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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 27 JUNI 2022 

 
AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

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

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen en Marc Vanderlinden, schepenen 
Julie Delwick, Timothy Rowies en Maarten Bresseleers, 
raadsleden 
 

AFWEZIG:  
Vanaf punt O.P.5 vervoegt Caroline Lagrange, raadslid de zitting. 
 

 
* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

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

openbare zitting 23 mei 2022. Goedkeuring. 
 
 

* * * 

 

O.P.2 Interne zaken. Financiën. Belasting gebouwen economische 

bedrijvigheid. Hernieuwing voor de aanslagjaren 2022-2023-2024. 
 
 

* * * 

 

O.P.3 Afdeling Vrije Tijd. Goedkeuring reglement voor de erkenning van 

verenigingen door de gemeente Hoeilaart. Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe: "De gemeente Hoeilaart wil het gemeenschapsleven 
bevorderen en dit via ondersteuning aan verenigingen die hierin een essentiële rol 
spelen. Er zijn verschillende ondersteuningsmaatregelen (bijvoorbeeld het uitlenen 
materiaal, het geven van subsidies,…) maar erkenning van de vereniging is de eerste en 

belangrijkste voorwaarde om van de ondersteuning te kunnen genieten. Daarom wordt 
er hier een nieuw erkenningsreglement voorgesteld, omdat we hebben vastgesteld dat er 
vragen en discussies zijn rond het huidige reglement . Er zijn adviezen ingewonnen bij de 
verschillende adviesraden en er is een antwoordbrief verstuurd met feedback vanuit de 
verschillende adviesraden. Alles is terug te vinden in bijlage." 
 
Patrick Demaerschalk vult aan: "Ik kan alleen maar zeggen dat er rekening gehouden 
werd met de verschillende adviezen van de adviesraden. We gaan dit bijgevolg 
goedkeuren." 
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* * * 

O.P.4 Afdeling Ruimte. Dienst Mobiliteit. Aanvullend reglement Noordlaan. 

Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Het is noodzakelijk om een parkeerverbod in de Noordlaan in 
te stellen, om een veilig verloop van het busverkeer te verzekeren." 
 

 
* * * 

 

O.P.5 Interne Zaken. Personeelsdienst. Stopzetting aanwervingsprocedure 

Algemeen directeur. Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe: "Het betreft een bevoegdheidsoverschrijding. Ik geef het 
woord aan de burgemeester om meer duiding te geven." 
 
Tim Vandenput licht toe: "We vragen hier de stopzetting van de procedure voor het 
aanwerven van algemeen directeur, omdat wij een juridische-technische fout hebben 
gemaakt. Bij het aanstellen van het selectiebureau Search and Selection moest dit op de 
gemeenteraad komen en niet alleen door het college goedgekeurd worden. Dat is het 
technisch gegeven. Er is geen enkele geschikte kandidaat uit de selectieprocedure 
gekomen. Er is nog een ander probleem, maar aangezien het om personen gaat, zal dit 
toegelicht worden in de geheime zitting. 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik vind het spijtig dat er toch kostbare tijd 
verloren is gegaan. Er is toch drie maand verloren gegaan. Wat is het kostenplaatje?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Ik ken de cijfers niet van buiten maar we zullen ze u 
schriftelijk bezorgen. Het gaat hier om de kosten van ons selectiebureau Search and 
Selection en de kosten van de juryleden die deel uitmaakten van de jury." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Welke tijdslijn zal er nu gevolgd worden voor 
de aanstelling algemeen directeur? Is er daar al een concreet voorstel voor?"  
 
Tim Vandenput bevestigd dat hij straks in de geheime zitting dit zal toelichten. 
 

 
* * * 

 

O.P.6 Interne zaken. Secretariaat. Gebruik bodycams door PZ Druivenstreek 
 
Steven Coppens licht toe:"Een politiezone kan op haar grondgebied slechts camera's 
gebruiken na voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad. Het is de 
korpschef die deze toestemmingsaanvraag indient bij de gemeenteraad. 
Bodycams kunnen immers nuttig zijn tijdens een interventie (beeldmateriaal van 
bodycams kan helpen om het exacte verloop van de interventie weer te geven) en 
kunnen ook preventief werken (zodra amokmakers weten dat ze worden gefilmd, worden 
ze rustiger en verbaal minder agressief omdat ze weten dat hun woorden en daden 
worden vastgelegd). 
Een testfase zal de aankoop en effectieve dagelijkse inzet van bodycams voorafgaan. 
Tijdens deze testfase wordt, naast het onderzoeken van het gebruiksgemak, de 
situationele meerwaarde, ook het aankoopdossier en de korpsrichtlijn voorbereid. Tevens 
zal deze testfase ook dienen om het dossier te agenderen op het syndicaal overleg en het 
advies van de DPO (Data Protection Officer) in te winnen." 
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Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Zijn er plannen binnen politiezone 
Druivenstreek om het cam verhaal breder te zien. Denkt men eventueel aan om drones 
of dashcams te overwegen? Zijn er plannen in die richting?"  
 
Tim Vandenput antwoordt: "Een drone hebbben we nog niet in het vizier om aan te 
kopen of te huren om te gebruiken, evenals hetzelfde voor de dashcams. De bodycams is 
het meest dringend om mee aan de slag te gaan, omdat het over de persoonlijke 
integriteit 
van de politieagent gaat.   
 

 
* * * 

 

O.P.7 Interne zaken. Secretariaat. Verzekeringen - Goedkeuring 

lastenboek.Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe: "Er wordt voorgesteld het lastenboek goed te keuren. 
Aangezien het een technisch dossier is, wordt hiervoor samengewerkt met een externe 
partij.  
De gemeente treedt op als opdrachtencentrale ten behoeve van Gemeente, OCMW en 
AGB. 
De betrokken afdelingshoofden werden geraadpleegd om eigen domeinen te controleren 
en aan te vullen waar nodig." 
 

 
* * * 

 

O.P.8 Interne zaken. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 

Kennisname. 
 
 

* * * 

 

O.P.9 Afdeling Mens. Stand van zaken Oekraïne. Kennisname. 
 
Annelies Vanderlinden licht toe: "Buiten hetgeen wat vermeld is in het punt, kan ik op dit 
moment de cijfers bijsturen. Vorige week hebben we nog twee gezinnen gekregen via 
Fedasil. Eén hiervan is verhuisd naar ons vroeger kinderdagverblijf, waardoor het oude 
kinderdagverblijf volzet is. Onze conciërgewoning is ook volzet met een meergeneratie 
gezin. De twee gezinnen in de studios zijn er ook nog altijd. Eén gezin hiervan zijn 
verhuisd naar een gastgezin. Ondertussen zijn er 22 dossier leefloon. Zoals jullie kunnen 
zien volgen die allemaal nederlandse les. Er zijn er ook een aantal tewerkgesteld. Ik hoor 
van de dienst dat de samenwerking goed verloopt. Er worden ook een aantal dingen 
georganiseerd in de zomer voor de kinderen. Ook is er psychologische hulp voorzien en 
geweest vanuit CAW . We proberen verder die mensen zo goed mogelijk op te vangen."    
 

 
* * * 

 

O.P.10 Interne zaken. Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten 

voor de algemene vergadering van 15 juni 2022. Kennisname. 
 
Steven Coppens licht toe: "Op het college van burgemeester en schepenen werd de 
agenda voor de algemene vergadering van Havicrem goedgekeurd. We hadden geen tijd 
meer op dit te agenderen op de gemeenteraad. Dit ligt hier nu ter kennisname." 
 

 
* * * 
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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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