert 4 stemmen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt De Leeuw Simonne aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de raad van bestuur van Dewaco- werkerswelzijn, en dit voor de gehele duur van
de lopende legislatuur.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal aan Dewaco- werkerswelzijn 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.

29.

Aanduiding vertegenwoordigers in vzw Sporen naar Werk

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, dient een nieuwe
vertegenwoordiger aangeduid te worden in de algemene vergadering van de vzw Sporen naar
Werk te Denderleeuw.

Argumentatie
De gemeente Denderleeuw heeft recht op 3 vertegenwoordigers in de algemene vergadering.
Leden kunnen zowel raadsleden als personeelsleden zijn.
Het college van burgemeester en schepenen draagt voor:
-

Ranschaert Inge als vertegenwoordiger
Sergooris Alberic als vertegenwoordiger
Van Rossen Lutgart als vertegenwoordiger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen (1e effectief) :
-

Duyck Johan als vertegenwoordiger
Jacobs Hedwig als vertegenwoordiger
Coppens Rufin als vertegenwoordiger
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Vanuit de oppositie wordt voorgedragen (2e effectief) :
-

Noens Marleen als vertegenwoordiger
Bagheri Shahla als vertegenwoordiger
Coppens Rufin als vertegenwoordiger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen (3e effectief) :
-

Van Cauter Geert als vertegenwoordiger
Vercammen Joris als vertegenwoordiger
De Brabanter Nico als vertegenwoordiger

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur, art. 41

Juridische grond
Statuten van vzw Sporen naar Werk

Inspraak, advies en bijlagen
Statuten

Stemming
Na geheime stemming (1e effectief lid) behaalt
Ranschaert Inge 14 stemmen
Duyck Johan 3 stemmen
Jacobs Hedwig 9 stemmen
Coppens Rufin 1 stem
Na geheime stemming (2e effectief lid) behaalt
Sergooris Alberic 14 stemmen
Noens Marleen 9 stemmen
Bagheri Shahla 2 stemmen
Coppens Rufin 1 stem
Bij 1 ongeldige stem

Na geheime stemming (3e effectief lid) behaalt
Van Rossen Lutgart 13 stemmen
Van Cauter Geert 4 stemmen
Vercammen Joris 9 stemmen
De Brabanter Nico 1 stem

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad van de gemeente Denderleeuw duidt Ranschaert Inge, Sergooris Alberic en Van
Rossen Lutgart aan als vertegenwoordigers van het OCMW van Denderleeuw in de algemene
vergadering van de vzw Sporen naar werk en dit voor de gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw Sporen naar werk worden bezorgd.

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

30.

Aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de
vzw ERSV Oost-Vlaanderen

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de vernieuwing van de gemeenteraad dienen nieuwe vertegenwoordigers te
worden aangeduid in de algemene vergadering van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering
van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen. Deze vertegenwoordiger moet een raadslid zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


Sergooris Alberic als vertegenwoordiger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Vercammen Joris

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

Juridische grond
Statuten van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen

Inspraak, advies en bijlagen
Brief van vzw ERSV Oost-Vlaanderen

Stemming
Na geheime stemming behaalt
Sergooris Alberic 14 stemmen
Vercammen Joris 10 stemmen bij 3 blanco’s.
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt Sergooris Alberic aan als vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de algemene vergadering van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen, en dit voor de
gehele duur van de lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw ERSV Oost-Vlaanderen 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.

31.

Aanduiding vertegenwoordiger in de regioraad van de ESF versterkt
streekbeleid

Motivering
Aanleiding
Ten gevolge van de vernieuwing van de gemeenteraad dient een nieuwe vertegenwoordiger te
worden aangeduid in de regioraad van ESF Versterkt Streekbeleid.

Argumentatie
Het gemeentebestuur dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
regioraad van ESF Versterkt Streekbeleid. Deze vertegenwoordiger moet een raadslid zijn.
Het College van burgemeester en schepenen draagt voor:


De Smet Yves als vertegenwoordiger met Fonck Jo als plaatsvervanger

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen:


Noens Marleen met Verhoeven Greta als plaatsvervanger

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

Juridische grond
Statuten van ESF Versterkt Streekbeleid

Inspraak, advies en bijlagen
Brief van vzw ERSV Oost-Vlaanderen

Stemming
Na geheime stemming behaalt
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De Smet Yves met Fonck Jo als plaatsvervanger 14 stemmen
Noens Marleen met Verhoeven Greta als plaatsvervanger 10 stemmen bij 3 blanco’s.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad duidt De Smet Yves aan als vertegenwoordiger van de gemeente Denderleeuw
in de regioraad van ESF Versterkt Streekbeleid, en dit voor de gehele duur van de lopende
legislatuur.

Artikel 2
De gemeenteraad duidt Fonck Jo aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente
Denderleeuw in de regioraad van ESF Versterkt Streekbeleid en dit voor de gehele duur van de
lopende legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing zal aan ESF Versterkt Streekbeleid 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
MOBILITEIT
32.

Goedkeuring retributie tijdelijke inname openbaar domein,
plaatsen/ontlenen signalisatie

Motivering
Aanleiding
Door de aankoop van het programma Eagle worden aanvragen van een tijdelijke inname van het
openbaar domein voor het plaatsen van een container, vrachtwagen, stelling, e.d. en het uitvoeren
van werken op het openbaar domein georganiseerd via een webtoepassing.
Binnen deze toepassing is het betalend maken van de hele procedure en het eventueel ontlenen
van signalisatie bij het gemeentebestuur een optie.

Argumentatie
Denderleeuw is één van de weinige gemeenten in Vlaanderen waar het afleveren van een
vergunning inname openbaar domein, het plaatsen van signalisatie door het gemeentebestuur en
het huren van signalisatie bij het gemeentebestuur nog gratis is.
Door het betalend maken van deze dienst:
-

kan misbruik worden tegengegaan; bewoners of derden vragen parkeerverbod aan bij de
mobiliteitsdienst voor het privaat in gebruik nemen van het openbaar domein.
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-

-

Sommige aanvragers misbruiken deze dienst en blijven de vergunning verlengen omdat
alles gratis is in Denderleeuw. Hierdoor worden bepaalde delen van het openbaar domein
soms maanden enkel privaat gebruikt.
hebben we meer garantie dat ontleende materialen niet verdwijnen; regelmatig moeten
we vaststellen dat ontleende materialen na afloop van de vergunning verdwenen zijn.
Door het vragen van een schadevergoeding bij verlies of beschadiging zullen gebruikers
beter zorg dragen voor de ontleende materialen.
worden we vergoed voor een taak die vooral uitvoerend, maar ook administratief
belastend is.

De belangrijkste drijfveer voor het betalend maken van deze dienst is vooral het tegengaan van
misbruik en de garantie dat we ontleende materialen na afloop van de vergunning ook terug
krijgen.
De mobiliteitsdienst onderzocht de tarieven van alle omliggende gemeenten en maakte een
voorstel van tarieven op basis van de geldende tarieven in de omliggende gemeenten.
Opvolging op terrein kan in Denderleeuw door de lokale politie en de gemeenschapswachten
opgenomen worden aangezien deze dagelijks op het terrein zijn.
Voorstel structuur retributie
A. Retributie op het gebruik van de openbare weg
1
2
3

Vergoeding voor privaat gebruik van het openbaar
domein (andere aard dan een container)
Vergoeding voor het in gebruik nemen van het
openbaar domein voor het plaatsen van een container

€ 5 / 5lm / kalenderdag

Vergoeding voor het afsluiten van de openbare weg
(uitgezonderd voetgangers en fietsers)*

€ 100 / 1ste kalenderdag
+ € 15 / volgende
kalenderdag

€ 7 / container /
kalenderdag

* In geval van het afsluiten van de openbare weg is de retributie A3 cumulatief bij de retributie
bepaald in A1 of A2.
B. Retributie op plaatsen / weghalen van de signalisatie door gemeentelijke diensten
o

Voor het plaatsen en weghalen van de nodige verkeerssignalisatie: € 22 forfaitair*

* Dit forfaitair bedrag is gelijk aan de retributie geheven op tussenkomsten van de
gemeentelijke technische dienst (gemeenteraad van 22 maart 2012, artikel 4.A. tarieven
voor het inzetten van personeel).
C. Retributie op het ontlenen van de nodige verkeerssignalisatie*
1

Vergoeding voor het gebruik van verkeersborden

€ 2,5 / bord / dag

2

Vergoeding voor het gebruik van nadars

€ 2,5 / nadar / dag

* Bij beschadiging of verlies van de ontleende materialen is de gebruiker een schadevergoeding
verschuldigd aan het gemeentebestuur. Deze schadevergoeding is gelijk aan de kost van een
nieuw bord / nadar.
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Voorbeeld: het bedrag voor louter ontlenen van 2 parkeerverboden en plaatsing van de
borden door het gemeentebestuur, voor 1 dag, komt overeen met kost voor de huur van deze
signalisatie bij een private ontleendienst.
D. Boeteclausule
Een forfaitaire boete is van toepassing voor iedereen die nalaat de vergunningsvoorwaarden
inzake veiligheid en verkeerssignalisatie na te leven. Deze boete wordt vastgelegd op een
forfaitair bedrag van € 66.
o

Aanvragers die nalaten de nodige verkeerssignalisatie, zoals omschreven in de
vergunning, aan te brengen op het openbaar domein;
 hetzij omdat zij geen signalisatie ontleend hebben bij het
gemeentebestuur betalen:
een retributie per bord / per nadar / dag (C) + het forfaitair bedrag voor
plaatsing van de signalisatie door het gemeentebestuur (B) + forfaitaire
boete van € 66 (D), bovenop het reeds betaalde bedrag voor de
vergunning tot inname van het openbaar domein
 hetzij bij gebrek aan opvolging van de voorwaarden opgenomen in de
vergunning betalen:
een forfaitaire boete van € 66 (D), bovenop het reeds betaalde bedrag voor
de vergunning tot inname van het openbaar domein en signalisatie

Toepassingsgebied
Bovenstaande retributie zal van toepassing zijn voor iedere aanvrager, met uitzondering van
aannemers in het kader van nutswerken en/of openbare werken (deze moeten hun eigen
signalisatie voorzien) en verenigingen, particulieren of derden die een manifestatie op het
grondgebied van Denderleeuw organiseren.
Aanvragers van manifestaties worden vrijgesteld van deze retributie om het verenigingsleven en
culturele evenementen te stimuleren. Het ontlenen van materiaal voor het evenement zelf is
tevens opgenomen in het retributiereglement op gebruik van uitleenbaar materiaal en blijft van
kracht.
Betalingsmogelijkheden
De betaling gebeurt via het online aanvraagformulier in de Eagle-toepassing. De aanvrager vraagt
de inname van het openbaar domein online aan en dient onmiddellijk online af te rekenen. Wie
niet betaalt, heeft geen vergunning.
Aanvragen aan het loket blijven mogelijk. In dat geval zal een medewerker van de dienst openbare
ruimte zorgen voor het online invullen van de volledige aanvraag voor de burger en dient de
burger via bancontact aan het loket te betalen.
Het betalingsbewijs is steeds downloadbaar voor de aanvrager via zijn/haar gebruikersaccount.
Als de werken niet doorgaan dient de aanvrager dit schriftelijk te melden via
mobiliteit@denderleeuw.be (telefonische annulaties zijn niet toegestaan). Annulaties zijn mogelijk
ten laatste 2 werkende dagen vóór de voorziene aanvangsdatum. Als dit niet tijdig wordt
aangegeven, kan de vergunning niet meer geannuleerd worden en worden de kosten niet
terugbetaald.
Opmerking: De financiële dienst kan steeds een export van Eagle nemen in het gewenste formaat
voor New Horizon voor de boekhouding.
Inwerkingtreding

Notulen gemeenteraad 28 februari 2019

42 / 52

Voorgesteld wordt om iedere aanvraag vanaf 1 april 2019 te laten verlopen via het online
aanvraagformulier. Het retributiereglement tot tijdelijke inname van het openbaar domein,
plaatsen/verwijderen en gebruiken van verkeerssignalisatie wordt van kracht voor iedere aanvraag
vanaf 1 april 2019.
De volledige procedure van het verkrijgen van een vergunning tot inname van het openbaar
domein, plaatsen/verwijderen en gebruik van verkeerssignalisatie wordt vastgelegd in een
gebruikersreglement.
Dit reglement maakt integraal deel uit van het retributiereglement tot tijdelijke inname van het
openbaar domein, plaatsen/verwijderen en gebruik van verkeerssignalisatie.
Communicatie
Mits goedkeuring van het schepencollege en de gemeenteraad zal de burger geïnformeerd
worden over de nieuwe procedure en het van toepassing zijnde retributiereglement via het
gemeentelijk infoblad van maart 2019, via de gemeentelijke website en de sociale media.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 40

Juridische grond
Koninklijk Besluit van 1 december 1975: De wegcode
De wetten van 9 juni 1975 en 7 februari 2003: Verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid
Decreet van 16 mei 2008: De aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976: Minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
Ministerieel besluit van 7 mei 1999: Het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de
openbare weg
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009: De aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, meer bepaald de mogelijkheid tot
bevoegdheidsdelegatie inzake het opstellen van gemeentelijke tijdelijke en aanvullende
reglementen van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen
Gemeenteraadsbesluit van 2 juni 2009 inzake het inwerking treden van deze
bevoegdheidsdelegatie en het gemeenteraadsbesluit van 15 februari 2016 inzake de verlenging
van dit delegatiebesluit voor onbepaald duur
Gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2012: Retributie voor een verbintenis, onderzoek en herstellen
riolering, meer bepaald en retributie geheven op tussenkomsten van de gemeentelijke technische
dienst
Gemeenteraadsbesluit van 28 september 2017: Retributie op het gebruik van uitleenbaar materiaal
en gebruikersreglement op het gebruik van materiaal uitleendienst
Gemeenteraadsbesluit van 29 november 2018: Reglement op de gemeentelijke administratieve
sancties
Collegebesluit van 13 augustus 2013: Machtiging opmaak vergunning inname openbaar domein
Collegebesluit van 21 februari 2017: Machtiging opmaak vergunning inname openbaar domein
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Collegebesluit van 5 februari 2019: Goedkeuring delegatiereglement aanvragen inname openbaar
domein en signalisatievergunningen voor uitvoering van werken
Besluit van de algemeen directeur van 6 februari 2019: Goedkeuring delegatie
signalisatievergunning
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019

Financiële gevolgen
Voor het betalend maken van de online betaalmodule in Eagle dient het gemeentebestuur een
éénmalige opstartkost te betalen van 175 euro.
Deze kost wordt voorzien op budget algemene kosten voor informatica, BI 011905 AR 6130600.

Inspraak, advies en bijlagen
-

Gebruikersreglement: Gebruik van verkeerssignalisatie

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 april 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven ten
aanzien van iedere aanvrager tot inname van het openbaar domein.
Deze retributie wordt geheven op het gebruik van het openbaar domein (A), op de service voor de
levering van de nodige verkeerssignalisatie (B) en op het ontlenen van deze verkeerssignalisatie
(C).
Aannemers in het kader van nutswerken en/of openbare werken en verenigingen, particulieren of
derden die een manifestatie op het grondgebied van Denderleeuw organiseren worden vrijgesteld
van deze retributie.
Overtredingen, zijnde niet aanvragen van een vergunning tot inname van het openbaar domein,
worden bestraft overeenkomstig het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties.
Het nalaten van het plaatsen van de nodige verkeerssignalisatie wordt bestraft via de
boeteclausule (D) van het retributiereglement tot tijdelijke inname van het openbaar domein,
plaatsen/verwijderen en gebruiken van verkeerssignalisatie.

Artikel 2
Volgende tarieven worden vastgelegd en gelden per begonnen kalenderdag:
A. Retributie op het gebruik van de openbare weg
1
2
3

Vergoeding voor privaat gebruik van het openbaar
domein (andere aard dan een container)
Vergoeding voor het in gebruik nemen van het
openbaar domein voor het plaatsen van een container

€ 5 / 5lm / kalenderdag

Vergoeding voor het afsluiten van de openbare weg
(uitgezonderd voetgangers en fietsers)*

€ 100 / 1ste kalenderdag
+ € 15 / volgende
kalenderdag
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* In geval van het afsluiten van de openbare weg is de retributie A3 cumulatief bij de retributie
bepaald in A1 of A2.
B. Retributie op plaatsen / weghalen van de signalisatie door gemeentelijke diensten
o

Voor het plaatsen en weghalen van de nodige verkeerssignalisatie: € 22 forfaitair*

* Dit forfaitair bedrag is gelijk aan de retributie geheven op tussenkomsten van de
gemeentelijke technische dienst (gemeenteraad van 22 maart 2012, artikel 4.A. tarieven
voor het inzetten van personeel).
C. Retributie op het ontlenen van de nodige verkeerssignalisatie*
1

Vergoeding voor het gebruik van verkeersborden

€ 2,5 / bord / dag

2

Vergoeding voor het gebruik van nadars

€ 2,5 / nadar/ dag

* Bij beschadiging of verlies van de ontleende materialen is de gebruiker een schadevergoeding
verschuldigd aan het gemeentebestuur. Deze schadevergoeding is gelijk aan de kost van een
nieuw bord / nadar.
D. Boeteclausule
Een forfaitaire boete is van toepassing voor iedereen die nalaat de vergunningsvoorwaarden
inzake veiligheid en verkeerssignalisatie na te leven. Deze boete wordt vastgelegd op een
forfaitair bedrag van € 66.
o

Aanvragers die nalaten de nodige verkeerssignalisatie, zoals omschreven in de
vergunning, aan te brengen op het openbaar domein;
 hetzij omdat zij geen signalisatie ontleend hebben bij het
gemeentebestuur betalen:
een retributie per bord / per nadar / dag (C) + het forfaitair bedrag voor
plaatsing van de signalisatie door het gemeentebestuur (B) + forfaitaire
boete van € 66 (D), bovenop het reeds betaalde bedrag voor de
vergunning tot inname van het openbaar domein
 hetzij bij gebrek aan opvolging van de voorwaarden opgenomen in de
vergunning betalen:
een forfaitaire boete van € 66 (D), bovenop het reeds betaalde bedrag voor
de vergunning tot inname van het openbaar domein en signalisatie

Artikel 3
De betaling van de retributie dient te geschieden via onlinebetaling op het Eagleplatform of
elektronische betaling aan het loket.
Elke vergunningsaanvraag dient volledig betaald te zijn alvorens het verkrijgen van een toelating
tot inname van het openbaar domein.

Artikel 4
Iedere aanvrager kan de aangevraagde vergunning schriftelijk annuleren via
mobiliteit@denderleeuw.be (telefonische annulaties zijn niet toegestaan).
Annulaties zijn mogelijk ten laatste 2 werkende dagen vóór de voorziene aanvangsdatum. Als dit
niet tijdig wordt aangegeven, kan de vergunning niet meer geannuleerd worden en worden de
kosten niet terugbetaald.
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Artikel 5
Het retributiereglement tot tijdelijke inname van het openbaar domein, plaatsen/verwijderen en
gebruik van verkeerssignalisatie dient gelezen te worden met het gebruikersreglement op
ontlening van verkeerssignalisatie, dat eveneens in werking treedt op 1 april 2019.

Artikel 6
Deze beslissing treedt in werking na goedkeuring de vijfde dag na afkondiging.

Artikel 7
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.

WONEN EN ONDERNEMEN
RUIMTELIJKE ORDENING
33.

Goedkeuring overschrijden rooilijn Koningin Astridstraat naar
aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning
voor de Koningin Astridstraat 23

Motivering
Aanleiding
Op 17 december 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de aanvraag van Michel
Coulibaly (Koningin Astridstraat 23, 9470 Denderleeuw) ontvangen voor het afleveren van een
stedenbouwkundige vergunning voor het aanbrengen van crepi aan de voorgevel. De aanvraag
heeft betrekking op een terrein in de Koningin Astridstraat 23, 9470 Denderleeuw met als
kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie B nummer 1050 k2.
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 aanvraag houdt onder meer de plaatsing in van crepi aan de voorgevel die met een totale dikte
van 1 cm naar voor springt ten opzichte van de bestaande voorgevel van de woning. Er wordt geen
isolatie geplaatst.
De bestaande voorgevel van de woning bevindt zich op de rooilijn van de Koningin Astridstraat 23,
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 december 1937.

Argumentatie
Artikel 16 van het rooilijnendecreet laat toe om de rooilijn met 14 cm te overschrijden, in functie
van isolatie van een bestaande gevel én mits toelating van de wegbeheerder. De in de aanvraag
voorziene plaatsing van crepi met een overschrijding van de rooilijn met 1 cm past hier in.
Het is aan de gemeenteraad als wegbeheerder om zich hierover uit te spreken.

Regelgeving
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Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur, artikels 2 en 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 gewestplan AalstNinove-Geraardsbergen-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
Het merendeel van de woningen in de Koningin Astridstraat is met de voorgevel ingeplant op de
rooilijn. Enkele woningen staan met de voorgevel (in meer of mindere mate) achter de rooilijn
ingeplant. De straat wordt dus gekenmerkt door een variatie qua (voor)bouwlijn.
Vóór de woning bevindt zich een voetpad met een breedte van 1,30 à 1,32 m (exclusief
boordsteen van 0,20 m), de minimumbreedte om deze toch beperkte werken toe te staan.
Rekening houdend met al deze elementen kan akkoord gegaan worden met de voorgestelde
overschrijding van de rooilijn in de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Dit in
toepassing van 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 overschrijden van de rooilijn van de Koningin Astridstraat goed, in
functie van het plaatsen van crepi (1 cm) op de voorgevel van de woning zoals voorgesteld in de
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning door Michel Coulibaly voor het aanbrengen
van crepi aan de woning in de Koningin Astridstraat 23 te Denderleeuw (kadastraal gekend als
afdeling 2 sectie B nummer 1050 k2).

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.

DOELGROEPENWERKING
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34.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw DE(GE)BUREN

Motivering
Aanleiding
Tussen de gemeente en OCMW Denderleeuw was er een samenwerkingsovereenkomst met vzw
DE(GE)BUREN. Deze liep van 1 maart 2018 en loopt af op 28 februari 2019. De overeenkomst gaat
over de ondersteuning die de gemeente/het OCMW verleent aan deze vzw m.b.t. hun
hoofdactiviteit ‘maandelijkse voedselbedeling aan gezinnen in armoede’.

Argumentatie
De overeenkomst die voorligt, komt grotendeels overeen met de vorige overeenkomst, alleen dat
de locatie waar de voedselbedeling maandelijks doorgaat niet langer WZC Ter Bake is, maar Den
Breughel. De samenwerkingsovereenkomst is in die zin aangevuld. De nieuwe overeenkomst gaat
in op 1 maart 2019 voor een duurtijd van opnieuw 1 jaar.
De reden waarom de gemeente/OCMW een samenwerkingsovereenkomst afsluit met deze vzw is
omdat zij de werking ervan op haar grondgebied niet alleen waardevol vindt, maar omdat hun
hoofdactiviteit ook aansluiting vindt bij de eigen beleidsprioriteiten en in die zin het eigen beleid
versterkt. Dit staat voldoende gemotiveerd in de overeenkomst zelf:




De hoofdtaak van de vzw leunt nauw aan bij één van de kerntaken van een OCMW, m.n.
‘materiële hulp bieden om ervoor te zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan
leiden’
De werking van de vzw is er op gericht om kwetsbare inwoners van Denderleeuw te
ondersteunen en helpt in die zin ook mee aan het realiseren van enkele
beleidsdoelstellingen van de gemeente en het OCMW Denderleeuw

Actieplan 1.3.2 ‘Zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van iedereen’
(kwaliteitsvol wonen en leven)

Actieplan 1.4.1 ‘Ernaar streven dat de basisrechten van iedere burger in
Denderleeuw gegarandeerd worden’ (Bestrijden van armoede in Denderleeuw)

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur , art. 41

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw DE(GE)BUREN, goed.
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Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw DE(GE)BUREN.

VRIJE TIJD
35.

Goedkeuring vernieuwing subsidiereglement voor jubilerende
verenigingen

Motivering
Aanleiding
Het subsidiereglement voor jubilerende verenigingen wordt vernieuwd, omwille van de
uitbreiding van het reglement naar alle erkende verenigingen in Denderleeuw.

Argumentatie
Het huidige subsidiereglement voor jubilerende verenigingen geeft enkel mogelijkheid aan
verenigingen die zijn aangesloten bij de Culturele Adviesraad om een jubileumsubsidie aan te
vragen. Deze subsidie is bedoeld om tijdens een jubileumjaar de festiviteiten ter ere hiervan te
ondersteunen.
Volgende wijziging wordt voorgesteld: uitbreiding van het reglement naar elke erkende
Denderleeuwse vereniging, niet enkel de culturele verenigingen.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur, artikel 40

Juridische grond
Gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2004: Subsidiereglement voor jubilerende verenigingen

Inspraak, advies en bijlagen
Bijlage: subsidiereglement jubilerende verenigingen

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft het besluit van 23 maart 2004: ‘subsidiereglement voor jubilerende
verenigingen’ op.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het aangepast subsidiereglement voor jubilerende verenigingen goed.

Artikel 3
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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.

ONDERWIJS
36.

Goedkeuring capaciteitsbepaling en vaststellen inschrijvingsperiodes
van de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 2019-2020

Motivering
Aanleiding
Vóór de start van de inschrijvingsperiode moet een schoolbestuur voor elk van zijn scholen de
capaciteit bepalen. De huidige capaciteitsbepaling van de gemeentelijke basisschool werd bij
gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2018 vastgesteld op 602 leerlingen waarvan 284 leerlingen te
Welle en 318 leerlingen te Iddergem.

Argumentatie
De 6 bubbelklassen (splitsing grote leeftijdsgroepen) zullen een jaar opschuiven. De capaciteit van
de gewone klassen en van de bubbelklassen wordt opnieuw vastgelegd op respectievelijk 25 en 42
leerlingen.
Op het directieoverleg van 29 januari 2019 werd afgesproken dat de voorrangsperiode voor
kinderen van dezelfde leefentiteit en leerlingen van personeelsleden loopt van vrijdag 22 maart
2019 tot en met vrijdag 5 april 2019. De inschrijvingen zonder voorrang starten op donderdag 25
april 2019 om 8u00.

Regelgeving
Bevoegdheid
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid artikel 37bis tot en met artikel 37vicies
septies;

Juridische grond
Decreet van 2 april 2004: participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012: bepaling van het model van inschrijvingsregister
en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving, de provinciale bemiddelingscel voor
gemeenten gelegen buiten het werkingsgebied van het lokaal overlegplatform (LOP) en de
procedure voor de goedkeuring van de aanmeldingsprocedure door de Vlaamse Regering na een
negatief besluit van de Commissie inzake leerlingenrechten
Omzendbrief BaO/2012/01 van 5 juni 2012: het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in
het basisonderwijs
Omzendbrief BaO/2012/03 van 20 december 2012: inschrijvingsregister in het onderwijs
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Gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2018: capaciteitsbepaling van de gemeentelijke basisschool
en vaststellen inschrijvingsperiodes voor het schooljaar 2018-2019

Inspraak, advies en bijlagen
2019.01.30 Brief directeur aanpassen maximumcapaciteit 2019-2020

Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2018 betreffende de capaciteitsbepaling en het
vaststellen van de inschrijvingsperiodes voor het schooljaar 2018-2019, wordt opgeheven met
ingang van 1 juli 2019.

Artikel 2
§1 De capaciteit van de gemeentelijke basisschool Denderleeuw, met vestigingen te Welle en
Iddergem, wordt voor het schooljaar 2019-2020 als volgt bepaald:
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DENDERLEEUW : maximum 602 leerlingen
2017 : max 25
Niveau kleuters:

2016 : max 25
2015 : max 25
2014 : max 25

VESTIGINGSPLAATS WELLE:

1ste lj : max 25

Max. 284 leerlingen

2de lj : max 25
Niveau lager:

3de lj : max 25
4de lj : max 42*
5de lj : max 42*
6de lj : max 25
2017 : max 25

Niveau kleuters:

2016 : max 25
2015 : max 42*
2014 : max 25

VESTIGINGSPLAATS IDDERGEM:

1ste lj : max 42*

Max. 318 leerlingen

2de lj : max 42*
Niveau lager:

3de lj : max 25
4de lj : max 25
5de lj : max 25
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6de lj : max 42*
*bubbelklas = Dat zijn extra klasjes die speciaal voor een geboortejaar worden opgestart. De klasjes stijgen de volgende jaren – als een
bubbel – van de eerste kleuterklas naar het zesde leerjaar. De capaciteit zal derhalve elk schooljaar dienen aangepast.

§2 De maximumcapaciteit kan enkel overschreden worden in volgende gevallen:


De kleuters en leerlingen die momenteel reeds ingeschreven zijn alsmede de kleuters en
leerlingen die dubbelen krijgen de kans om hun schoolloopbaan uit te doen in de
gemeentelijke basisschool;



Leerlingen die terugkeren naar de gemeentelijke basisschool waar ze in het lopende schooljaar
of het voorafgaande schooljaar ingeschreven waren maar die zich daarna inschreven in een
school voor buitengewoon onderwijs;



Leerlingen van dezelfde leefeenheid en leerlingen van personeelsleden kunnen niet worden
geweigerd als het schoolbestuur de inschrijvingsperiode van deze twee voorrangsroepen
samenneemt. Dit geldt enkel als deze leerlingen binnen de voorrangsperiode effectief
ingeschreven worden.

Artikel 3
De inschrijvings- en voorrangsperiodes worden vastgelegd als volgt:


De inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroepen loopt van vrijdag 22 maart 2019 tot en met
vrijdag 5 april 2019. Dit zijn kinderen van dezelfde leefentiteit en leerlingen van
personeelsleden.



Na het afsluiten van de voorrangsperiode start de vrije inschrijvingsperiode. De inschrijvingen
zonder voorrang starten op donderdag 25 april 2019. Deze leerlingen worden chronologisch
ingeschreven.

Artikel 4
De capaciteitsbepaling en de inschrijvingsperiodes worden bekendgemaakt via brief aan de
ouders en via de website van de school.

Artikel 5
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur en aan de andere basisscholen
van Denderleeuw.

Artikel 6
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 gesteld worden volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal
bestuur.

De zitting wordt gesloten om 23.00 uur.

Jimmy Geeraerts
algemeen directeur
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voorzitter

52 / 52

