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Gemeenteraad van 16 februari 2017  

 

 

Aanwezig:   De heer M. Vande Gaer, voorzitter ;  

 

De heer R. L. Beeken, burgemeester, de heer F. Broos, eerste schepen, 

mevrouw A. Van de Gaer, tweede schepen, mevrouw G. Willems, 

derde schepen, mevrouw Y. Duerinckx, vierde schepen, de heer V. 

Deschryver, vijfde schepen, de heer F. Lemmens, zesde schepen ;  

 

Mevrouw H. De Coninck, mevrouw M. De Vry, mevrouw M. Van den 

Bosch,  mevrouw I. Willems, de heer G. Clinckx, de heer K. 

Cornelissen, De heer T. Defillet, de heer L. De Kerf, de heer P. 

Delimon, de heer R. Meeus, de heer P. Schuermans, de heer G. Van 

denstorme, de heer P.  Willems, raadsleden ;  

 

   De heer K. Yskout, gemeentesecretaris. 

 

De gemeenteraad, 

 

 

- De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en informeert naar opmerkingen bij de 

notulen van de vorige zitting, die er niet blijken te zijn.  

 

 

1. Definitieve bepaling van 2  belasting- en retributiereglementen van de gemeenteraad 

19 januari 2017 (Kennisneming)  

Gelet op artikels 186 en 187 van het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd, die een onderzoek 

“de commodo et incommodo” voorschrijven voor de fiscale reglementen; 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals 

gewijzigd, inzonder de artikels 42-43, 248 tot en met artikel 264 en artikel 313;  

 

Gelet op de gemeenteraad van 19 januari 2017 waar  2 fiscale reglementen goedgekeurd 

werden, namelijk : 

 

- Contantbelastingreglement betreffende de inzameling/aanlevering op het containerpark – 

toevoeging van een gratis fractie- aanpassing naar aanleiding van de aanlevering van EPS 

(piepschuim) 

- Retributiereglement voor het gebruik van de pleisterplaats voor woonwagenbewoners 

 

Overwegende dat uit het proces-verbaal d.d.  15 februari  2017 blijkt dat het vereist openbaar 

onderzoek tussen  respectievelijk  26 januari 2017 en 15 februari 2017 (afsluiting te 12.00 

uur) in de gestelde voorwaarden plaats vond; 

 

Overwegende dat op 15 februari 2017 eveneens een getuigschrift van ruchtbaarheid  

opgesteld werd; 
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Overwegende dat het resultaat van het onderzoek de commodo et incommodo aan de raad 

voorgelegd wordt; 

 

Overwegende dat, zoals uit het geciteerde proces-verbaal blijkt, er (geen) bezwaren werden  

ingediend tegen deze reglementen;  

 

Overwegende dat dan ook de op 19 januari 2017 goedgekeurde ontwerpen  als definitief 

worden  beschouwd;  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

 

Na beraadslaging,  

 

Besluit : (Kennisneming)  

 

Artikel 1. 

De gemeenteraad stelt de 2 belasting- en retributiereglementen definitief vast, zoals ze op 19 

januari 2017 goedgekeurd werden.  

 

Artikel 2. 

Onderhavige beslissing wordt, samen met alle stukken (reglementen, bekendmaking openbaar 

onderzoek, sluiting ervan en getuigschrift van ruchtbaarheid), conform artikel 253 van het 

Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, zoals gewijzigd,  aan de provinciegouverneur 

overgezonden.  

 

 

2. Retributiereglement met betrekking tot de verkoop van toeristische folders en het 

deelnametarief betreffende de kabouterwandelingen en museabezoek [(13 ja; 8 

onthoudingen (N-VA; CD&V)]                      

Gelet op de toepasselijke regels van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, 

inzonder artikel 42 § 3 en artikel 43 § 2,15°; 

 

Gelet op de omzendbrief BB-2011 coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentelijke 

fiscaliteit d.d. 10 juni 2011; 

 

Gelet op het retributiereglement d.d. 12 november 2015 met betrekking tot het gebruik van 

Huize Hageland en omgeving, dat toen ook nog de tarieven voor verkoop van toeristische 

folders en het deelnametarief betreffende de kabouterwandelingen en museabezoek 

incorporeerde; 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2016 houdende vaststelling van het 

retributiereglement voor (enkel) het gebruik van de hangar en/of de evenementenweide op de 

toeristische site Huize Hageland, en de daar bepaalde overgangsmodaliteit, erop doelende dat 

de retributies voor toeristische folders, de organisatie van kabouterwandelingen en 

museabezoeken in een latere fase in een apart retributiereglement zouden worden opgenomen; 
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Overwegende dat voor de verkoop van toeristische folders, de organisatie van 

kabouterwandelingen en het organiseren van museabezoeken op de site Huize Hageland de 

nodige fiscale bepalingen moeten worden vastgelegd in een retributiereglement; dat dit om 

redenen van coherentie dus best gebeurt in een apart retributiereglement; 

 

Gelet op het positief advies van de gemeentelijke adviesraad voor toerisme (ARTO) van 25 

januari 2017 inzake de retributies betreffende de verkoop van toeristische folders, deelname 

aan kabouterwandelingen en museabezoek; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

 

Na beraadslaging, tijdens dewelke : 

 

- Raadslid H. De Coninck informeert naar het verhoogde tarief voor de 

kabouterwandelingen. 

- Schepen Y. Duerinckx wijst erop dat dit tarief al jaren ongewijzigd is gebleven. 

Het gaat om een minimale verhoging, die zelfs dan nog steeds niet maakt dat de 

organisatoren uit de kosten komen, nu de tarieven voor de vertelsters variëren van 60 tot 

65 euro (al dan niet met diploma). 

- De burgemeester leerde dat er dus heksen mét en heksen zonder diploma bestaan ! 

- Raadslid H. De Coninck vindt het een goede zaak dat het gebruik van de toiletten gratis 

wordt. 

- Raadslid G. Van denstorme vindt toch dat dit soort tarieven de toeristische initiatieven in 

de gemeente nadelig beïnvloedt: daarom zal CD&V zich onthouden.  

 

Besluit : [(13 ja; 8 onthoudingen (N-VA; CD&V)] 

 

Artikel 1. 

§1.Folders  boeken, kaarten en andere items uitgegeven of verspreid door de Provincie 

Vlaams-Brabant  en/of de Vlaamse Overheid en/of door de andere gemeenten, worden 

verkocht aan het tarief dat respectievelijk door deze instanties werd vastgesteld. 

§2.Eigen publicaties uitgegeven door de gemeente worden aangerekend aan de kostprijs die 

door de gemeenteraad wordt bepaald. 

§3. Voor de doorverkoop van publicaties van inwoners of van niet-inwoners over toeristische, 

culturele of geschiedkundige aangelegenheden  wordt de prijs bepaald door de auteur van de 

uitgaven.  Deze prijs wordt met 20% verhoogd zijnde opbrengst voor de gemeente. 

§4.Voor de vaste kabouterwandelingen op zondagnamiddag wordt de prijs per deelnemer 

vastgesteld op 2 euro. Voor leraren die in het bezit zijn van een lerarenkaart is de deelname 

aan de kabouterwandelingen gratis.  

§5. De toegang tot de musea in Huize Hageland is gratis. Wanneer hierbij gebruik wordt 

gemaakt van het sanitair in Huize Hageland dan is dit eveneens gratis. 

 

Artikel 2. 

De retributies, zoals bedoeld in dit reglement, worden contant betaald. 

 

Artikel 3. 
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§1.Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

§2. Dit besluit is bindend vanaf 1 maart 2017 en vervangt alsdan de nog resterende bepalingen 

van het retributiereglement van 12 november 2015. 

 

Artikel 4. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de organisatie van het 

onderzoek de commodo et incommodo m.b.t. dit retributiereglement. 

In geval geen bezwaren en/of opmerkingen tijdens dit onderzoek worden geuit, wordt dit 

reglement als definitief beschouwd; zo wel, moet dit ontwerpreglement terug voorgelegd 

worden aan de gemeenteraad, ten einde het te bevestigen, te amenderen of in te trekken. 

 

Artikel 5. 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden, met het oog op de 

toepassing het algemeen bestuurlijk toezicht, zoals blijkt uit artikels 248 e.v. van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd.  

 

 

3. Aanvulling bij het retributiereglement voor het gebruik van de hangar en/of de 

evenementenweide op de toeristische site Huize Hageland retributiereglement – huur 

door scholen, jeugdverenigingen en zorgcentra [17 ja; 4 onthoudingen (CD&V)] 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 42 §3 

en artikel 43 §2, 15°;  

 

Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 Coördinatie van de onderrichtingen over de 

gemeentefiscaliteit d.d. 10 juni 2011; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2016 houdende vaststelling van 

het retributiereglement voor het gebruik van de hangar en/of de evenementenweide op de 

toeristische site Huize Hageland; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke adviesraad voor toerisme d.d. 25 januari 2017 adviseert 

om een verminderd tarief op te nemen in het reglement voor scholen, jeugdverenigingen en 

zorgcentra voor de huur van de hangar op de toeristische site Huize Hageland; 

 

Overwegende dat deze organisaties in het verleden ook konden genieten van een verminderd 

huurtarief; 

 

Overwegende dat er bijgevolg ter zake  nood is aan kleine aanvulling van het 

retributiereglement van 15 december 2016; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

 

Na beraadslaging, tijdens dewelke : 

 

- Raadslid M. De Vry stelt deze aanpassing zelf ooit gesuggereerd te hebben en is dit 

voorstel zeer genegen. 
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- Raadslid G. Van denstorme vraagt of er al werd nagedacht over een definiëring van het 

begrip ‘zorgcentra’ ? 

- Schepen Y. Duerinckx stelt dat dit ruim op te vatten valt, zoals bvb. de rusthuizen. De 

waaier is dus breed met weinig beperkingen. 

- Raadslid G. Van denstorme wijst erop dat – ondanks dit positieve signaal – CD&V zich 

op de gemeenteraad van afgelopen december onthouden heeft over het basisreglement : 

het zal dit stemgedrag dan ook nu aanhouden. 

- Raadslid H. De Coninck vindt dit zeker een positieve aanpassing, maar informeert naar de 

inbreng van de ARTO. 

- Schepen Y. Duerinckx stelt dat de ARTO zich op 25 januari 2017 unaniem akkoord heeft 

verklaard met deze aanpassing. 

 

Besluit: [17 ja; 4 onthoudingen (CD&V)] 

 

Artikel 1. 

Het retributiereglement aangaande de huur van de hangar op de toeristische site Huize 

Hageland, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting op 15 december 2016, wordt  

artikel 4 als volgt aangevuld met een derde paragraaf : 

Artikel 4.Tarief en dagdelen 

§1. Voorbereiden van de accommodatie gebeurt niet op dezelfde dag van de activiteit: 25,00 

euro 

§2. Activiteit zonder inkomsten (tarief A) 

* dagdeel 1: beginuur 8 uur tot (maximaal) einduur 18 uur: 50,00 euro 

* dagdeel 2: beginuur 8 uur tot (maximaal) einduur 24 uur: 75,00 euro 

§3. Scholen, jeugdverenigingen en zorgcentra betalen 25,00 euro per dag. 

 

Artikel 2. 

De andere bepalingen zoals voorzien in het retributiereglement waarnaar wordt verwezen, 

blijven ongewijzigd. 

 

Artikel 3. 

De retributie wordt contant betaald. 

 

Artikel 4. 

§1.Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

§2. Dit besluit is bindend vanaf 1 maart 2017. 

 

Artikel 5. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de organisatie van het 

onderzoek de commodo et incommodo. 
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In geval geen bezwaren en/of opmerkingen tijdens dit onderzoek worden geuit, wordt dit 

reglement als definitief beschouwd; zo wel, moet dit ontwerpreglement terug voorgelegd 

worden aan de gemeenteraad, ten einde het te bevestigen, te amenderen of in te trekken. 

 

Artikel 6. 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden, met het oog op de 

toepassing het algemeen bestuurlijk toezicht, zoals blijkt uit artikels 248 e.v. van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd.  

 

 

4. Retributiereglement omtrent inschrijvingsgelden Paas(kleuter)sportweek 2017 

[(16 ja; 5 onthoudingen (CD&V; Groen)] 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonder artikel 42 §3 en 

artikel 43 §2, 15°;  

 

Gelet op de omzendbrief BA-2011/01 Gemeentefiscaliteit - coördinatie van de 

onderrichtingen d.d. 10 juni 2011;  

 

Overwegende dat er voor de organisatie van deze activiteit in 2017 nood is om de tarieven 

voor de inschrijving te bepalen via een retributiereglement; 

 

Overwegende dat voor 2016 een soortgelijke retributie gold; 

 

Overwegende dat evenwel om praktische-organisatorische redenen (opvangproblematiek en 

regeling busvervoer) er voor de kinderen van de lagere school wordt geopteerd om volledige 

dagen sportactiviteiten aan te bieden en dus niet langer halve dagen; dat hierdoor het tarief 

voor de Paassportweek van 30 naar 50 euro wordt gebracht; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 januari en 7 februari 

2017;   

 

Na beraadslaging, tijdens dewelke : 

 

- Eerste schepen F. Broos licht de beperkte wijziging toe: om redenen van opvang in 

Winge en transport naar de sporthal werd voor de lagere schoolkinderen geopteerd voor 

een ganse dag sportactiviteiten, met een logische prijsstijging tot gevolg. Voor eventuele 

sociale correcties wordt er overlegd met het OCMW. 

- Raadslid M. De Vry vraagt om deze tussenkomsten voor sociale en culturele participatie 

laatste ook gelijktijdig (en actief) te communiceren naar die (kansarme) doelgroep. 

- De OCMW-voorzitter stelt dat men zich hiervoor rechtstreeks kan richten tot het 

OCMW en meer tot de gemeentelijke jeugd- en sportdienst. 

- Raadslid R. Meeus staat wat huiverachtig tegen een sociale correctie via het OCMW: zo 

ontsnapt deze problematiek mogelijk aan de gemeentelijke diensten.  De prijzen stijgen 

opnieuw. Hij nodigt zijn collega’s uit om de optelsom te maken voor een gezin van 2 of 

3 kinderen : dit dreigt snel op te lopen !  CD&V betreurt de handhaving van deze 

prijzen: er zouden meer gemeenschapsmiddelen in moeten geïnvesteerd worden. CD&V 

verschilt hier duidelijk van mening met de meerderheid: het zal zich dan ook onthouden 

over dit punt. 
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- Eerste schepen F. Broos verwijst naar de evaluatierapporten: de gemeente investeert nog 

steeds 22.000 euro in deze organisatie. De programma’s zullen aangepast worden. 

Bovendien is een verhoging met slechts 5 euro heel redelijk in vergelijking met de 

prijsstijgingen die bepaalde plaatselijke sportclubs hanteren. 

- Raadslid R. Meeus betreurt  opnieuw dat er blijkbaar meer wordt geïnvesteerd in de 

harde sectoren en niet in jeugd, sport en lokale verenigingen. Dit zijn keuzes die deze 

meerderheid maakt ! 

- Eerste schepen F. Broos verwijst naar het terugvallen van de Vlaamse (sectorale) 

subsidies. 

- Raadslid M. Van den Bosch vindt dat voor agendapunten 4 en 5 correcte prijzen worden 

gehanteerd ; ten gevolge de prijsverhogingen voor de sportweek zal N-VA zich wel 

onthouden over punt 6. Dit dreigt immers ook het aantal deelnemers verder te doen 

teruglopen. 

- Eerste schepen F. Broos wijst op de bijkomende uitstappen en de gestegen 

organisatieprijzen. 

- Raadslid M. De Vry bezweert om extra rekening te houden met de noden van grote 

gezinnen en volgt daarin het standpunt van CD&V. Ook hier is een sociale correctie 

(opnieuw) aan de orde. 

- Eerste schepen F. Broos stelt dat hier nog niet over werd nagedacht, maar hij weet wel 

dat dergelijke specifieke correcties bij zijn weten nooit zijn opgenomen geweest in het 

reglement. Hij wijst er ook op dat de dienst attesten kan afleveren waardoor een 

bijkomende tussenkomst vanwege de mutualiteit mogelijk is. 

- Raadslid R. Meeus weet dat 1 kind op 10 in armoede opgroeit. Leg dus de drempel nog 

lager (zonder tussenkomst vanwege het OCMW) ! CD&V zal blijven hameren op het 

doen van extra budgettaire inspanningen en andere keuzes. 

 

Besluit : [(16 ja; 5 onthoudingen ( CD&V; Groen)] 

 

Artikel 1. 

 

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd omtrent inschrijvingsgelden 

Paas(kleuter)sportweek 2017. 

 

Artikel 2. 

De retributie voor deelname aan deze gemeentelijke sportorganisatie is als volgt:  

Tarieven:  

Inschrijvingsgeld voor de Paaskleutersportweek € 30 per kind. 

Inschrijvingsgeld voor de Paassportweek € 50 per kind. 

 

Artikel 3. 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet en 

treedt in werking overeenkomstig artikel 187 van het Gemeentedecreet. 

 

Artikel 4. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, en 

in het bijzonder met de organisatie van het onderzoek de commodo et incommodo en met de 

voorziene bekendmaking. In geval geen bezwaren worden geuit, wordt dit reglement als 
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definitief beschouwd. Zo wel, moet dit ontwerpreglement terug voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad, ten einde het te amenderen, te bevestigen of in te trekken. 

 

Artikel 5. 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden, met het oog op de 

toepassing het algemeen bestuurlijk toezicht, zoals blijkt uit artikels 248 e.v. van het 

Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 

 

 

5. Retributiereglement omtrent inschrijvingsgelden kleutersportweek 2017 [(16 ja; 

5 onthoudingen (CD&V; Groen)] 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonder artikel 42§3 en 

artikel 43 §2, 15°;  

 

Gelet op de omzendbrief BA-2011/01 Gemeentefiscaliteit - coördinatie van de 

onderrichtingen d.d. 10 juni 2011;  

 

Overwegende dat er voor de organisatie van deze activiteit in 2017 nood is om de tarieven 

voor de inschrijving te bepalen via een retributiereglement; 

 

Overwegende dat voor 2016 een soortgelijke retributie gold; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 janurari 2017; 

 

Na beraadslaging, 

 

 

Besluit : [(16 ja; 5 onthoudingen (CD&V; Groen)] 

 

Artikel 1. 

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd omtrent inschrijvingsgelden kleutersportweek 

2017. 

 

Artikel 2. 

De retributie voor deelname aan deze gemeentelijke sportorganisatie is als volgt:  

Tarieven:  

Inschrijvingsgeld voor de kleutersportweek € 30 per kind. 

 

Artikel 3. 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet en 

treedt in werking overeenkomstig artikel 187 van het Gemeentedecreet. 

 

Artikel 4. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, en 

in het bijzonder met de organisatie van het onderzoek de commodo et incommodo en met de 

voorziene bekendmaking. In geval geen bezwaren worden geuit, wordt dit reglement als 
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definitief beschouwd. Zo wel, moet dit ontwerpreglement terug voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad, ten einde het te amenderen, te bevestigen of in te trekken. 

 

Artikel 5. 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden, met het oog op de 

toepassing het algemeen bestuurlijk toezicht, zoals blijkt uit artikels 248 e.v. van het 

Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 

 

 

6. Retributiereglement omtrent inschrijvingsgelden sportweek 2017 [(12 ja; 9 

onthoudingen (N-VA; CD&V; Groen)] 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonder artikel 42§3 en 

artikel 43 §2, 15°;  

 

Gelet op de omzendbrief BA-2011/01 Gemeentefiscaliteit - coördinatie van de 

onderrichtingen d.d. 10 juni 2011;  

 

Overwegende dat er voor de organisatie van deze activiteit in 2017 nood is om de tarieven 

voor de inschrijving te bepalen via een retributiereglement; 

 

Overwegende dat in het kader van dit reglement de leeftijdscategorieën als volgt worden 

opgevat: 

- Rakkers (geboortejaar 2009, 2010, 2011) 

- Jongeren (geboortejaar 2005 (naar keuze), 2006, 2007, 2008) 

- Jeugd (geboortejaar 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (naar keuze)) 

 

Overwegende dat voor 2016 een soortgelijke retributie gold; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 januari 2017;    

 

Na beraadslaging, 

 

 

Besluit : [(12 ja; 9 onthoudingen (N-VA; CD&V; Groen)] 

 

Artikel 1. 

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd omtrent inschrijvingsgelden sportweek 2017. 

 

Artikel 2. 

De retributie voor deelname aan deze gemeentelijke sportorganisatie is als volgt:  

Tarieven:  

Inschrijvingsgeld voor de sportweek  groep Rakkers: € 50 per kind. 

Inschrijvingsgeld voor de sportweek groep Jongeren: € 60 per kind. 

Inschrijvingsgeld voor de sportweek groep Jeugd: € 80 per kind.  

 

Artikel 3. 
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Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet en 

treedt in werking overeenkomstig artikel 187 van het Gemeentedecreet. 

 

Artikel 4. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, en 

in het bijzonder met de organisatie van het onderzoek de commodo et incommodo en met de 

voorziene bekendmaking. In geval geen bezwaren worden geuit, wordt dit reglement als 

definitief beschouwd. Zo wel, moet dit ontwerpreglement terug voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad, ten einde het te amenderen, te bevestigen of in te trekken. 

 

Artikel 5. 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden, met het oog op de 

toepassing het algemeen bestuurlijk toezicht, zoals blijkt uit artikels 248 e.v. van het 

Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 

 

 

7. Overheidsopdrachten - Gezamenlijke aankoop – de levering in de periode 2018-

2020/21 van aardgas en elektriciteit voor installaties en gebouwen – mandatering Infrax 

cvba als opdrachtcentrale (21 ja) 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet, inzonder artikels 42 en 43; 

 

Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende  gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking 

van Richtlijn 2003/55/EG; 

 

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere 

door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden 

gewijzigd; 

 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals 

gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de 

gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft; 

 

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 

“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het 

energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid 

artikel 38; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 

en diensten; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 

zoals tot op heden gewijzigd; 

 

Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect  bereikt kan worden, indien verschillende 

besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven; 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 20 december 2012 en 21 maart 2013 nopens de 

actueel lopende opdracht ; 

 

Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017;  

 

Overwegende dat Infrax cvba een samenaankoop organiseert inzake aankoop voor de 

gebouwen en installaties van de gemeenten waarbij Infrax cvba zal optreden als 

opdrachtencentrale voor de gemeente, OCMW, politiezone, AGB, kerkfabriek en 

aanverwante instellingen. Infrax cvba zal een raamovereenkomst afsluiten met één 

aardgasleverancier en één elektriciteitsleverancier, zoals blijkt uit het schrijven van 13 januari 

2017; 

 

Overwegende dat het in casu gaat om een samenaankoop van aardgas en elektriciteit voor de 

periode 2018-2020 (of 2021 bij verlenging); 

 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om 

daarbij af te wijken van voormelde principes dat actueel dus enkel moet beslist worden over 

het principe der aanduiding van een opdrachtcentrale;  

 

Overwegende dat het eigenlijke bestek later nog voor goedkeuring aan de gemeenteraad zal 

moeten worden voorgelegd; 

 

Overwegende dat het OCMW in zijn raad van 21 februari 2017 dit dossier zal bespreken en 

normaliter zal goedkeuren; 

 

Overwegende dat verschillende kerkbesturen al toezegden en logischerwijze in die zin 

officieel zullen besluiten; 

 

Op voorstel van het college d.d. 24 januari 2017; 

 

Na beraadslaging, tijdens dewelke : 

- Raadslid M. De Vry verwijst naar de documentatie : de voorinschrijving moest gisteren al 

naar Infrax gestuurd worden. Het zijn dus vijgen na Pasen !  De samenaankoop op zich en 

de keuze voor 100% groene stroom zijn uiteraard wel positieve punten. 

- Schepen A. Van de Gaer wijst erop dat het bestek zelf nog dient opgemaakt te worden.  

 

Besluit : (21 ja) 

 

Artikel 1. 
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De gemeente gaat akkoord met het afsluiten van een raamovereenkomst door Infrax cvba voor 

de aankoop van aardgas en elektriciteit voor de periode 2018-2020 (of 2021 bij een 

verlenging). 

 

 

Artikel 2. 

Infrax cvba zal een gunningsprocedure organiseren inzake aankoop van aardgas en 

elektriciteit voor de gebouwen en installaties van de gemeenten.  Infrax cvba treedt op als 

opdrachtencentrale voor de gemeente Tielt-Winge, OCMW Tielt-Winge en de geïnteresseerde 

kerkfabrieken op het grondgebied van Tielt-Winge. Infrax cvba zal een raamovereenkomst 

afsluiten met één gasleverancier en één elektriciteitsleverancier. De gemeente mandateert 

Infrax cvba als opdrachtcentrale en kan dan een opdracht plaatsen binnen deze 

raamovereenkomst. 

Artikel 3. 

De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met afnamepunten van 

de gemeente. 

 

Artikel 4. 

De gemeente, is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking 

tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht. 

 

Artikel 5. 

In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders 

dan bepaald in artikel 4, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in 

verhouding tot haar aandeel in de opdracht. 

 

Artikel 6. 

Dit besluit is onderworpen aan de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld in 

artikels 248 e.v. van het Gemeentedecreet. 

 

 

8. Principe van gratis grondafstand van een gedeelte van kadastraal gesitueerd 

perceel te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie D, nummers 287F (deel) en 296K (deel) aan de 

Leuvensesteenweg – Puttestraat (21 ja) 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals 

gewijzigd;  

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 3 september 2015 [de goedkeuring zaak der 

wegen (wegtracé en inrichting) m.b.t. Buurtweg 131 te Tielt (Verbrandenhofvoetweg) (nieuw 

voetpad tussen Leuvensesteenweg en Puttestraat)], 21 april 2016 en 30 juni 2016 (de 

wijziging en verlegging van voetweg nr. 131) m.b.t. deze aangelegenheid ; 

 

Overwegende dat het aanbeveling verdient dat door de gemeente het hierna vermelde goed 

gelegen te Tielt-Winge wordt ingelijfd bij het openbaar domein: 
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- Een gedeelte van het kadastraal gesitueerd perceel te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie D, 

nummer 287F, ter plaatse Gehucht van Kraesbeek, groot 468,45m² 

- Een gedeelte van het kadastraal gesitueerd perceel te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie D, 

nummer 296K, ter plaatse Leuvensesteenweg 5, groot 234,57m²; 

Overwegende dat landmeter Jan Louis Talboom op 30 september 2014 een opmetingsplan 

opstelde waarop het over te nemen goed staat aangeduid als lot 1. De gemeten oppervlakte 

van het over te nemen gedeelte van de eigendom bedraagt 703,02m²; 

 

Overwegende dat het bedoelde goed in eigendom is van de Vlaamse Vervoersmaatschappij 

De Lijn, met maatschappelijke zetel te Motstraat 20, 2800 Mechelen en dat er een compromis 

van gratis grondafstand ondertekend werd waarbij De Lijn zich er definitief en onherroepelijk 

toe verbindt het hierboven beschreven goed ten kosteloze titel aan de gemeente af te staan; 

 

Overwegende dat het beschreven goed de verplaatste bedding van de Verbrandenhofvoetweg, 

buurtweg 131, opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Tielt; 

 

Overwegende dat deze buurtwegwijziging werd goedgekeurd door de bestendige deputatie 

van provincie Vlaams-Brabant d.d. 6 oktober 2016 op basis van de volgende motieven: 

 

- De verlegging en wijziging van voetweg nummer 131 kadert in het ‘Provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan Stelplaats De Lijn Tielt-Winge”. Het betreft de bouw van een nieuw 

busstation- en stelplaats met dienstgebouw, onderhoudscentrum, tank- en wasstraat. Het 

provinciale RUP voorziet in de vrijwaring of de verlegging van de voetweg. Er werd 

geopteerd voor een verlegging en wijziging van de voetweg. 

- De verbinding die voetweg nummer 131 vormt tussen de Puttestraat en de 

Leuvensesteenweg blijft behouden. Door de beperkte verlegging van de voetweg (80 meter) 

neemt de omloopfactor niet toe. De wijziging, zijnde een verbreding tot 3 meter en de aanleg 

door middel van een betonverharding verhoogt het comfort voor de gebruikers. 

Overwegende dat het goed aangewend wordt om blijvend deel uit te maken van het 

buurtwegenpatrimonium; 

 

Overwegende dat de burgemeester de definitieve authentieke akte zal verlijden; 

 

Gelet op de tekst van de belofte tot gratis grondafstand d.d. 16 februari 2017, als bijlage;  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,  

 

Na beraadslaging, tijdens dewelke : 

 

- Raadslid P. Delimon verwijst naar de 2 kadastrale nummers op het plan. Blijkbaar is er 

aan de voorzijde ook nog sprake van een stukje grond van het Vlaamse Gewest zelf : is 

dit om de toekomstige tram over te leiden ? 

- De burgemeester bevestigt dat dit niemandsland daarvoor in aanmerking kan komen.  
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Besluit: (21 ja) 

 

Artikel 1. 

De gemeenteraad gaat akkoord met het principe van gratis grondafstand : 

 

- Een gedeelte van het kadastraal gesitueerd perceel te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie D, 

nummer 287F, ter plaatse Gehucht van Kraesbeek, groot 468,45m² 

- Een gedeelte van het kadastraal gesitueerd perceel te Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie D, 

nummer 296K, ter plaatse Leuvensesteenweg 5, groot 234,57m². 

Artikel 2. 

§1. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze 

beslissing. 

 

§2. De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd om de belofte tot gratis 

grondafstand, als bijlage bij deze beslissing, namens het gemeentebestuur te ondertekenen. 

 

Artikel 3. 

De gemeenteraad zal zich in een latere fase finaal dienen uitspreken over de definitieve 

ontwerpakte van deze gratis grondafstand, zoals te verlijden door de burgemeester. 

 

Artikel 4. 

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals dit geregeld wordt in het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikels 248 tot en met 264, zoals 

gewijzigd.  

 

 

9. Openbare verlichting - Dimschema ledverlichting- princiepsbeslissing (21 ja) 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals 

gewijzigd;  

 

Gelet op de evolutie van de technieken waardoor ledverlichting een geschikt alternatief is 

geworden  voor de klassieke lampen voor openbare verlichting;  

 

Overwegende dat het gebruik van ledlampen in het kader van duurzaamheid best gestimuleerd 

wordt  omdat ze minder stroom verbruiken en een langere levensduur hebben;  

 

Gelet op de periodieke contactvergaderingen tussen de gemeente en Infrax ; 

 

Overwegende het kleine prijsverschil op het armatuur;  

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen opteert om de verkavelingen 

met nieuwe wegen, langs bestaande wegen en nieuwe projecten, te voorzien van openbare 

verlichting op basis van dimbare led-techniek;  
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Overwegende dat intussen al enkele projecten met deze technologie werden voorzien (Sint-

Annastraat,  Halensebaan,  Glabbeeksesteenweg); 

 

Overwegende dat dimming inhoudt dat het lichtniveau zakt naar 50% van het oorspronkelijke 

niveau en dat dit een substantiële energie- en kostenbesparing genereert van zo’n 15%; 

 

Overwegende dat de verlichting technisch kan gedimd worden vanaf middernacht tot 5 uur ’s 

ochtends; 

 

Overwegende dat diming een beter alternatief vormt, waar technisch mogelijk, dan volledige 

doving van de openbare verlichting (en het daaraan gekoppelde grotere onveiligheidsgevoel); 

Op voorstel van het college van het college van burgemeester en schepenen, 

 

Na beraadslaging, tijdens dewelke : 

 

- Raadslid M. De Vry vindt deze besparing uiteraard een goede zaak, alsook minder 

lichtvervuiling. Omdat het maar weinig lampen betreft, is het effect eerder miniem en 

moet er in versneld tempo worden overgeschakeld op ledverlichting. Voorlopig gaat het 

nog om een lege doos. 

- Schepen A. Van de Gaer verwijst naar de stelregel: alles wat in de toekomst ondergronds 

wordt gebracht zal worden voorzien van dimbare ledverlichting. 

- Raadslid H. De Coninck informeert over welke straten het precies handelt ? en over het 

aantal “betrokken” ledlampen ? 

- Schepen A. Van de Gaer verwijst naar Halensebaan, Glabbeeksesteenweg, Sint-

Annastraat en – in de nabije toekomst – Rillaarseweg en Heuvelstraat. 

- De burgemeester stelt dat het college een princiepsbeslissing nam om alle nieuwe 

verkavelaars deze verplichting op te leggen. 

De uitgaven via het renovatiefonds van Infrax zijn ook niet onbeperkt. Bovendien is het 

actueel niet het moment om extra geld te pompen in intercommunales ! Heel wat offertes 

zijn op dit ogenblik hangende. Voor de werken aan de Blerebergstraat werd alvast 

180.000 euro gereserveerd in het renovatiefonds, dit is een spaarpot voor de volgende 

legislatuur, een equivalent van 3 jaar investeringen. Er wordt geopteerd om leidingen 

ondergronds te brengen omwille van de taluds en de problemen met de bomen aldaar. 

Omwille van mogelijke vertragingen werd ervoor geopteerd om de Kruisstraat voorlopig 

niet te voorzien van deze technologie. 

Het maximaal verbruik zal misschien niet spectaculair afnemen, maar dimming is wel een 

belangrijke stap naar de rationalisering van het energieverbruik. De meerderheid was ook 

geen voorstander om ’s nachts de verlichting helemaal te doven: er komt dus een 

dimming tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends met sowieso een belangrijke 

energiebesparing tot gevolg. 

- Raadslid P. Delimon citeert een aantal offertebedragen en informeert tot waar deze 

technologie in de Glabbeeksesteenweg werd aangebracht ?  

- De burgemeester situeert en stelt dat dit het gedeelte betreft tot waar men vroeger al alles 

ondergronds had gebracht. Alle palen aan de Blereberg worden vernieuwd, dus dit project 

valt wel duurder uit. In de Glabbeeksesteenweg gaat het in concreto tot net voorbij de 

Kiezegemstraat. De burgemeester wijst erop dat in 2019 een nieuwe beslissing moet 

genomen worden over de spijziging van het renovatiefonds: over welke bedragen het dan 

zal gaan is actueel nog onzeker, maar er is in elk geval al 186.000 euro gereserveerd. 
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- Raadslid R. Meeus merkt op dat het elektriciteitsnet geen eigendom is van de gemeente, 

maar wel van de intercommunale en het is dus wel zinvol om extra middelen te draineren 

naar de intercommunale. 

- De burgemeester stelt dat het niet de taak van de gemeente is om de PBE te kapitaliseren! 

- Raadslid R. Meeus informeert naar het terugverdieneffect. 

- De burgemeester stelt dat dit 7 jaar bedraagt voor de lampen, maar heeft niet direct een 

idee hoe het zit voor het ondergronds brengen zelf. Alles ondergronds brengen kost 

trouwens handenvol geld: voor de volledige Glabbeeksesteenweg zou het gaan over zo’n 

300.000 euro. Dan moeten we elders niets meer laten uitvoeren !  Het college probeert 

toch ook de dorpskernen en de problematische locaties (taluds aan de Blereberg) beetje–

bij–beetje aan te passen. 

- Raadslid R. Meeus besluit dat het zinvol kan zijn om te lenen als het inderdaad een 

afschrijving van 7 jaar betreft.  

 

Besluit: (21 ja) 

 

Artikel 1. 

De gemeenteraad keurt het voorliggende dimschema  voor de openbare verlichting (die 

daartoe al technisch is uitgerust) goed : tussen middernacht en 5.00 uur ’s ochtends zal de 

openbare verlichting op basis van dimbare led-techniek met 50% gedimd worden.  

 

Artikel 2.  

Deze beslissing wordt met onmiddellijke ingang ingevoerd . 

 

Artikel 3. 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Infrax. 

 

Artikel 4. 

Deze beslissing is onderworpen aan de toepassingen van het bestuurlijk toezicht zoals blijkt 

uit artikels 248 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 

 

 

10. Bepaling van de modaliteiten voor de samenstelling van een gemeentelijke 

stuurgroep nopens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Concentratie 

grootschalige kleinhandel Gouden Kruispunt’  [17 ja; 4 onthoudingen (CD&V)] 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonder artikel 2.1.14 en verder; 

 

Overwegende het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Concentratie grootschalige 

kleinhandel in het buitengebied, fase 1’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 1 februari 

2013; 

 

Overwegende de vernietiging van het deelplan Tielt-Winge door de Raad van State op 6 

oktober 2015; 
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Overwegende dat het noodzakelijk is om duidelijkheid en rechtszekerheid te scheppen wat 

betreft de ruimtelijke toestand en toekomst van het Gouden Kruispunt; 

 

Overwegende dat het provinciebestuur aangegeven heeft deze procedure niet te hernemen; 

 

Overwegende dat dergelijke planningsinitiatieven behoren tot de planningsbevoegdheid van 

provincie Vlaams-Brabant; 

 

Overwegende dat het gemeentebestuur, overeenkomstig artikel 2.2.1§2 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening een verzoek gericht heeft aan het provinciebestuur om de 

planningsbevoegdheid te delegeren wat betreft deze materie;  

 

Overwegende de bestendige deputatie van provincie Vlaams-Brabant op 13 oktober 2016 

besliste tot delegatie van de planningsbevoegdheid voor de bestaande concentratie van 

grootschalige kleinhandel in Sint-Joris-Winge, ter hoogte van de kruising van de N2 en de 

N223 (Gouden Kruispunt) aan het gemeentebestuur; 

 

Overwegende dat het aangewezen is om een gemeentelijke stuurgroep samen te stellen om 

een voorontwerp voor te bereiden; 

 

Overwegende dat mobiliteit - voornamelijk de ontdubbeling van de toegangen tot het 

winkelcomplex - een sturende factor in het ontwerp zal zijn; 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om alle actoren hierbij te betrekken; 

  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 november 2016; 

 

Na beraadslaging, tijdens dewelke: 

 

- Raadslid L. De Kerf heeft niet direct opmerkingen bij de samenvatting van de stuurgroep, 

maar wel bij het project in globo. Welke visie heeft het bestuur ? Waar wil men naartoe 

met dit RUP ? Wordt het plan van de provincie grotendeels overgenomen ? Worden de 

omwonenden nog betrokken ? 

- Raadslid M. De Vry sluit zich aan bij de vraag over de inbreng van de provincie. Groen is 

voorstander van de ontdubbeling, maar wenst voor het verst gelegen gedeelte toch een 

aparte doorsteek voor fietsers en voetgangers: werd hierover gedacht ? 

- Raadslid P. Delimon informeert wanneer het plan zal rond zijn, nu er toch al belastingen 

worden geïnd in 2017. Wordt de gecoro nog betrokken bij dit project ? 

- Schepen A. Van de Gaer stelt dat het ontwerp PRUP wordt hernomen en aangepast. De 

omwonenden werden actueel nog niet geconsulteerd, maar dit kan nog aan bod komen in 

de stuurgroep. De mobiliteitsafwikkeling is hét grote probleem en vereist de deelname 

van AWV.  

De suggesties van raadslid M. De Vry kunnen zeker meegenomen worden. De gecoro zal 

zich sowieso moeten uitspreken over het dossier na het openbaar onderzoek. 

- Raadslid R. Meeus vraagt zich af of men wel weet waaraan wordt gestart ? Waarom laten 

we dit dossier niet opnieuw verder uitwerken door de provincie ? Het raadslid heeft hier 

een slecht gevoel bij: de gemeente neemt het dossier over en laat de ‘lokalen’ er zelf voor 
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betalen… Heeft het college dan geen lering getrokken uit het dossier–Kaaskorf ?  CD&V 

kan niet akkoord gaan met deze gang van zaken. 

- Schepen A. Van de Gaer wijst erop dat de provincie niet meer bereid was om het dossier 

nog verder zelf te trekken. 

- Raadslid R. Meeus weet dat dit het officieel standpunt is, maar … 

- Raadslid P. Delimon heeft weet van een vergunning voor de omvorming van een loods op 

het Gouden Kruispunt tot binnenspeeltuin : kan dit wel en hoe zit het met de afwikkeling 

van het extra gegenereerde verkeer ? 

- De burgemeester stelt dat de plannen, uitgewerkt door de provincie, zo goed mogelijk 

zullen worden ‘gerecupereerd’ en hernomen. Hij licht de juridische vernietigingsgrond 

door de Raad van State toe. Elders zijn een aantal soortgelijke PRUP’s definitief 

geworden, alleen in Tielt-Winge is er een vernietiging tussengekomen. Hij situeert het 

door collega Delimon aangehaalde opsplitsingsdossier. Noch provincie, noch gemeente 

zijn voor dit soort commerciële opdelingen, omdat dit extra verkeer aantrekt, en meer 

parking vereist. Uiteraard is men ontgoocheld over de uitspraak van de Raad van State en 

dat is de reden waarom de provincie geen nieuw initiatief in deze meer plant. Het Gouden 

Kruispunt is geen prioriteit meer voor hen,  zodat de gemeente zelf  gedwongen wordt om 

het dossier in handen te nemen. 

Het gemeentebestuur is zelf gecontacteerd door de eigenaars van het Gouden Kruispunt 

om strengere regels uit te werken en hiervoor zelfs via belastingen mee aan bij te dragen. 

De provincie kan akkoord gaan met de delegatie mits financiering ervan. Bovendien blijft 

de provincie het dossier verder opvolgen.  De bedoeling was om het bestek zelfs reeds in 

januari op de raad te brengen, maar – door interne misverstanden binnen AWV – is er 

nog geen advies ontvangen van hen over het gedeelte mini-mobiliteitsplan. Het bestek zal 

normaliter in maart op de raad kunnen geagendeerd worden. 

De gemeente wil tonen dat het haar menens is en besliste om dit aspect van het dossier, al 

te agenderen. Het bestaande, vernietigde RUP kan niet onmiddellijk juridisch worden 

afgedwongen, maar wel het MER (rond de niet-toename van de verkeersstroom). 

Correcte vergunningen werden op basis van deze juridische ‘factor’ afgewezen worden 

door het college. Ook in beroep werden deze verzoeken afgewezen. De boodschap is 

duidelijk: opsplitsingen zijn niet mogelijk. Het is kwestie om dit beleid (op basis van de 

MER) goed te communiceren. De burgemeester wijst tenslotte op een lapsus in de titel: 

het betreft uiteraard geen ruimtelijk structuurplan, maar wel degelijk een ruimtelijk 

uitvoeringsplan. Dit moet aangepast worden in de definitieve notulen. De gecoro zal zich 

na het openbaar onderzoek moeten buigen over eventuele bezwaren. Een aparte doorsteek 

voor fietsers, zoals gesuggereerd, lijkt niet zo’n eenvoudige zaak met taluds met een 

hoogte van 1,5 meter ! 

- Raadslid R. Meeus stelt zich wat wantrouwig op tegen de visie van deze meerderheid, hij 

zal één en ander verder navragen en bekijken. CD&V zal zich met de actuele kennis van 

zaken dienen te onthouden. 

- De voorzitter stelt dat het gevoerde debat niet het agendapunt zelf betrof, maar wel het 

dossier dat dus in maart naar de gemeenteraad zal komen. 

- Raadslid R. Meeus meent dat het wel degelijk de essentie van voorliggend punt bevatte: 

zonder (bestek)dossier immers geen stuurgroep ! 
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Besluit:  [17 ja; 4 onthoudingen (CD&V)] 

 

Artikel 1. 

De stuurgroep bestaat uit 8 leden als volgt samengesteld: 

 

1) De voorzitter (de schepen van ruimtelijke ordening) 

2) De secretaris (de stedenbouwkundig ambtenaar, of, bij afwezigheid, de deskundige van de 

dienst stedenbouw) 

3) Een afgevaardigde van de administratie van Ruimte Vlaanderen 

4) Een afgevaardigde van de administratie van provincie Vlaams-Brabant 

5) Een afgevaardigde van het Agentschap Wegen en Verkeer 

6) Een afgevaardigde van politiezone Hageland 

7) Een afgevaardigde van de eigenaars van de panden op het Gouden Kruispunt 

8) Een afgevaardigde van de uitbaters van de panden op het Gouden Kruispunt 

 

Artikel 2. 

Een oproep gebeurt via in bijlage gevoegd schrijven. 

 

Artikel 3. 

Kandidaturen met betrekking tot het lidmaatschap vermeld in artikel 1, punt 3 tot en met 8, 

kunnen ingediend worden tot 1 april 2017. 

 

Artikel 4. 

De uiteindelijke aanstelling van alle leden geschiedt door de gemeenteraad. 

 

Artikel 5. 

Deze beslissing is onderworpen aan de toepassingen van het bestuurlijk toezicht zoals blijkt 

uit artikels 248 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 

 

***** 

 

- Alvorens tot de besloten zitting over te gaan, informeert de voorzitter naar hangende 

antwoorden op gestelde vragen en nieuwe vragen. 

- Eerste schepen F. Broos antwoordt op de vraag van raadslid M. Van den Bosch over de 

problematiek van de infrastructuur G.C. De Maere tijdens de kerstmarkt van KWB :  een 

schriftelijke klacht (over de defecte verwarming) werd nog niet ontvangen door de dienst, 

zodat het college zich nog niet heeft kunnen uitspreken over een eventuele 

tegemoetkoming. Het gemeentebestuur wacht dit schrijven verder af. 
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- Met verwijzing naar het vorige verslag informeert raadslid P. Delimon naar de stand van 

zaken rond het dossier van de ambulancediensten bij de brandweer (zonecollege van 24 

januari 2017), met antwoord van de burgemeester (een stijging van de toelage met 9,82 

%, aanwerving van 100 extra personeelsleden of globale afstoting van de 

ziekenwagendienst.) 

- Raadslid P. Delimon informeert naar de werken die nog moeten worden afgerond door 

Aquafin aan de Glabbeeksesteenweg, met antwoord door schepen G. Willems (werken 

door De Watergroep i.v.m. nieuwe goten en buizen en voegvullingswerken door Aquafin 

en de gemeente).  

- Raadslid P. Delimon heeft een vraag rond de ongelukkige plaatsing van verkeersborden 

ter hoogte van de Gemeenschapsschool aan de laatste bloembak voor de 

Glabbeeksesteenweg: het ene verkeersbord belemmert er het zicht van het andere 

verkeersbord. Kan dit verholpen worden door deze borden op verschillende hoogtes te 

plaatsen ? Hij signaleert ook een neerliggend verkeersbord langs de gewestweg, met 

antwoorden van eerste schepen F. Broos (gebruik meldingskaart) en burgemeester 

(bevoegdheid Gewest). 

- Raadslid R. Meeus hoopt dat de timing voor de openstelling van de Rillaarseweg gehaald 

wordt, want de blijvende onbereikbaarheid van de dorpskern via die invalsweg is 

wraakroepend. Schepen G. Willems stelt de definitieve asfaltering in het vooruitzicht 

voor medio maart. 

- Raadslid R. Meeus bezweert om de werken m.b.t. het kruispunt aan het gemeentehuis 

gefaseerd aan te pakken om een nieuw verkeersinfarct in de dorpskern te vermijden :  

bega hier niet  dezelfde fout als de actuele toestand Rillaarseweg – Boekhout waardoor 

het halve dorp maandenlang geblokkeerd is geworden ! 

- Schepen G. Willems stelt dat het bewuste kruispunt zal moeten open gelegd worden om 

de aansluiting te maken: aannemer Heijmans voorziet een afsluiting voor 3 weken, maar 

mogelijk kan er met verkeerslichten worden gewerkt. De werken in de Heuvelstraat 

zullen dan weer niet nopen tot openleggen van het kruispunt met de Blereberg. 

- Raadslid R. Meeus heeft bedenkingen bij het nieuwe, bizarre systeem van de 

snelheidsregimes: er is dringend nood aan de evaluatie door de gemeenteraad van deze 

kakafonie. De door het college  vooropgestelde criteria zijn onduidelijk en soms in 

contradictie met de weginrichting zelf. 

- Schepen G. Willems vindt een evaluatie na amper 2 maanden wat voorbarig. 

- Raadslid P. Willems wijst erop dat aannemer Heijmans zijn activiteiten gaat stopzetten in 

België: heeft dit gevolgen voor de geplande werken ? 

- Schepen G. Willems stelt dat ondernemer Besix de engagementen (ook qua planning) 

moet overnemen en respecteren. 

 

***** 

 

- De voorzitter dankt het aanwezige publiek; er wordt vervolgens overgegaan tot de 

besloten zitting.  

 

 

 

11. Aanstelling waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (besloten 

zitting, geheime stemming) (21 ja) 

 

Gelet op het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonder artikels 42 en 43; 
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Gelet op toepasselijke artikels van het decreet houdende organisatie van de ruimtelijke 

ordening van 18 mei 1999, zoals gewijzigd; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de 

voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te 

kunnen worden aangesteld, zoals gewijzigd, inzonder artikel 21; 

 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals gewijzigd 

door het decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning 

aangenomen door het Vlaams Parlement op 25 januari 2017, inzonder het artikel 397, §2 en 

§3 (betreffende de uitstelregeling); 

 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere 

wijzigingen (recent op 25 januari 2017); 

 

Overwegende dat het decreet betreffende de omgevingsvergunning normaliter in werking 

treedt op 23 februari 2017; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, inzonder 

artikels 143-146; 

 

Gelet op de individuele vraag tot uitstel, geformuleerd door het college van 31 januari 2017,  

om pas op 1 juni 2017 van start te gaan met de nieuwe procedure inzake de 

omgevingsvergunning; 

 

Overwegende dat het toch aangewezen blijft om tijdens die onzekere (en administratief 

onduidelijke) transitieperiode tot 1 juni 2017 toch nog te beschikken over een (waarnemend) 

stedenbouwkundig ambtenaar; 

Overwegende dat de actuele gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar zelf tijdens deze 

transitieperiode wordt gepensioneerd en dus ingevolge pensionering afwezig zal zijn vanaf 1 

april 2017 ; 

 

Overwegende dat de praktische werking van de dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening niet 

toelaat dat gedurende een langere periode van 2 maanden (april-mei 2017) er geen 

stedenbouwkundige vergunningen zouden kunnen worden afgeleverd; 

 

Overwegende dat dit een gemeentelijke kerntaak uitmaakt; 

 

Overwegende dat het dus nodig is om de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar tot de 

indiensttreding van het nieuwe celhoofd-omgevingsambtenaar (en tot uiterlijk het einde van 

de uitstelperiode op 31 mei 2017)  te vervangen door een waarnemend stedenbouwkundig 

ambtenaar; dat ook de dossiers, ingediend voor het einde van de uitstelperiode, nadien – in 

overgangsfase - nog behandeling behoeven door een (waarnemend) stedenbouwkundig 

ambtenaar; 

 

Overwegende dat wordt geopteerd om de intern in de organisatie aanwezige deskundigheid en 

competenties maximaal te benutten; 
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Overwegende dat voor een maximale periode van 18 maanden kan worden overgegaan tot de 

aanstelling van een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar;  

 

Overwegende dat statutair deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening Karolien Depré  (B2) 

werd aangesteld in deze B-functie sinds 1 november 2008 bij collegebeslissing van 28 oktober 

2008; dat ze sindsdien heel wat opleidingen volgde rond ruimtelijke ordening en stedenbouw 

en veel praktische ervaring opbouwde rond deze materie op de dienst; dat ze bijgevolg 

voldoet aan de decretale voorwaarden om te worden aangesteld als waarnemend 

stedenbouwkundig ambtenaar ; 

 

Overwegende dat betrokkene reeds eerder de functie van waarnemend stedenbouwkundig 

ambtenaar waarnam ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2015; 

 

Gelet op de beslissing van heden betreffende de aanstelling van de (waarnemende) 

gemeentelijke omgevingsambtenaren; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

 

Na beraadslaging, 

 

Besluit : (Besloten zitting, geheime stemming) (21 ja) 

 

Artikel 1. 

Karolien Depré, statutair deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening (B2) wordt 

aangesteld als  voltijds waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor de 

cel ‘Ruimtelijke ordening, stedenbouw en werken door derden’, dit voor de periode vanaf 1 

april 2017 tot de indiensttreding van het nieuwe celhoofd-omgevingsambtenaar en voor een 

maximale periode van 18 maanden.  

 

Zij blijft de weddenschaal  B2 genieten. 

 

Artikel 2. 

Deze beslissing is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht, zoals geregeld door 

het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonder artikel 252.  

 

 

12. Beslissing houdende aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaren (besloten 

zitting, geheime stemming) (21 ja) 

 

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonder artikels 42 en 43; 

 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere 

wijzigingen (op 25 januari 2017); 

 

Overwegende dat het decreet betreffende de omgevingsvergunning normaliter in werking 

treedt op 23 februari 2017; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, inzonder 

artikels 143-146; 

 

Gelet op de communicatie van Vlaams minister Schauvliege d.d. 20 januari 2017, dat 

individuele uitzondering op deze datum van inwerkintreding bij de minister kan worden 

gevraagd door de gemeenten, die actueel de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen 

behandelen, om pas op 1 juni 2017 van start te gaan met de nieuwe procedure. De bestaande 

procedures blijven dan geldig, maar er kan niet worden afgeweken van de onbepaalde duur 

van de nieuw toe te kennen vergunning en de aanvragen voor een bouwvergunning met 

medewerking van een architect moeten sowieso digitaal worden ; dat dergelijke 

uitstelaanvraag conform het gewijzigde artikel 397 van bovengenoemd decreet werd 

geformuleerd door het college van 31 januari 2017; 

 

Gelet op artikel 9 van bovengenoemd decreet dat bepaalt dat de gemeenteraad uitdrukkelijk 

de gemeentelijke omgevingsambtena(a)r(en) moet aanwijzen; de gemeente  zorgt ervoor dat 

de aangestelde ambtenaar of ambtenaren  gezamenlijk voldoende kennis van zowel 

ruimtelijke ordening als milieu in zich verenigen; 

 

Gelet op artikel 394/1 van bovengenoemd decreet dat bepaalt dat een gemeentelijk 

stedenbouwkundig ambtenaar van rechtswege wordt aangewezen als gemeentelijk 

omgevingsambtenaar indien hij is aangesteld voor 28 november 2015, in casu voor Tielt-

Winge heeft de gemeenteraad op 27 oktober 1998 Roland Vos aangewezen in de functie van 

diensthoofd-stedenbouwkundig ambtenaar; dat voor deze ambtenaar dus geen nieuwe 

aanwijzingsbeslissing nodig is ; 

 

Overwegende dat het besluit stelt dat de persoon die voldoet aan elk van de volgende 

voorwaarden aangewezen kan worden als gemeentelijke omgevingsambtenaar :  

1° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B;  

2° beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar; 
  
Overwegende dat de gemeentelijk omgevingsambtenaar voldoende kennis dient te hebben van 

zowel ruimtelijke ordening als milieu en het bijgevolg wenselijk is om ook een ambtenaar met 

expertise inzake milieu aan te wijzen als gemeentelijk omgevingsambtenaar; dat het 

gemeentebestuur bijgevolg opteert voor de aanduiding van 2 omgevingsambtenaren met een 

andere achterliggende technische oriëntatie ; 

 

Overwegende dat Katrien Van Robaeys houder is van een diploma dat toegang geeft tot 

niveau A en sinds 1 maart 2000 in dienst is als gemeentelijk milieuambtenaar, houder is van 

het Vlarem-getuigschrift en door de gemeenteraad op 12 oktober 2001 ook werd aangeduid 

als milieutoezichtsambtenaar en dus beschikt over de relevante aantoonbare beroepservaring 

van minstens twee jaar ; dat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 143 van voornoemd 

besluit en eveneens kan worden aangesteld als omgevingsambtenaar ;  

 

Overwegende dat de huidige gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en (van rechtswege) 

omgevingsambtenaar zelf vanaf 1 april 2017 met pensioen zal worden gesteld ; dat er op dat 

moment nood is om Karolien Depré, houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B, 

deskundige ruimtelijke ordening en stedenbouw sinds 16 juli 2007 (en de in de loop van 2015 

ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2015 ook enkele maanden als 

waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft gefunctioneerd), aan te duiden 
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als waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar, in afwachting van de aanwerving van een 

nieuwe celhoofd-omgevingsambtenaar voor de cel ruimtelijke ordening, stedenbouw en dit 

voor een maximale periode van 18 maanden ; dat zij beschikt over de relevante aantoonbare 

beroepservaring van minstens twee jaar en dat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 145 

van voornoemd besluit ; 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 

november 2015 dat nadere aanwijzingen geeft over de voorwaarden waaraan een  

(waarnemend) omgevingsvergunningsambtenaar dient te voldoen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

 

Na beraadslaging, tijdens dewelke : 

 

- Raadslid M. De Vry vraagt of deze taken bovenop de huidige taken van de 

milieuambtenaar gaan komen of is er sprake van een taakverschuiving ? 

- De gemeentesecretaris licht toe: bedoeling is om te werken met 2 omgevingsambtenaren 

met een eigen specialisatie of discipline (milieu of stedenbouw). In principe zullen ze 

beiden dus wel alle omgevingsvergunningen kunnen afleveren. Daarnaast behoudt de 

milieuambtenaar inderdaad ook haar taken als diensthoofd werken in eigen beheer.  

- De burgemeester meent dat ze de facto zal blijven instaan voor de 

omgevingsvergunningen die eerder milieu-gerelateerd zijn, zodat de praktische, 

bijkomende belasting dus eerder minimaal zou moeten zijn.  

- De voorzitter wijst op een vergissing in de voorliggende tekst van artikel 2. Betrokken 

ambtenaar behoudt wel degelijk haar actuele weddenschaal B2 (en niet A2a), wat door de 

gemeentesecretaris wordt bevestigd.  

 

Besluit : (besloten zitting; geheime stemming) (21 ja) 

 

Artikel 1 (geheime stemming) (21 ja) 

Katrien Van Robaeys, statutair adjunct-afdelingshoofd-milieuambtenaar (A2a), wordt 

aangewezen als gemeentelijk omgevingsambtenaar van de gemeente Tielt-Winge.  

 

Zij blijft de weddenschaal A2a genieten. 

 

Artikel 2 (geheime stemming) (21 ja) 

Karolien Depré, statutair deskundige ruimtelijke ordening en stedenbouw (B2), wordt 

aangewezen als waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar van de gemeente Tielt-

Winge, vanaf 1 april 2017 tot de indiensttreding van een nieuwe celhoofd-

omgevingsambtenaar voor de cel ruimtelijke ordening, stedenbouw, en voor een maximale 

periode van 18 maanden. 

 

Zij blijft de weddenschaal B2 genieten. 

 

 

Artikel 3. 

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld door het 

gemeentedecreet, inzonder artikel 252. 
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***** 

 

- In de loop van de zitting werden er geen bezwaren of opmerkingen meer geformuleerd bij 

de notulen van de vergadering van 19 januari 2017: deze worden dus geacht te zijn 

goedgekeurd. 

 

- De voorzitter dankt de aanwezige raadsleden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 

21.10 uur.  

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

 

De gemeentesecretaris       De voorzitter  

 

 

 

Kurt Yskout        M. Vande Gaer  
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