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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 24 OKTOBER 2022 

 
AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Joris Pijpen, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden en  
Joy Sergeys, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  
Julie Bollue, Jo Portois, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack,  
Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en Maarten Bresseleers, 
raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Marc Vanderlinden, schepen 
Julie Delwick, raadslid 
 

 
* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Interne zaken. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag 

openbare zitting 26 september 2022. Goedkeuring. 
 
 

* * * 

 

O.P.2 Interne Zaken Secretariaat. Iverlek. Agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de Buitengewone algemene vergadering 

van 22 december 2022. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens “De gemeenteraad dient de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering goed te keuren van 22 december 2022 van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen rekening 
houdend met de vooropgestelde agendapunten. U hebt kunnen kennisnemen van de 
agendapunten en voorliggende beslissingen. Gezien de afwezigheid van de heer Marc 
Vanderlinden, zal de heer Tim Vandenput de gemeente vertegenwoordigen. Graag uw 
goedkeuring.” 
 

 
* * * 

 

O.P.3 Interne zaken. Secretariaat. TMVS dv. Vervanging afgevaardigde voor de 

algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur. 
 
Steven Coppens licht toe:  
 
"Zoals u weet werd mevrouw Eva De Bleeker eerder door onze gemeenteraad aangeduid 
als lid van de Algemene Vergadering van TMVS dv. 
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TMVS dv. heeft, na onderzoek, ons geïnformeerd dat mevr. Eva De Bleeker, gezien haar 
eedaflegging als staatssecretaris van Begroting en Consumentenbescherming, niet langer 
deel mag uitmaken van de Algemene Vergadering van TMVS dv. Er dient een vervanging 
te worden voorzien voor mevr. Eva De Bleeker. 
 
We wensen dhr. Marc Vanderlinden, die reeds plaatsvervanger was voor TMVS dv, nu 
voor te dragen als effectief lid voor de Algemene Vergadering van TMVS.  
 
Voor het overige dragen we Joris Pijpen voor als plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van TMVS. 
 
De raad gaat over tot de stemming." 
 

 
* * * 

 

O.P.4 Interne zaken. Secretariaat. TMVS dv. Uitnodiging buitengewone 

algemene vergadering in zitting van 13 december 2022. Goedkeuring agenda. 
 
Steven Coppens licht toe: "De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle 
punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 
13  december 2022." 
 

 
* * * 

 

O.P.5 Afdeling Mens. Huishoudelijk reglement 't Druifje. Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe:  
 

“Naar aanleiding van de verhuis en de nieuwe werking in het kinderdagverblijf 't Druifje 
werd het huishoudelijk reglement vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement hebben betrekking tot de extra kosten, het ziekte- en 
medicatiebeleid van de kinderen en de indeling van de leefgroepen in het 't Druifje. 
Graag uw goedkeuring”. 
 

 
* * * 

 

O.P.6 Afdeling Vrije Tijd. Sport. Nominatieve subsidie Dynamo Wijndaal  2021 - 

2022. Besluit 
 
Steven Coppens licht toe: 
 
"Na de gemeenteraad van 26 september 2022 van de goedkeuring toekenning 
werkingssubsidie van Hoeilaartse verenigingen op basis van het afgelopen werkjaar. 
Dynamo Wijndaal heeft sinds 2015 geen subsidie meer aangevraagd. Op 22 augustus 
2022 werd de nominatieve lijst met subsidies, gebaseerd op vorig jaar, goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen en bekrachtigd door de gemeenteraad 
van 26 september 2022. 
  
Pas na deze datum heeft de Afdeling Vrije Tijd een aanvraag tot subsidies ontvangen van 
Dynamo Wijndaal. De afdeling Vrije Tijd past dezelfde principes toe als voor FC Hoeilaart 
en stelt voor om een nominatieve subsidie toe te kennen ten bedrage van het bedrag dat 
zou uitgekeerd worden moest het nieuwe subsidiereglement al van toepassing zijn 
(350€). Omdat de aanvraag van FC Hoeilaart vorige maand toekwam konden zij nog 
toegevoegd worden aan de lijst met nominatieve subsidies. 
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De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van de nominatieve subsidie van 350 
euro aan Dynamo Wijndaal en geeft opdracht aan de afdeling Vrije Tijd en Financiële 
Dienst om over te gaan tot communicatie en uitbetaling." 
 

 
* * * 

 

O.P.7 Afdeling Ruimte. Technische dienst. Uitvoeren van wegmarkeringen. 

Toetreden tot raamovereenkomst Creat. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe:  
 
"De gemeenteraad keurt de toetreding tot aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, 
voor de opdracht inzake uitvoering van wegmarkeringen goed." 
 
Jo Portois vult aan: "We zullen dit punt goedkeuren, omdat deze opdracht niet in eigen 
streek kan uitgevoerd worden. Wij zullen deze raamovereenkomst goedkeuren." 
 

 
* * * 

 

O.P.8 Interne Zaken. Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 
 
 

* * * 

 

O.P.9 Interne Zaken. Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 
 
 

* * * 

 

O.P.10 Interne zaken. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen 

dienstjaar 2023. Kennisname. 
 
 

* * * 

 

Vragen en antwoorden 
 
 

* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 
Waarnemend algemeen directeur 
 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift, 
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