
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 29 augustus 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, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,  

Marijke Belsack, Youri Vandervaeren en Eva De Bleeker, 

raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Marc Vanderlinden, schepen 

Maarten Bresseleers, raadslid 
 

 

AFDELING VRIJE TIJD. VONK. GEBRUIKERSOVEREENKOMST. GOEDKEURING. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Katrien Claes 

Bevoegd lid van het college: Joy Sergeys 

 

Voorgeschiedenis 

 

● Beslissing van het college om GC Felix Sohie als tijdelijke huisvesting aan te bieden 

tijdens de verbouwingen van het POM-gebouw voor VONK!, de middelbare school 

die zijn deuren opent op 1 september 2022. 

● 3/12/2022: Informatief overlegmoment tussen Frank Rochus (projectleider 

SCOOP), Joy Sergeys (Schepen van Onderwijs van gemeente Hoeilaart), Katrien 

Claes (coördinator cultuur en gemeenschapsvorming van gemeente Hoeilaart) 

● 28/02/2022: Vonk! in het GC Felix Sohie 

● 23/05/2022: Bespreking gebruikersovereenkomst met het college van 

burgemeester en schepenen 

● 18/07/2022: het college van burgemeester en schepenen keurt de 

gebruikersovereenkomst goed. 

 

Feiten en context 

 

Vanaf 1 september 2022 wordt gestart met een nieuwe secundaire school in Hoeilaart, 

VONK!, die zijn intrek zal nemen in het POM-gebouw. 

De renovatie van het voormalig POM-gebouw zal pas klaar zijn rond de kerstvakantie 

(december 2022). De gemeente heeft het GC Felix Sohie aangeboden als tijdelijke 

huisvesting.   

Vanaf 15 augustus nemen zij hun intrek in het GC Felix Sohie. 

Alle praktische regels en afspraken omtrent deze huisvesting, werden gebundeld in de 

gebruikersovereenkomst. Zie bijlage. 

 

Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om dit goed te keuren. 

 

Juridische gronden 

 

● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 56. 
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Advies 

 

Het is aangewezen om deze gebruikersovereenkomst goed te keuren. 

 

Argumentatie 

 

/ 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt de gebruikersovereenkomst tussen gemeente Hoeilaart en 

Scholengroep Scoop, zoals voorgesteld in bijlage, goed. 

 

Uittreksel voor 

 

dienst cultuur 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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