
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 14 DECEMBER 2020 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

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

VERONTSCHULDIGD: Jo Portois, raadslid 
 

 
* * * 

 
De voorzitter opent de openbare zitting 

 
 

* * * 
 
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 
24112020. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 24 november 2020: openbare zitting gemeenteraad. 
 
Feiten en context 
 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen 
te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32, 
277, 278; 

• Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 
30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
/ 
 
Financieel advies 
/ 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 
 

Enig artikel 
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 24 november 
2020 goed. 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement gemeenteraad. 
 

* * * 
 
O.P.2 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
De raad van bestuur van AGB Holar stelde op 14 december 2020 het aangepast 
meerjarenplan 2020-2025 van AGB Holar (A-MJPA-2020_2025-2) vast. 
 
Feiten en context 
 
Het aangepast meerjarenplan van het AGB moet, nadat het is vastgesteld door de raad 
van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Om de definitieve cijfers voor het AGB correct te kunnen opnemen in het meerjarenplan 
van de gemeente en het OCMW, is het aangewezen dat de vaststelling en/of goedkeuring 
van het meerjarenplan van het AGB plaatsvindt voor de vaststelling van het 
meerjarenplan van de gemeente en het OCMW. 
 
Juridische gronden 
 

• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC); 
• het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de 

nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen 
(MB BBC). 

 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het voorliggende aangepast meerjarenplan 2020-2025 (A-MJPA-2020_2025-2) voldoet 
aan de decretaal vereiste evenwichtscriteria. 
 

Jaar Beschikb. budget. 
res. 

Autofinancieringsma
rge 

2020 224.821 33.251 

2021 267.830 43.009 

2022 275.476 7.646 

2023 290.886 15.410 

2024 326.260 35.374 

2025 357.673 31.412 
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Financieel advies 
/ 
 
BESLUIT: 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 
 
Enig artikel 
De raad keurt het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van AGB Holar (A-MJPA-
2020_2025-2) goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst, leden MAT, toezichthoudende overheid. 
 

* * * 
 
O.P.3 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel 
gemeente. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van 24 augustus 2020 stelde de gemeenteraad het eerste aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 definitief vast. 
 
Feiten en context 
 
De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan behoort tot de voorbehouden 
bevoegdheden van de raad. 
 
De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun 
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het aangepaste meerjarenplan 
vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepaste meerjarenplan 
dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het 
aangepaste meerjarenplan definitief is vastgesteld. 
 
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële 
gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. 
 
Juridische gronden 
 

• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en alle latere 
wijzigingen; 

• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maar 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC); 

• het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen 
(MB BBC). 
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Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Ieder bestuur moet zijn meerjarenplan aanpassen om: 

• de kredieten van het volgende jaar vast te stellen; en/of 
• de kredieten van het lopende jaar aan te passen. 

 
Daarnaast zal het lokale bestuur Hoeilaart zijn meerjarenplan ook aanpassen bij 
belangrijke bijsturingen van het beleid (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties). 
 
Financieel advies 
 
/ 
 
BESLUIT: 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck,  
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny  
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad stelt zijn deel van het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2020-
2025 (MJPA-2020_2025-2) vast. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financieel directeur 
 

* * * 
 
O.P.4 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel 
OCMW en definitieve vaststelling. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• De raad voor maatschappelijk welzijn stelde op 14 december 2020 zijn deel van het 
aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-2) vast. 

• De gemeenteraad stelde vervolgens, eveneens op 14 december 2020, zijn deel van 
het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-2) vast. 

 
Feiten en context 
 
De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan behoort tot de voorbehouden 
bevoegdheden van de raad. 
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De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun 
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het aangepaste meerjarenplan 
vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepaste meerjarenplan 
dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het 
aangepaste meerjarenplan definitief is vastgesteld. 
 
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële 
gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. 
 
Juridische gronden 
 

• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en alle latere 
wijzigingen; 

• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maar 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC); 

• het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen 
(MB BBC). 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-2) voldoet 
aan de decretaal vereiste evenwichtscriteria. 
 

Jaar Beschikb. budget. 
res. 

Autofinancieringsmarge 

2020 3.971.312 -266.944 

2021 2.877.637 -64.330 

2022 671.160 271.681 

2023 2.391.187 221.986 

2024 1.457.499 457.399 

2025 1.549.649 530.586 

 
Financieel advies 
 
/ 
 
BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens  
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het deel van het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2020-
2025 (MJPA-2020_2025-2) dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, 
goed. Hierdoor wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-2) 
definitief vastgesteld. 
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Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de nominatieve subsidies vermeld in het aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-2) voor het jaar 2021 goed. 
 
Artikel 3 
De gemeenteraad beslist om, voor wat betreft subsidies van 24.789,35 euro of minder, 
de trekker geheel vrij te stellen van de door de Wet van 14 november 1983 (Wet 
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen) 
voorgeschreven verplichtingen zonder evenwel de trekker te ontslaan van de 
verplichtingen volgende uit de bepalingen van de artikels 3 en 7, eerste lid, 1°. 
 
Artikel 4 
De gemeenteraad geeft opdracht het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-
2020_2025-2) over te maken aan de toezichthoudende overheid. 
 
Artikel 5 
De gemeenteraad geeft opdracht om binnen de tien dagen het beleidsrapport, met 
vermelding van de datum van publicatie, op de gemeentelijke webtoepassing te 
publiceren. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financieel directeur, afdelingshoofden, communicatiedienst, digitaal loket. 
 

* * * 
 
O.P.5 Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur. 2021. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van 16 december 2019 heeft de gemeenteraad voor het jaar 2020 de inhoud van 
het begrip dagelijks bestuur vastgelegd en bepaald welke overheidsopdrachten kunnen 
worden beschouwd als opdrachten van dagelijks bestuur. 
 
Feiten en context 
 
In beginsel is de raad bevoegd voor de vaststelling van de wijze waarop de opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het 
vaststellen van de voorwaarden van de opdracht (artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur). Een 
uitzondering hierop zijn de opdrachten van dagelijks bestuur (artikel 41 Decreet Lokaal 
Bestuur). Deze opdrachten vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen, met mogelijkheid van delegatie aan de algemeen directeur 
(artikel 56 §3 en artikel 57 Decreet Lokaal Bestuur). Het is aan de gemeenteraad om te 
bepalen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan (artikel 41 Decreet 
Lokaal Bestuur).  
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur artikel 41, 8° en 10°; 
• Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
• KB 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.  

 
Advies 
 
Geen extern advies.  
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Argumentatie 
 
De gemeenteraad dient vast te stellen wat onder het begrip dagelijks bestuur valt en 
welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur. In zitting van 16 december 2019 heeft de 
gemeenteraad voor het jaar 2020 de inhoud van het begrip dagelijks bestuur vastgelegd 
en bepaald welke overheidsopdrachten kunnen worden beschouwd als opdrachten van 
dagelijks bestuur. Dit dient voor het jaar 2021 opnieuw te gebeuren.  
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
De raad beslist als dagelijks bestuur te beschouwen voor het dienstjaar 2021: 

• de overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het exploitatiebudget, ongeacht het 
bedrag en ongeacht of zij het bestuur verbinden voor meer dan één jaar; 

• de overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het investeringsbudget, voor zover 
de goed te keuren uitgave lager ligt dan € 168.000 incl. btw. en ongeacht of zij het 

bestuur verbinden voor meer dan één jaar; 
• het aanbrengen van wijzigingen aan overeenkomsten die het college van 

burgemeester en schepenen bij de uitvoering van de opdracht nodig acht, voor 
zover deze wijzigingen geoorloofd zijn volgens de bepalingen van de wet van 17 
juni 2016 inzake de overheidsopdrachten en binnen de grenzen van de beschikbare 
kredieten; 

• de overheidsopdrachten voor aanvullende werken, diensten en leveringen. 
 
Artikel 2 
De vaststelling van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden toegewezen en de 
vaststelling van de voorwaarden van de opdrachten met betrekking tot de hoger 
vermelde opdrachten worden aldus niet vastgesteld door de gemeenteraad, maar door 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de gemeentelijke diensten en de financieel 
directeur.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Gemeentelijke diensten, financieel directeur 
 

* * * 
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O.P.6 Financiën. Visumverplichting financieel directeur. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van 16 december 2019 heeft de gemeenteraad de visumverplichting van de 
financieel directeur vastgelegd. 
 
Feiten en context 
 
Naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en analyse van goede praktijken bij andere 
lokale besturen, dient de verplichting verder aangescherpt en uitgeklaard te worden. 
 
Juridische gronden 
 

• Overeenkomstig artikel 177 DLB staat de financieel directeur in volle 
onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van 
de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de 
voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267. 

• Overeenkomstig artikel 266 DLB,  eerste en tweede lid, zijn de voorgenomen 
financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom 
onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden 
aangegaan. De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van 
die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 
177, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden 
koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, 
of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.  

• Overeenkomstig artikel 266 DLB, derde lid, bepaalt de gemeenteraad , na advies 
van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de financieel 
directeur de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De gemeenteraad kan 
binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van 
de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de 
visumverplichting. 

• Overeenkomstig artikel 99 BVR van 30 maart 2018 betreffende beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen kan de raad de volgende 
categorieën van verrichtingen niet uitsluiten van de visumverplichting : 

1° de aanstelling van statutaire personeelsleden; 
2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 
3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één 
jaar of meer; 
4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro; 
5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar 
en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend euro; 
6° de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro. 

 
Advies 
 
De financieel directeur verleent positief advies voor dit besluit. 
 
Argumentatie 
 
In principe zijn alle voorgenomen financiële verbintenissen van het bestuur onderworpen 
aan een voorafgaande visering door de financieel directeur. Het gaat daarbij niet alleen 
om overheidsopdrachten, maar ook om aanstellingen van personeel, huurcontracten, 
aankopen van onroerende goederen, enz. 
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Het is wenselijk om bepaalde categorieën van verrichtingen uit te sluiten van de 
visumverplichting om de goede werking van het bestuur niet in het gedrang te brengen. 
Het is immers organisatorisch niet haalbaar om alle uitgaven te viseren voor de 
verbintenis ontstaat. 
 
Verrekeningen (Artikel 2, 18° van het KB Uitvoering) die voortvloeien uit toevoegingen, 
weglatingen of wijzigingen met betrekking tot de opdracht worden geviseerd omwille van 
het bijzondere risico. Een aanzienlijk verschil tussen de aanvankelijk geraamde 
hoeveelheden en de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden, een wijziging van de opdracht 
of een aanvullende opdracht kan immers de eerlijke mededinging in gevaar brengen. 
Daarenboven is deze visumcontrole een sterke aanbeveling van Audit Vlaanderen 
dewelke voortvloeit uit het globaal audit rapport 'Aankoop en Opvolging van Werken' 
(juni 2017). 
 
Voor de goede administratieve organisatie is het wenselijk dat de raad niet alleen de 
financiële grens aangeeft voor de verrichtingen die moeten worden geviseerd, maar 
tevens vaststelt binnen welke voorwaarden de financieel directeur de bevoegdheid 
uitoefent. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
De volgende categorieën van verrichtingen zijn onderworpen aan de visumverplichting: 

1) de aanstelling van statutaire personeelsleden; 
2) de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 
3) de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of 

meer; 
4) de bevordering van personeelsleden (exclusief het doorschuiven in de functionele 

loopbaan); 
5) de verbintenissen voor het uitvoeren van een werk, een levering of een dienst, al 

dan niet met een contractuele looptijd van meer dan één jaar, waarvan het bedrag 
hoger is dan tienduizend euro (incl. btw); 

6) de werkings- en investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend 
euro; 

7) de daden van beschikking over onroerende goederen die leiden tot een netto 
uitgaande kasstroom; 

8) de verrekeningen. 
 
De volgende categorieën van verrichtingen worden uitgesloten van de visumverplichting: 

9) de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van minder dan 
één jaar; 

10) de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of 
meer in overeenstemming met artikel 99, derde lid, BVR BBC van 30 maart 2018. 

11) de verbintenissen voor het uitvoeren van een werk, een levering of een dienst, al 
dan niet met een contractuele looptijd van meer dan één jaar, waarvan het bedrag 
niet hoger is dan tienduizend euro (incl. btw); 

12) de werkings- en investeringssubsidies toegekend aan: 
a) Politiezone Druivenstreek 
b) Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 
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c) Kerkfabriek Sint-Clemens 
d) intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waaraan een bepaald beheer is 

overgedragen 
13) de toekenning van niet terugvorderbare individuele steun op het vlak van de 

maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie zoals bedoeld 
in artikel 113, eerste lid van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

 
Artikel 2 
De bevoegdheid voor het geven van een voorafgaand visum kan gedelegeerd worden naar 
de financieel deskundige. 
 
Artikel 3 
Het visum blijkt uit een gedateerd en getekende verklaring van de financieel directeur. 
 
Artikel 4 
De financieel directeur beschikt voor de uitoefening van deze bevoegdheid over een termijn 
van maximum 10 werkdagen. In geval van hoogdringendheid, zoals voorzien in artikel 269 
DLB, beschikt de financieel directeur behoudens onmogelijkheid over een termijn van 48 
uur om zijn visum te verlenen. Deze termijnen vangen aan op het moment waarop het 
laatste stuk van het betreffende dossier aan de financieel directeur wordt overgemaakt. 
 
Artikel 5 
Het besluit van 16 december 2019 met betrekking tot de visumverplichting wordt 
opgeheven. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financieel directeur, algemeen directeur, afdelingshoofden 
 

* * * 
 
O.P.7 Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Budget 2021. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 19 oktober 2020: vaststelling budget 2021 Kerkfabriek Sint-Clemens door de 
Kerkraad. 

• 25 november 2020: brief met documentatie budget 2021 ontvangen, om in het 
kader van administratief toezicht, een verzoek om advies te willen uitbrengen 
omtrent het budget 2021. 

 
Feiten en context 
 
De Kerkfabriek Sint-Clemens heeft tijdens de vergadering van 19 oktober 2020 het budget 
2021 van de Kerkfabriek goedgekeurd. 
 
Brief van 25 november 2020 van de Kerkfabriek Sint-Clemens: in het kader van het 
administratief toezicht en binnen de 50 dagen na advies van de bisschop een beslissing te 
nemen omtrent het budget 2021.  
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Juridische gronden 
 

• 7 mei 2004: decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 2, 41 en 43 ervan, zoals gewijzigd 
bij decreet van 6 juli 2012. 

• decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
 
Advies 
 
In afwachting: advies Aartsbisschop van Mechelen-Brussel betreffende het budget 2021 
nog te ontvangen 
 
Argumentatie 
 
Het budget 2021 werd besproken in het overlegcomité van 28 september 2020 met het 
gemeentebestuur. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien.  
 
BESLUIT:  
19 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Patrick Demaerschalk, Sylvie 
Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie Bollue, Julie Delwick, Caroline 
Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke 
Belsack, Youri Vandervaeren en Steven Coppens 
1 onthouding: Eva De Bleeker 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het budget 2021 van de Kerkfabriek Sint-Clemens goed. 
 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de provinciegouverneur. 
- de Kerkraad. 
- de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement gemeenteraad, 
Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant via digitaal loket 
Kerkfabriek Sint-Clemens, P/A Marc Beelen, Gemeenteplein 12,1560 Hoeilaart 
Aarstbisdom Mechelen-Brussel, Vicariaat voor het beheer van het Tijdelijke, Dienst 
kerkfabrieken & VPW's, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen e-mail : kfvpw-feaop@diomb.be 
 

* * * 
 
O.P.8 Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. 
Hernieuwing voor het aanslagjaar 2021 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
/ 
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Feiten en context 
 
De aanvullende belasting op de personenbelasting, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 16 december 2019, vervalt op 31 december 2020. 
 
Juridische gronden 
 

• Artikel 170 § 4 van de grondwet; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
• Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald op de artikelen 465 tot 

470 bis. 
 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor het aanslagjaar 2021. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
Voor het aanslagjaar 2021 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dat aanslagjaar. 
 
Artikel 2 
De belasting wordt vastgesteld op 6,8 % van de overeenkomstig artikel 466 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde 
aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de 
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 
 
Artikel 3 
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het 
Bestuur der Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de 
artikel 466 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
 
Artikel 4 
De verordening zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
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Uittreksel voor: 
- Intern: financiële dienst, financieel directeur, communicatiedienst 
- Digitaal Loket 
- FOD Financiën, Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, Studie- en 
documentatiedienst, Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek, Ter attentie van 
mw. Anneliese Dhaeseleer, North Galaxy - Toren B 25e verdieping, Koning Albert II-laan 
33, bus 73, 1030 Brussel, E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be 
 

* * * 
 
O.P.9 Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing voor 
het aanslagjaar 2021. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
/ 
 
Feiten en context 
 
De opcentiemen op de onroerende voorheffing, zoals gevestigd door de gemeenteraad in 
zitting van 16 december 2019, vervalt op 31 december 2020. 
 
Juridische gronden 
 

• Artikel 170 § 4 van de grondwet; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 en artikel 

41, 14°; 
• Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald op het artikel 464, 1°. 
• Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 

2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4. 
 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor het aanslagjaar 2021. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
Voor het aanslagjaar 2021 worden er 693 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
gevestigd. 
 
Artikel 2 
Deze verordening zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst, financieel directeur, communicatiedienst 
Provinciegouverneur - Digitaal Loket 
Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Onroerende voorheffing, T.a.v. Mevr. Katrien 
Matthijs, Vaartstraat 16, 9300 Aalst 
 

* * * 
 
O.P.10 Financiën. Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor de periode 
2021. Aanpassing belastingreglement na wijziging decreet van 30 mei 2008. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 17 december 2018: belasting op tweede verblijven goedgekeurd tijdens de 
gemeenteraadszitting voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2021. 

• 1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van 
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale 
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies. 

 
Feiten en context 
 
Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle 
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. 
 
De belasting op de tweede verblijven werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 17 december 2018 voor een periode van1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. 
 
Juridische gronden 
 

• De grondwet, artikel 170 § 4; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 14°; 
• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
De belasting op de tweede verblijven werd hernieuwd voor de periode van 1 januari 2019 
tot 31 december 2021 tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2018. Naar 
aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle 
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De 
aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de 
juridische gronden. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
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BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
 
Artikel 1 
Er wordt voor de periode ingaand vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021, 
een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven. 
 
Artikel 2 
Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke constructie met woon- of verblijfgelegenheid 
waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister. 
 
Als tweede verblijf worden niet beschouwd: 

• het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 
• de tenten en aanhangwagens; 
• de verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het 

belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid te worden gebruikt; 
• de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de 

loop van het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede 
verblijf werd aangewend. 
Als bewijs wordt ondermeer beschouwd: 
○ een afgeleverde bouw-/verbouwvergunning; 
○ de afwezigheid van enig water- en/of elektriciteitsverbruik. 

 
Artikel 3 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het 
tweede verblijf. 
 
Artikel 4 
De belasting wordt vastgesteld op 650,00 euro per tweede verblijf. 
 
Artikel 5 
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse belastingjaar verschuldigd door de eigenaar 
op 1 januari van het belastingjaar. 
 
Artikel 6 
De gegevens, noodzakelijk voor de samenstelling van het belastingkohier, worden 
ingezameld door de gemeentelijke diensten. 
 
Artikel 7 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 8 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 9 
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter 
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 
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Artikel 10 
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan 
de toezichthoudende overheid bezorgd.  
 
Artikel 11  
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Digitaal Loket, financieel directeur financiële dienst, dienst Communicatie, website 
 

* * * 
 
O.P.11 Financiën. Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. 
Hernieuwing voor de periode 2021. Aanpassing belastingreglement na wijziging 
decreet van 30 mei 2008. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 17 december 2018: goedkeuring belasting op het bouwen en herbouwen van 
gebouwen tijdens de gemeenteraadszitting voor de periode van 1 januari 2019 tot 
en met 31 december 2021. 

• 1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van 
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale 
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies. 

 
Feiten en context 
 
Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle 
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. 
 
De belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot 
en met 31 december 2021. 
 
Juridische gronden 
 

• De grondwet, artikel 170 § 4; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 14°; 
• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
• Decreet betreffende de omgevingsvergunning; 
• Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 214 

betreffende de omgevingsvergunning.  
 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
De belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen werd hernieuwd voor de periode 
van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 tijdens de gemeenteraadszitting van 17 
december 2018. Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 
worden alle belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. 
De aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de 
juridische gronden. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
 
BESLUIT: 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021, 
een contantbelasting gevestigd op het bouwen, verbouwen, uitbreiden of herbouwen van 
gebouwen. 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de houder van de omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen. De eigenaar van het gebouw is hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van de belasting; ingeval van onverdeeldheid zijn de onverdeelde 
eigenaars van het gebouw hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
 
Artikel 3 
De belasting wordt berekend naar rato van het totaal volume van het gebouw, met inbegrip 
van de buitenmuren en van de bruikbare ondergrondse gedeelten en van de zolders, doch 
met uitsluiting van de eigenlijke grondvesten. De gemene muren worden slechts voor de 
helft van hun dikte in aanmerking genomen. 
 
Artikel 4 - vaststelling 
De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

• 0,60 euro per m³ voor de eerste 500 m³; 
• 1,20 euro per m³ voor het volume begrepen tussen 500 m³ en 1000 m³; 
• 2,00 euro per m³ voor het volume boven 1000 m³. 

 
Zij is van toepassing zowel op het hoofd- als op de bijgebouwen, al dan niet rechtstreeks 
met het hoofdgebouw verbonden, met uitzondering van de vrijstaande bijgebouwen 
vermeld onder artikel 5. 
 
Artikel 5 - uitzonderingen 
Worden onderworpen aan een uniform tarief van 0,31 euro per m³ zonder 
inhoudsbeperking: 

• alle landbouwannexen (schuren, stallen, loodsen, serres ...) al dan niet 
afgescheiden van het woongedeelte; 

• alle industriële loodsen, in zover er geen enkele woonfunctie in geïntegreerd is. 
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Artikel 6 - vrijstellingen 
• het bouwen van gebouwen door de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen; 
• het bouwen van gebouwen die voldoen aan de voorwaarden door de gewestelijke 

overheid gesteld voor het verlenen van premies en toelagen om niet voor het 
bouwen en verbouwen, door het privaat initiatief, van woningen; 

• de constructie en reconstructie van gebouwen bestemd voor de openbare diensten 
van de staat, de gewesten, de provincie, de gemeenten en de ondergeschikte 
besturen; 

• het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen zonder 
winstoogmerk, die ofwel bestemd zijn voor de uitoefening van erediensten of van 
onderwijs, ofwel aangewezen zijn als hospitalen, klinieken, dispensaria, 
bejaardentehuizen of andere gelijkaardige welzijnsinrichtingen; voor wat de 
toepassing van deze alinea betreft, wordt de betaling van de taks opgeschort 
gedurende een periode van vijf jaar, aanvangend zodra het gebouw onder dak is 
en voor zover uit een door het schepencollege ingesteld onderzoek blijkt dat geen 
lucratief doel wordt nagestreefd. Mocht deze situatie in de loop van bedoelde 
periode veranderen, dan is de taks onmiddellijk betaalbaar. Na aldus vijf jaar te zijn 
opgeschort is de belasting niet meer eisbaar. 

 
Artikel 7 - verminderingen 

• voor gebouwen, opgericht op het grondgebied van twee gemeenten, wordt slechts 
bouwbelasting geëist voor het gedeelte van de bouw dat werkelijk op het 
grondgebied van Hoeilaart gelegen is; 

• voor een woning, gebouwd door een groot gezin wordt de bouwbelasting 
verminderd met 20%, 30%, 40% of 50% voor respectievelijk 3, 4, 5 of 6 kinderen 
en meer ten laste, waarvoor kinderbijslag wordt uitgekeerd. 

 
Artikel 8 
De belasting dient bij de afgifte van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen betaald te worden in handen van de financieel beheerder die hiervoor een 
ontvangstbewijs zal opstellen. 
 
Artikel 9 
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter 
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 
 
Artikel 10 
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan 
de toezichthoudende overheid bezorgd.  
 
Artikel 11  
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie 
 

* * * 
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O.P.12 Financiën. Belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-
vervallen verkaveling en/of niet-vervallen omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden. Hernieuwing voor de periode 2021. Aanpassing 
belastingreglement na wijziging decreet van 30 mei 2008. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 17 december 2018: goedkeuring belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen 
in een niet-vervallen verkaveling en/of niet-vervallen omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden tijdens de gemeenteraadszitting voor de periode van 
1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. 

• 1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van 
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale 
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies. 

 
Feiten en context 
 
Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle 
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. 
 
De belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 voor een periode van 
1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. 
 
Juridische gronden 
 

• De grondwet, artikel 170 § 4; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 14°; 
• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
• Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009, meer bepaald 

de artikelen 3.2.5 tot en 3.2.16; 
• Decreet betreffende de omgevingsvergunning; 
• Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning.  
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
De belasting op onbebouwde percelen werd hernieuwd voor de periode van 1 januari 2019 
tot 31 december 2021 tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2018. Naar 
aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle 
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De 
aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de 
juridische gronden. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
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BESLUIT: 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021, 
een gemeentebelasting geheven op de niet-bebouwde percelen die in een niet-vervallen 
verkaveling en/of niet-vervallen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 
gelegen zijn en die als dusdanig in de verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning 
voor het verkavelen van gronden worden vermeld. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 20,00 euro per strekkende meter van 
het perceel palende aan de weg, evenwel met een minimumaanslag van 400,00 euro per 
perceel. Voor de percelen die aan meer dan één weg gelegen zijn wordt uitsluitend de 
grootste lengte in aanmerking genomen. Het aantal meters wordt naar boven afgerond. 
 
Artikel 3 
De belasting bezwaart het eigendom en is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van 
het aanslagjaar. 
 
In geval van overdracht van eigendom is de nieuwe eigenaar de belasting verschuldigd 
met ingang van 1 januari volgend op de datum waarop de overdracht van rechten onder 
de partijen heeft plaatsgehad. 
 
Artikel 4 
De volgende personen zijn vrijgesteld van de belasting op niet-bebouwde percelen in een 
niet-vervallen verkaveling en/of niet-vervallen omgevingsvergunning voor het verkavelen 
van gronden : 
 

1) De eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander 
onroerend goed. Deze vrijstelling geldt enkel maar gedurende de 5 kalenderjaren 
die volgen op de verwerving van het goed. Ze geldt gedurende de 5 dienstjaren die 
volgen op de inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat 
tijdstip reeds verworven is. 
Indien de eigenaar minderjarig is op het ogenblik van de verwerving van het goed, 
wordt de vrijstellingstermijn op 10 kalenderjaren gebracht. 
Indien echter de eigendom aan de minderjarige werd overgedragen door de ouders 
en de ouders reeds genoten van de vrijstelling onder artikel 4,6°, wordt geen 
nieuwe vrijstelling toegekend aan de minderjarige eigenaar. 
Cumulatie van de vrijstellingsregeling onder artikel 4,1° en artikel 4,6° voor 
éénzelfde onroerende eigendom is uitgesloten, met uitzondering echter van het 
hierna bepaalde. 
Indien ouders, voorafgaand aan de overdracht van het goed aan hun minderjarig 
kind, minder dan 10 jaar genoten van de vrijstellingsregeling vastgesteld onder 
artikel 4, 6°, wordt aan het minderjarig kind dat de eigendom verwerft, een 
aanvullende vrijstellingstermijn toegekend, met dien verstande dat de totale 
vrijstellingstermijn voor het betrokken onroerend goed nooit meer dan 10 jaar 
bedraagt. 
 

2) De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen. 
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3) De verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden geen werken omvat, en dit gedurende het jaar dat 
volgt op het jaar waarin de verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden werd toegekend. 

 
4) De verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden werken omvat, en dit gedurende het jaar dat volgt op 
het jaar waarin het attest, bedoeld in artikel 101 § 3 van het decreet houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, zoals gewijzigd op 26 
april 2000, werd toegekend. Bedoeld wordt het attest van het college van 
burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden opgelegde voorwaarden en 
lasten zijn uitgevoerd of dat voor de uitvoering van de lasten een afdoende 
financiële waarborg is gestort in handen van de financieel beheerder of in zijn 
voordeel op onherroepelijke wijze door een bankinstelling is verleend. 
 

5) De verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden werken omvat die door de gemeente voor rekening 
van de verkavelaar uitgevoerd worden en waardoor de verkavelaar aan de 
gemeente het noodzakelijke bedrag gestort heeft. De vrijstelling wordt verleend tot 
het jaar volgend op het jaar waarin de gemeente de voorzien werken uitgevoerd 
heeft. 

 
6) De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten 

laste. Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de 10 kalenderjaren die volgen 
op de verwerving van het goed. Zij geldt gedurende de 10 kalenderjaren die volgen 
op de inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip 
reeds verworven is. 

 
7) De percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht niet voor 

bebouwing kunnen worden bestemd. 
 
Artikel 5 
Als bebouwde percelen worden beschouwd de percelen waarop, ingevolge een 
omgevingsvergunning, de oprichting van een voor woning bestemd gebouw op 1 januari 
van het belastingjaar is aangevat. 
 
Artikel 6 
De gegevens, noodzakelijk voor de samenstelling van het belastingkohier, worden door de 
gemeentelijke technische dienst, sectie omgeving, ingezameld op basis van de 
verkavelings- en bouwdossiers (omgevingsdossiers) die door deze dienst behandeld 
worden en de andere gegevens waarover de dienst beschikt. 
 
Artikel 7 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 8 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 9 
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter 
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 
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Artikel 10 
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan 
de toezichthoudende overheid bezorgd.  
 
Artikel 11  
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website, 
dienst Omgeving 
 

* * * 
 
O.P.13 Financiën. Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. Hernieuwing 
voor het jaar 2021. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
/ 
 
Feiten en context 
 
De belasting op gebouwen economische bedrijvigheid, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 16 december 2019, vervalt op 31 december 2020.  
 
Juridische gronden 
 

• Artikel 170 § 4 van de grondwet; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 en artikel 

41, 14°; 
• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.  
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het doel van de belasting kan als volgt worden gedefinieerd: 
-  De gemeente moet inkomsten innen om zijn uitgaven te verzekeren (I); 
- Het is aangewezen om de personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die op het 
grondgebied van de gemeente in een daartoe bestemd gebouw een economische 
bedrijvigheid uitoefenen of laten uitoefenen en daardoor in belangrijke mate gebruik 
maken van de gemeentelijke infrastructuur en de dienstverlening op het vlak van de 
wegen, riolering, ruimtelijke ordening en milieubeleid, aan een gemeentebelasting te 
onderwerpen; 
Het komt dan ook redelijk voor, en het getuigt van goed bestuur om te streven naar een 
billijke en evenwichtige, rechtmatige verdeling van de belastingdruk tussen de 
natuurlijke en de rechtspersonen die voordeel halen uit de gemeentelijke infrastructuur 
en algemene dienstverlening en dit volgens hun invloed op de gemeentelijke inkomsten 
en uitgaven en met inachtneming van hun financiële draagkracht en/of economische 
rentabiliteit (II). 
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Het doel van de belasting is aldus tweeledig, enerzijds wordt de belasting ingevoerd 
vanuit budgettair oogpunt (I), anderzijds heeft de belasting tot doel om de belastingdruk 
te verdelen over de natuurlijke personen en de rechtspersonen, daar zij beiden gebruik 
maken van de gemeentelijke infrastructuur (II). 
 
Een belasting op de gebouwen, bestemd voor de uitoefening van de economische 
bedrijvigheid, mag worden goedgekeurd. 
 
Deze gebouwen hebben een goede belastingcapaciteit (de bestemming van bijvoorbeeld 
kantoren is één van de onroerende bestemmingen die het meest inkomsten opbrengen) 
en maken van de investeringen uitgevoerd door de gemeente intensief gebruik, gezien 
het gegeven dat er o.a. personeelsleden tewerk gesteld worden, er cliënteel deze 
gebouwen bezoekt,… en er hierdoor een grotere impact ontstaat op het wegennet, de 

openbare netheid, enz. 
 
Het is billijk het bedrag van de belasting te laten afhangen van een eenvoudig meetbare 
grondslag, namelijk de bruto oppervlakte van de gebouwen die worden gebruikt in het 
kader van de uitoefening van de economische bedrijvigheid; 
Hoe groter het oppervlakte van het gebouw, hoe meer personeelsleden er tewerk gesteld 
kunnen worden, hoe meer klanten er kunnen worden ontvangen, hoe groter de opslag 
capaciteit,… 
 
De aanslagvoet wordt vastgelegd in functie van een materieel element dat zeer 
gemakkelijk kan gecontroleerd worden en representatief is voor de inkomsten die de 
belastingplichtige kan innen. 
 
Commerciële rechtspersonen hebben in het algemeen een grotere invloed op de 
gemeentelijke uitgaven en in het algemeen een grotere financiële draagkracht dan de in 
de artikelen 180, 181 en 182 van het WIB bedoelde rechtspersonen. 
In tegenstelling tot de commerciële rechtspersonen is het winstbejag niet de 
belangrijkste bestaansreden voor de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180, 181 en 
182 van het WIB. 
De in artikel 180, 181 en 182 WIB gedefinieerde rechtspersonen zijn eveneens op 
federaal niveau vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. 
De rechtspersonen zoals gedefinieerd in de artikelen 180, 181 en 182 van het WIB’92 

worden dan ook vrijgesteld. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
Er wordt voor het dienstjaar 2021 een belasting gevestigd op de gebouwen bestemd voor 
het uitoefenen of laten uitoefenen van economische bedrijvigheid. 
De bestemming kan voortvloeien uit een effectief gebruik van de gebouwen voor een 
economische activiteit, bij gebrek van dit gebruik, uit de stedenbouwkundige vergunning. 
De belasting heeft als basis de bruto vloeroppervlakte van de gebouwen. 
Onder 'bruto vloeroppervlakte' wordt verstaan, het totaal van de bedekte vloeren. De 
afmetingen van de vloeren zijn gemeten tussen de buitenkanten van de muurgevels; de 
vloeren worden verondersteld doorlopend te zijn, zonder rekening te houden met een 
onderbreking door wanden, binnenmuren, kokers, trappenhuizen en liften. 
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Wordt geacht als effectief gebruikt als gebouw voor het uitoefenen van een economische 
activiteit, het lokaal bestemd: 
- ofwel voor beheers- of bestuurswerken van een industrieel-, commercieel- of 
landbouwbedrijf of een openbare dienst; 
- ofwel voor de activiteit van een vrij beroep, van een ambt of een dienst of een 
winstgevende bezetting; 
- ofwel voor de activiteiten van de bedrijven van intellectuele diensten. 
De aanslagvoet is vastgesteld op 0 euro voor de eerste 100 m² en op vijftien euro (€ 15) 

per vierkante meter en per jaar vanaf 101 m². De belasting wordt gevestigd op basis van 
de effectieve maanden van bestemming van het goed, waarbij iedere begonnen maand als 
volledig wordt aangerekend. 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de gebouwen. 
In geval van erfpacht of van opstal, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de 
opstalgever en respectievelijk door de erfpachter en de opstalhouder. In geval van 
vruchtgebruik, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de blote eigenaar en de 
vruchtgebruiker. In geval van huur, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de 
eigenaar en de huurder. 
 
Artikel 2  
Vrijstellingen: 
De rechtspersonen, bedoeld in de artikels 180, 181, 182 WIB’92 worden vrijgesteld van de 

belasting.  
 
Artikel 3 
De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat 
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet 
worden teruggestuurd. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 
30 juni van het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens ter beschikking te stellen. 
 
Artikel 4 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 3 gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste 
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de 
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar 
en beroep. 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het 
college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum 
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
 
Artikel 5 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 6 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 7 
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter 
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 
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Artikel 8 
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan 
de toezichthoudende overheid bezorgd.  
 
Artikel 9  
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Digitaal Loket, financieel beheerder, financiële dienst,dienst communicatie 
 

* * * 
 
 
O.P.14 Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de 
gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het 
aanslagjaar 2021. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 16 december 2019: goedkeuring belastingreglement voor de periode van 1 januari 
2020 tot en met 31 december 2020 tijdens de gemeenteraadszitting. 

• 1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van 
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale 
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies. 

 
Feiten en context 
 
Het belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven 
tot het recyclagepark, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 
december 2019, vervalt op 31 december 2020. Het belastingreglement dient dan ook 
vernieuwd te worden.  
 
Juridische gronden 
 

• Artikel 170 § 4 van de grondwet; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41; 
• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
• Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 

Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen. 

 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
De belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentiëerde toegangstarieven 
tot het recyclagepark werd hernieuwd voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 
2020 tijdens de gemeenteraadszitting van 16 december 2019. Naar aanleiding van een 
wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle belastingreglementen terug 
voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De aanpassingen beperken zich tot de 
gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de juridische gronden. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT: 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
 
Artikel 1 
Voor het aanslagjaar 2021 wordt er een belasting gevestigd voor het ter inzameling en 
verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark. 
 
Het aanbieden van afvalstoffen kan gebeuren: 

• te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen 
• met personenwagen 
• met aanhangwagen: ieder voertuig dat bestemd is om te worden getrokken door 

een ander voertuig 
• bestelwagen: ieder voertuig gebouwd en opgevat voor het vervoer van zaken met 

een minimum hoogte van 1,80 m 
 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de aangeboden 
afvalstoffen op het recyclagepark. 
 
Artikel 3 
Er is geen belasting verschuldigd wanneer uitsluitend afvalstromen worden aangeleverd 
waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (bvb. KGA, AEEA, PMD, papier / 
karton, verpakkingsglas, autobanden,….); metalen, asbest, zachte en kleine harde plastics 

in de roze zak met opschrift 'Interrand', textiel en piepschuim.  
 
Een belasting voor deze afvalstromen is wel verschuldigd vanaf: 
 

• het 13e bezoek / jaar te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen: 2 euro 

• het 13e bezoek / jaar met personenwagen: 2 euro 

• het 3e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM 
van maximaal 750 kg, niet geremd:  

4 euro 

• het 2e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM 
van meer dan 750 kg of bestelwagen, geremd: 

8 euro 

            
   
Er is geen belasting verschuldigd voor het aanleveren van enkel AEEA. 
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Artikel 4 
Een belasting is verschuldigd voor deze afvalstromen waarvoor geen aanvaardings- of 
terugnameplicht van toepassing is, zijnde onder meer: grofvuil, houtafval, groenafval, 
gipsafval, vlak glas, harde plastics,... 
 
De belasting voor deze afvalstromen wordt in drie groepen verdeeld: 

1) grofvuil: ongesorteerd afval dat niet thuishoort bij de andere selectief ingezamelde 
afvalstromen 

2) zuiver puin 
3) andere afval: houtafval, groenafval, gipsafval, vlak glas, harde plastics,.... 

 
1. grofvuil 
De belasting voor grofvuil wordt vastgesteld op: 
 

• per persvolume van 2,5 m³ 30 euro 
     OF  

• 1 persoonsmatras: 5 euro 
• 1 persoonsbed: 
• (één) stoel: 

5 euro 
5 euro 

• (één) vloerkleed (tapijt): 5 euro 
• één stuk of stukken qua grootte vergelijkbaar met één van de voorgaande 

omschrijvingen: 
5 euro 

• 2 persoonsmatras: 10 euro 
• 2 persoonsbed: 10 euro 
• zetel -1zit: 10 euro 
• zetel -2zit: 15 euro 
• zetel -3zit: 20 euro 

 
2. zuiver puin en ander afval 
De belasting voor de aanvoer van zuiver puin en ander afval wordt als volgt vastgesteld: 
 
Belasting zuiver puin ander afval 

• te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen: 1 euro 
 

1 euro 

• personenwagen: 2 euro  2 euro 
          - van het 5e t.e.m. 12e bezoek 4 euro 4 euro 
          - van het 13e bezoek 8 euro 8 euro 

 aanhangwagen met een MTM van met een maximaal 
750 kg, niet geremd: 

12 euro 6 euro 

          - van het 5e t.e.m. 12e bezoek 15 euro 8 euro 
          - van het 13e bezoek 30 euro 16 euro 

• personenwagen met aanhangwagen met een MTM 
van maximaal 750 kg, niet geremd: 

15 euro 8 euro 

          - vanaf 3e bezoek 30 euro 16 euro 
• aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg, 

geremd of bestelwagen: 
50 euro 45 euro 

          - vanaf 2e bezoek 100 euro 90 euro 
• personenwagen met aanhangwagen met een MTM 

van meer dan 750 kg, geremd of bestelwagen: 
55 euro 50 euro 

           - vanaf 2e bezoek 110 euro 100 euro 
 
Artikel 5 
Er is geen enkele belasting verschuldigd wanneer de bezoeker: 

• enkel houtsnippers komt afhalen, zonder aanvoer van afvalstoffen; 
• enkel een bezoek brengt aan de demoplaats voor thuis composteren, zonder 

aanvoer van afvalstoffen. 
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Artikel 6 
Bij een diftar volumepark is de belasting verschuldigd door de bezoeker die de afvalstoffen 
aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de betaalkaart 
(bancontact). 
Een betaalticket wordt afgeleverd aan de bezoeker. 
Het automatisch openen van de slagboom na betaling en de registratie in het aanwezige 
informaticasysteem gelden als bewijs van betaling. 
 
Artikel 7 
Elke bezoeker die weigert de correcte belasting te betalen, kan het recyclagepark niet 
betreden (slagboom gaat niet open). 
Elke bezoeker die moedwillig de correcte belasting niet betaalt, kan bij een volgend bezoek 
aan het recyclagepark geweigerd worden. 
 
Artikel 8 
Elke bezoeker van het recyclagepark wordt aangemaand zijn afvalstromen apart aan te 
voeren, verdeeld in vier (4) groepen van afvalstromen: 

• afvalstromen waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (gratis 
stromen) 

• zuiver puin 
• ander afval 
• grofvuil 

 
Elke bezoeker die grofvuil aanvoert met gelijk welke andere afvalstroom, dient altijd de 
belasting voor grofvuil te betalen. 
 
Elke bezoeker die gratis afvalstromen aanvoert met zuiver puin of ander afval, dient de 
belasting te betalen voor de desbetreffende afvalstroom. 
Elke bezoeker die zuiver puin of ander afval samen aanvoert, betaalt de belasting voor 
zuiver puin. 
 
Artikel 9 
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter 
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 
 
Artikel 10 
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan 
de toezichthoudende overheid bezorgd.  
 
Artikel 11  
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288. 
 
Artikel 12 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Interrand, die het recyclagepark 
exploiteert. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Interrand, financiële dienst, toezichthoudende overheid. 
 

* * * 
 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 58 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7951-1530-2606-6276.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/7951153026066276


Gemeenteraadszitting van 14 december 2020 

 
 

 

29 

O.P.15 Financiën. Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 
technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 2021. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• De premie ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak door 
tussenkomst in de aankoop en/of installatie van technopreventieve maatregelen 
dient jaarlijks te worden hernieuwd. 

 
Feiten en context 
 
De gemeente wenst de nodige stimuli te blijven geven teneinde haar inwoners 
technopreventieve maatregelen te laten nemen om inbraken te voorkomen. 
 
Juridische gronden 
 

• Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur.  
 
Advies 
/ 
 
 
Argumentatie 
 
Het premiereglement dient te worden hernieuwd voor het jaar 2021. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen kan, binnen de perken van de beschikbare 
budgetten en voor een periode van een jaar, een eenmalige premie toekennen voor de 
installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van woningen gelegen op het 
grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 2 

1) Met de premie wordt in dit reglement bedoeld: de gedeeltelijke terugbetaling van 
de gemaakte kosten van aankoop en/of installatie van technopreventieve middelen 
voor de beveiliging van woningen tegen inbraak. 

2) Met woning wordt in dit reglement bedoeld: het huis of het appartement gebruikt 
voor private huisvesting, gelegen op het grondgebied van de gemeente. 

 
Artikel 3 
Het doel van de toekenning van een premie is de woningen gelegen op het grondgebied 
van de gemeente daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen. 
 
 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 58 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7951-1530-2606-6276.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/7951153026066276


Gemeenteraadszitting van 14 december 2020 

 
 

 

30 

Artikel 4 
De premie wordt toegekend aan alle personen die huurder of eigenaar zijn van de woning 
waarvoor de premie wordt aangevraagd. 
 
Artikel 5 
De premie bedraagt 25% van de aankoop- en/of installatiekosten uitgevoerd tussen 1 
januari 2021 en 31 december 2021 en dit met een maximumbedrag van 250 euro 
(forfaitair) per woning. 
 
Artikel 6 

1) De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning 
en moeten het risico op inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt in dat 
alle toegangen tot de woningen moeten beveiligd worden. 

2) De maatregelen die in aanmerking komen moeten gericht zijn op de verbetering 
van de organisatorische en fysieke beveiliging van de woningen. 

3) De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische 
alarmsystemen. 

 
Artikel 7 
De premie wordt aangevraagd door de bewoner of door de eigenaar van de woning. 
 
Artikel 8 
Om in aanmerking te komen voor de premie is, voorafgaand aan de aankoop en de 
installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen, advies van een politiedienst behorend 
tot de Politiezone Druivenstreek noodzakelijk. Dit advies moet verplicht worden gegeven 
aan eenieder die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen over de te 
nemen maatregelen die in aanmerking komen voor een premie. Dit wordt in een kort 
verslag bij het aanvraagdossier gevoegd. 
 
Artikel 9 
De aanvragen worden gecentraliseerd bij de diensten van de Politiezone Druivenstreek. 

1) De premie kan enkel aangevraagd worden voor kosten gemaakt na de 
inwerkingtreding van dit reglement. De aanvraag moet gebeuren voor de aankoop 
en/of installatie van de bijkomende beveiliging. 

2) De politiediensten voeren technische en administratieve controles uit. 
De technische controle omvat de daadwerkelijke controle ter plaatse ten einde na 
te gaan of de getroffen veiligheidsmaatregelen de maatregelen zijn die het 
voorwerp uitmaken van de premieaanvraag en/of het inbraakwerend effect 
betrekking heeft op de gehele woning. 
De administratieve controle omvat enerzijds een controle van de bewijsstukken, dit 
wil zeggen de facturen op hun echtheid controleren (kopies van de facturen worden 
bij het dossier gevoegd) en anderzijds de controle of de periode van aanvraag werd 
gerespecteerd. 

3) De politiediensten maken verslag op van de controles. Het verslag en het advies 
betreffende het al dan niet toekennen van de premie wordt overgemaakt aan het 
college van burgemeester en schepenen dat beslist over de toekenning van de 
premie. 

4) De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis 
gebracht aan de aanvrager van de premie. Een weigering moet gemotiveerd 
worden. 

 
Artikel 10 
Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen 
teruggevorderd worden, ongeacht eventuele vervolging. 
 
Artikel 11 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021. 
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Artikel 12 
Onderhavige beslissing is onderworpen aan het algemeen toezicht. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
- Financiële dienst, financieel directeur, diensthoofd technische dienst, dienst Omgeving, 
dienst Lokale Economie 
- Politiezone Druivenstreek, t.a.v. Korpschef Sébastien Verbeke, Brusselsesteenweg 149 
g, 3090 Overijse 
 

* * * 
 
 
O.P.16 Financiën. Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres. 
Hernieuwing voor dienstjaar 2021. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Het premiereglement met betrekking tot een financiële tussenkomst voor de 
restauratie van druivenserres, onder bepaalde voorwaarden, vervalt op 31 
december 2020. 

 
Feiten en context 
 
De gemeente wenst, uit historisch oogpunt, de authentieke druivenserres niet volledig uit 
het straatbeeld te laten verdwijnen en wenst de eigenaars aan te moedigen om authentieke 
druivenserres in hun oorspronkelijke staat te herstellen, te onderhouden en te bewerken. 
 
Juridische gronden 
 

• Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur.  
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het premiereglement dient te worden hernieuwd voor het dienstjaar 2021.  
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 Voorwerp 
Dit reglement regelt de toekenning van een gemeentelijke premie aan eigenaars bij de 
bouw of restauratie van authentieke druivenserres, in eigen beheer of door tussenkomst 
van een sociaal tewerkstellingsproject dat de nodige kennis en ervaring bezit om dergelijke 
renovatie behoorlijk uit te voeren. 
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Artikel 2 Toepassingsgebied 
De premie wordt enkel toegekend bij restauratie- of bouwwerken van een druivenserre op 
het grondgebied van de gemeente Hoeilaart. 
Onder druivenserre wordt begrepen de echte authentieke glazen serre van het type 
'Hoeylaert' (afgeknakte vorm)  of met afgeronde vorm, die in de Druivenstreek wordt 
gekoesterd als cultureel erfgoed en waaraan de gemeente haar naam 'Glazen dorp' dankt. 
 
Artikel 3 Voorwaarden 
De gemeente Hoeilaart verleent de premie onder de volgende voorwaarden: 

1) Er kan slechts één premie per locatie en per serre toegekend worden. 
2) De premie wordt uitsluitend toegekend aan natuurlijke personen die eigenaar zijn 

of worden van een druivenserre die gelegen is op het grondgebied van de gemeente 
Hoeilaart. 

3) De premie wordt toegekend bij de volgende werken: 
a. Restauratiewerken uitgevoerd aan de serre, wanneer zij minimaal bestaan uit 
het verwijderen van glas, het afschuren en schilderen van de ijzers, het afwassen 
van het glas en het aanbrengen van glas met mastiek of stopverf. 
b. Bouw van een nieuwe authentieke serre in de typische oude vormen of het 
volledig verwijderen en heropbouwen van een bestaande serre op een nieuwe 
locatie binnen het gemeentelijk grondgebied. 
c. Restauratie- of bouwwerken van halve of gedeeltelijke serres of muurserres 
komen eveneens in aanmerking. 
d. De premie mag enkel dienen voor de betaling van de kosten van het materiaal 
verbonden aan de werken. In het geval er tussen de aanvrager en het sociaal 
tewerkstellingsproject een overeenkomst werd afgesloten tot uitvoering van de 
werken, worden eveneens loonkosten in aanmerking genomen. Kosten voor 
materieel komen niet in aanmerking. 
e. Bij de premie-aanvraag dient er minstens één gebont met  druivelaars aanwezig 
te zijn en minstens de helft van de oppervlakte van de serre met groenten en/of 
fruit. Zo niet, verbindt de aanvrager zich ertoe om minstens 2 druivelaars aan te 
planten. Minstens 75% van de betrokken druivenserre dient onverhard te zijn. 

 
Artikel 4 Premiebedrag 
§1 lndien de werken worden uitgevoerd door het sociaal tewerkstellingsproject bedraagt 
de premie de helft van het bedrag van de werken, met een plafond van 3.500 euro, inclusief 
btw. Zowel materiaal als loonkosten worden aanvaard. 
 
§2 lndien de werken worden uitgevoerd in eigen beheer, bedraagt de premie de helft van 
het bedrag van de werken, met een plafond van 1.500 euro, inclusief btw. Enkel 
materiaalkosten worden aanvaard. 
 
§3 De premie wordt a rato berekend per oppervlakte van een halve serre of muurserre. 
Onder een halve serre wordt verstaan: het behouden van de originele standaardbreedte 
van 7 m en een minimum lengte van 10 m. 
 
Artikel 5 Procedure 
§1 Aanvraag 
a. De aanvrager richt zijn verzoek tot het bekomen van een premie tot het college van 
burgemeester en schepenen. 
b. Een aanvraagformulier wordt ter beschikking gesteld op de gemeentelijke website 
www.hoeilaart.be  en is verkrijgbaar bij de gemeentelijke administratie. 
 
§2 Beoordeling en beslissing 
a. Na ontvangst van de premie-aanvraag wordt door de gemeentelijke administratie een 
afspraak gemaakt voor een plaatsbezoek met de aanvrager, en desgevallend een 
afgevaardigde van het sociaal tewerkstellingsproject. 
b. Naar aanleiding van het plaatsbezoek maakt de afgevaardigde van de gemeente een 
verslag op van de bestaande toestand van de serre en de omvang van de werken. 
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c. lndien de werken worden uitgevoerd door het sociaal tewerkstellingsproject, wordt een 
overeenkomst afgesloten tussen de aanvrager en het sociaal tewerkstellingsproject. Deze 
overeenkomst wordt door de aanvrager overgemaakt aan de afgevaardigde van de 
gemeentelijke administratie. 
d. De werken kunnen ten vroegste aanvangen na een gunstig verslag van de gemeentelijke 
administratie. 
e. De aanvrager is verplicht om het einde van de werken te melden aan de gemeentelijke 
administratie.  
f. De afgevaardigde van de gemeente legt een tweede plaatsbezoek vast met de aanvrager, 
en desgevallend de afgevaardigde van het sociaal tewerkstellingsproject. 
g. De afgevaardigde van de gemeente maakt een verslag op waarin wordt vastgesteld dat 
de geplande werken werden uitgevoerd. 
h. De aanvrager legt de facturen en aankoopbewijzen die betrekking hebben op de 
uitgevoerde werken voor.  
i. lndien de geplande werken volledig werden gerealiseerd onder de voorwaarden en de 
procedure van dit reglement, zal het college van burgemeester en schepenen overgaan tot 
de uitbetaling van de premie, rekening houdend met het beschikbare budget. 
 
§3 Uitbetaling 
a. De premie wordt in één keer uitbetaald. 
b. De premie wordt toegekend aan de aanvrager. 
c. De premie wordt slechts toegekend op basis van een beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen. 
d. De premie wordt toegekend binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de dag nadat het 
college van burgemeester en schepenen heeft beslist tot de effectieve uitbetaling van de 
premie. 
e. Een premie kan slechts worden toegekend binnen de perken van de voorziene en 
goedgekeurde kredieten. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum van de indiening 
van de aanvraag. Bij uitputting van het jaarlijks krediet zal de aanvraag worden 
overgedragen naar het volgend dienstjaar. 
 
Artikel 6 Controle 
De gemeentelijke administratie staat in voor de opvolging van het dossier en de 
plaatsbezoeken. 
 
Artikel 7 Sancties 
De begunstigde van de premie geeft de gemeente de toestemming om controle uit te 
oefenen op de naleving van de voorwaarden. 
 
Artikel 8 Verhaal 
Eventuele bezwaren die voortvloeien uit de toepassing van dit reglement dienen schriftelijk 
gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, die hierover beslist. 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking met werkende kracht op 1 januari 2021 en eindigt op 31 
december 2021.  
 
Artikel 10 
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket 
aan de toezichthoudende overheid bezorgd.  
 
Artikel 11  
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Eric Kumps 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
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Uittreksel voor: 
Financiële dienst, financieel directeur, diensthoofd technische dienst, dienst Omgeving 
(milieu), dienst Lokale Economie, communicatiedienst 
 

* * * 
 
 
O.P.17 Financiën. Reglement prijssubsidies 2021 AGB Holar. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
/ 
 
Feiten en context 
 
Om economisch leefbaar te zijn, is het nodig dat het autonoom gemeentebedrijf (AGB) 
Holar vanwege de gemeente Hoeilaart prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor: 

• het recht op toegang tot de theaterzaal van het gemeenschapscentrum Felix Sohie; 
en  

• de toegangsgelden voor de infrastructuur in de sport- en jeugdsite Koldam. 
 
AGB Holar heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het komende boekjaar. Op 
basis van deze ramingen heeft AGB Holar vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de 
inkomsten uit recht op toegang 465.000,00 EUR (exclusief btw) te laag zijn om 
economisch rendabel te zijn. 
 
Juridische gronden 
 
Decreet lokaal bestuur: Artikel 41, 23°. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Er wordt geopteerd voor een vork waartussen de prijssubsidiefactor door het college kan 
worden bepaald in plaats van de factor nominatief aan te duiden in de 
gemeenteraadsbeslissing. Hierdoor wordt een gedeeltelijke delegatie aan het college 
gegeven. 
 
Daardoor kan de gemeente sneller inspelen op wijzigende parameters in de realisatie van 
het budget van het AGB en kan de prijssubsidie binnen het budget verlagen/verhogen tot 
een bedrag dat nodig is om tot een correcte en realistische prijssubsidie te komen. 
 
In die zin geeft het college uitvoering aan de prijssubsidiereglement vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
 
Financieel advies 
 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

0705-04 649500 
0740-04 649500 

55.012,97 
421.498,12 

 

 
 
 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 58 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7951-1530-2606-6276.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/7951153026066276


Gemeenteraadszitting van 14 december 2020 

 
 

 

35 

BESLUIT: 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
De raad keurt het bijgevoegde prijssubsidiereglement voor het jaar 2021 ten voordele van 
het autonoom gemeentebedrijf Holar goed. 
 
Artikel 2 
De raad delegeert de bevoegdheid tot aanpassing van de factor van de prijssubsidie binnen 
de vork 0 - 16 aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 3 
De raad geeft de opdracht om het prijssubsidiereglement op de gemeentelijke 
webtoepassing te publiceren. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
financieel directeur, communicatiedienst 
 

* * * 
 
O.P.18 Dienst Vrije Tijd. Infrastructuur. Boekhoudkundige aanpassingen aan 
het reglement voor gebruik van infrastructuur en aanverwante dienstverlening. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 27 januari 2020: Gemeenteraad waarop het reglement voor het gebruik van 
infrastructuur en aanverwante dienstverlening werd goedgekeurd. 

• 30 oktober 2020: Vraag van de financiële dienst aan de dienst vrije tijd om enkele 
technische wijzigingen door te voeren in het reglement om vanaf 2021 verder te 
kunnen werken met een reglement dat boekhoudkundig gecorrigeerd is. 

 
Feiten en context 
 
In bijlage het aangepaste voorstel voor het reglement voor de gebruik van infrastructuur 
en aanverwante dienstverlening. Op vraag van de financiële dienst werden enkele 
paragrafen aangepast om vanuit boekhoudkundig oogpunt volledig correct te zijn. De 
paragrafen hebben impact op de financiële balans tussen AGB en gemeente en hebben 
verder geen impact op de gebruikers.  
 
Juridische gronden 
 

• 27 januari 2020: gemeenteraadszitting waar het reglement voor het gebruik van 
infrastructuur en aanverwante dienstverlening werd goedgekeurd. 

 
Advies 
 
Positief advies van de financieel beheerder en financiële dienst. 
Positief advies van afdelingshoofd Leven. 
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Argumentatie 
 
De dienst Vrije Tijd verleent een positief advies voor het goedkeuren van de gevraagde 
wijzigingen in het reglement.  
 
De wijzigingen hebben geen impact op de gebruikers.  
 
In januari 2021 zal het reglement een jaar in gebruik zijn. De dienst Vrije Tijd is 
voorstander om in 2021 een inhoudelijke evaluatie te doen van het reglement, samen met 
de gebruikers. Gezien het jaar 2020 in erg uitzonderlijke omstandigheden is verlopen lijkt 
het zinvol deze evaluatie uit te stellen tot een moment waarop wel een correcte analyse 
en evaluatie kan gemaakt worden.  
 
In tussentijd kunnen de wijzigingen die gevraagd worden door de financiële dienst echter 
wel uitgevoerd worden.  
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
De voorgestelde aanpassingen aan het reglement voor het gebruik van infrastructuur en 
aanverwante dienstverlening, zoals gevoegd in bijlage, worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, de financiële 
dienst, de dienst communicatie. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
Dienst Vrije Tijd, dienst Financiën, dienst Communicatie 
 

* * * 
 
O.P.19 Omgeving. Goedkeuring voorlopige vaststelling van de herziening van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Het bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Hoeilaart werd 
goedgekeurd op 25 februari 2010. Intussen werden heel wat maatregelen en 
acties uitgevoerd. Er werden in totaal 5 ruimtelijke uitvoeringsplannen 
opgemaakt, waarvan er nog één in de laatste fase naar goedkeuring zit. De 
gemeente heeft in intens overleg met de GECORO het structuurplan gescreend en 
de elementen geselecteerd die moeten herzien worden (periode 2015). 
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• Op 9 november 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen de 
lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de actualisatie van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. 

 
• Op 7 maart 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht 

tot gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk structuurplan Hoeilaart gegund 
aan D+A.  
Op 18 april 2016 vond de startvergadering tussen de gemeente en het 
studiebureau plaats. Er werd een startnota opgemaakt die uitgebreid besproken 
werd in meerdere GECORO vergaderingen (periode medio 2016 – medio 2017). 
Verder bouwend op de resultaten van deze besprekingen werd het voorontwerp 
opgemaakt. 

 
• Op 18 december 2017 vond een structureel overleg plaats waar het voorontwerp 

van de herziening werd toegelicht en besproken. Op basis van het structureel 
overleg werd een niet limitatieve lijst met te verdichten gebieden en een lijst met 
strategische acties toegevoegd om de doelstellingen die beoogd worden binnen 
het voorontwerp te realiseren.  
 
Er werd in samenwerking met onderzoeksorganisatie VITO een locatieonderzoek 
verricht waarbij gebieden voor strategische verdichting werden weerhouden. De 
verschillende gebieden werden gescreend op hun geschiktheid voor 14 
verschillende indicatoren waaronder belangrijke elementen zoals mobiliteit 
(ontsluiting, bereikbaarheid, openbaar vervoer en trage wegen), wateroverlast en 
waterbeheer, biologisch waardevolle indicatoren en voorzieningenniveau. Het 
voorontwerp van de herziening werd hierna klaargemaakt voor de plenaire 
vergadering. 

 
• De GECORO bracht op 8 juli een advies uit over het voorontwerp. De plenaire 

vergadering vond plaats op 9 oktober. Ingevolge het besluit van de plenaire 
vergadering werd het voorontwerp aangepast tot ontwerp-structuurplan. Het 
dossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en daarna in openbaar onderzoek 
gebracht. 

 
Feiten en context 
 
De gemeente Hoeilaart heeft haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gedeeltelijk 
herzien om het af te stemmen op een gewijzigde realiteit en wensen en noden vanuit het 
gewest, de provincie en de gemeente.  
 
De gemeente wordt immers geconfronteerd met een aantal elementen in haar 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet meer stroken met haar huidige beleidsvisie 
of met gewijzigde contexten en realiteiten waar vanuit het Vlaams, provinciaal en 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen antwoord op kan geboden worden. 
 
De thema’s open ruimte en wonen, evenals het raakvlak tussen beide, werden als twee 

belangrijke thema’s naar voren geschoven om te worden onderzocht. De gemeente wenst 
immers in te zetten op een behoud en versterking van haar open ruimte met een aantal 
strategische beleidskeuzes. Tegelijkertijd wenst ze bepaalde aspecten van het wonen op 
haar grondgebied te herbekijken en in vraag te stellen. Hoe wensen we wonen ruimtelijk 
te organiseren, op welke locaties en onder welke vormen? Hoeilaart heeft deze aspecten 
op een innovatieve en toekomstgerichte wijze bekeken en heeft hierin de nodige 
beleidskeuzes gemaakt. Op deze wijze wil het beleid Hoeilaart verder laten uitgroeien tot 
een gemeente waar het aangenaam is om te wonen in een hedendaagse setting met 
kwalitatieve en toegankelijke open ruimte en groengebieden ter versterking van de 
woonkwaliteit. 
Hiernaast dienen ook een aantal strategische gebieden onderzocht te worden om later een 
toekomstvisie voor te poneren. 
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Juridische gronden 
 

• Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), meer bepaald artikel 7.4.7 VCRO  
• Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het vooroverleg over 

voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen  
• Besluit van de deputatie provincie Vlaams-Brabant d.d. 25 februari 2010.  
• Gemeenteraadsbesluit d.d. 17 december 2009 
• Rondzendbrief VLBR-RO/2009-03 inzake praktische afspraken met betrekking tot 

het overleg en de goedkeuring van de gemeentelijke structuurplannen. 
 
 
Advies 
 
Het advies werd gevraagd aan de Provincie Vlaams-Brabant, het Departement Omgeving 
en het Agentschap Natuur en Bos en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening 
(GECORO) De volgende adviezen werden uitgebracht:  
 

• Provincie Vlaams-Brabant bracht mondeling advies uit op de plenaire vergadering 
van 9 oktober 2020  

 
• Het Departement formuleerde een schriftelijk advies.  

 
• De GECORO formuleerde een advies op 8 juli 2020.  

 
Het voorontwerp werd aangepast op basis van:  
 

• een aantal opmerkingen uit de plenaire vergadering op basis van het advies van 
de deputatie, de GECORO en de voornamelijk bestaande uit verduidelijkingen en 
nuanceringen; 

 
De volgende aanpassingen werden toegevoegd: 
 

• Expliciet vermelden dat de specifieke invulling van de verschillende recreatieve 
belevingsgebieden zullen vastgelegd worden bij de opmaak van de één of 
meerdere RUP’s (bijvoorbeeld een RUP Open Ruimte). 

• Met betrekking tot het opsplitsen van grote woningen wordt er voor een meer 
gedifferentieerde aanpak aan de dag gelegd, waarbij in de meer perifeer gelegen 
landelijke woongebieden rond Tenbos en Tentrappen een te grote verdichting 
zeker kan worden vermeden. 

• De waterhuishouding zal uitgebreider vermeld worden binnen de nota 
• De tekst werd geactualiseerd rekening houdend met de strategische visie die werd 

goedgekeurd door de Vlaamse regering en  de conceptnota die werd opgemaakt 
van het provinciaal Beleidsplan Ruimte. 

• Inzake het identificeren van de nood voor sociale kavels zal er worden nagegaan 
of er nog gronden in eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappijen 
beschikbaar zijn. Dit zal worden meegenomen in het dossier.  

 
Argumentatie 
 
De gemeente Hoeilaart heeft haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gedeeltelijk 
herzien om het af te stemmen op een gewijzigde realiteit en wensen en noden vanuit het 
gewest, de provincie en de gemeente. De gemeente wordt immers geconfronteerd met 
een aantal elementen in haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet meer stroken 
met haar huidige beleidsvisie of met gewijzigde contexten en realiteiten waar vanuit het 
Vlaams, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen antwoord op kan 
geboden worden. 
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Het betreft een gedeeltelijke herziening met 3 onderdelen: 
 

• Het eerste onderdeel van de herziening heeft betrekking op een wijziging van de 
gewenste openruimtestructuur. Deze dient geactualiseerd en waar nodig 
bijgestuurd en verfijnd te worden. De gewenste openruimtestructuur is gebaseerd 
op een harde definiëring van groene vingers. De groene vingers worden echter 
continu belemmerd door infrastructuren (wegenis, spoorweg, woonlinten,…) 

waardoor ze amper waarneembaar zijn op een luchtfoto en ook vaak niet te 
realiseren zijn. Hierdoor vormen ze ook voor het beleid geen realistisch en werkbaar 
kader. 

• Het tweede onderdeel heeft betrekking op een wijziging van de gewenste bebouwde 
ruimtestructuur. De toekomstperspectieven voor deze gewenste structuur dienen 
eveneens geactualiseerd en verfijnd te worden. De beleidsopties uit het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan blijven in grote mate behouden en worden 
aangevuld met enkele accenten en gewijzigde beleidskeuzes. 

• Het derde onderdeel heeft betrekking op de introductie van zones die omwille van 
nieuwe tendensen en/of nieuwe toekomstperspectieven geselecteerd worden als 
strategisch gebieden. Het betreft het serregebied Molenberg, stationsomgeving van 
Groenendaal, stationsomgeving Hoeilaart, site Desbeck en de woonparken tussen 
de stationsomgevingen. 

 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
De herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt voorlopig vastgesteld.  
 
Artikel 2 
De gemeenteraad geeft de opdracht om binnen de 30 dagen het openbaar onderzoek te 
organiseren.  
 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken diensten.  
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise de Vos 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Afdelingshoofd Ruimte, dienst omgeving 
 

* * * 
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O.P.20 Dienst Welzijn. Subsidie sociale organisaties. Verdeling 2020. Besluit. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 23 mei 2016 - overleg schepen: toelichting bij werkwijze voorgaande jaren inzake 
verdeling van het voorziene krediet voor betoelaging sociale organisaties + voorstel 
aanschrijven organisaties voor infovraag naar werking en besteding middelen. 

• 25 juni 2016: schrijven aan sociale organisaties + verzending 'verklaring op eer'. 
• 8 augustus 2016 - overleg schepen: overzicht stand van zaken ingediende 

aanvragen + bespreking mogelijke verdeling gezien nieuwe aanvraag van Wit-Gele 
Kruis. 

• september 2016: afsluiten gegevensverzameling. 
• 22 september 2016: e-mail aan schepen in verband met bijkomende nieuwe 

aanvraag + vraag interne kredietaanpassing voor verdeling middelen (met inbegrip 
Wit-Gele Kruis) > akkoord voor WGK - niet voor nieuwe aanvraag. 

• 26 september 2016 - overleg schepen: voorstel definitieve verdeling - akkoord voor 
agendering. 

• 18 december 2017: besluit college voor verdeling subsidies 2017 volgens definitief 
voorstel uitgewerkt tijdens schepenoverleg 11 december 2017. 

• 31 juli 2018: schepenoverleg met bespreking voorstel verdeling middelen 2018 
naar analogie met voorgaand dienstjaar. 

• 6 augustus 2018: goedkeuring college verdeling subsidie 2018. 
• 8 augustus 2019: schepenoverleg met bespreking voorstel verdeling subsidie 2019 

(met inbegrip van nieuwe aanvragen). 
• 12 augustus 2019: goedkeuring college verdeling subsidie 2019. 
• 20 november 2020: schepenoverleg met bespreking voorstel verdeling subsidie 

2020. 
 
Feiten en context 
 
In de vorige legislatuur werden de subsidies verdeeld over de organisaties die hiervoor een 
aanvraag indienden. Deze werkwijze werd geëvalueerd, waarna er verandering werd 
gebracht in de verdeling van de middelen. Heel wat organisaties van buiten Hoeilaart 
kregen daardoor minder subsidies dan de jaren ervoor, maar het college kon zich akkoord 
verklaren met de nieuwe verdeling.  
 
Bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan werd de focus verlegd. Een deel van de 
middelen werd voorbehouden aan andere sociale initiatieven, zoals bv. een project rond 
mantelzorg. De overige middelen worden verdeeld over sociale organisaties in Hoeilaart.  
 
Voorstel van verdeling voor 2020, zoals besproken met schepen Annelies Vanderlinden: 

• Kinderdorp (Hoeilaart): 1.500 euro. 
• Ziekenzorg Samana (afdeling Hoeilaart): 500 euro. 
• Rode Kruis (afdeling Hoeilaart): 500 euro. 

 
Juridische gronden 
 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23° 
 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
Het collegebesluit van 12 augustus 2019 bepaalt dat in de toekomst enkel nog een subsidie 
wordt voorzien voor de lokale welzijnsorganisaties. Dit werd zo ook opgenomen in de 
meerjarenplanning 2020-2025. 
 
Voorstel om ook dit jaar een aantal lokale sociale organisaties, verenigingen en instellingen 
in Hoeilaart een subsidie toe te kennen, conform de volgende verdeling:  
 

• Kinderdorp (Hoeilaart): 1.500 euro. 
• Ziekenzorg Samana (afdeling Hoeilaart): 500 euro. 
• Rode Kruis (afdeling Hoeilaart): 500 euro. 

 
Deze organisaties worden, na goedkeuring door de gemeenteraad, verzocht hun ingevulde 
verklaring op eer terug te bezorgen die vergezeld wordt van een kort verslag over hun 
activiteiten en bevestiging dat de organisatie nog steeds actief is voor Hoeilanders. 
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen voorzien Actie: A-4.5.0 
AR: 649000 - BI: 0909-23 

Huidig saldo: 3.000 euro 
Saldo na vastlegging: 500 
euro 

 
 
BESLUIT:  
Amendement Alain Borreman: verdubbeling van de voorgestelde subsidies  
4 stemmen voor: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 
16 stemmen tegen: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
 
stemming agendapunt: 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Luc Meganck, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny 
Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens 
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Youri 
Vandervaeren 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist de subsidie aan sociale organisaties toe te kennen volgens de 
voorgestelde verdeling. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad beslist om de trekker geheel vrij te stellen van de door de Wet van 14 
november 1983 voorgeschreven verplichtingen zonder evenwel de trekker te ontslaan van 
de verplichtingen volgende uit de bepalingen van de artikels 3 en 7, eerste lid, 1°.  
 
Artikel 3 
De beleidsmedewerker Welzijn en financiële dienst worden gelast met de uitvoering van 
deze beslissing. 
 
Alain Borreman licht toe: "We stemmen onthouding omdat ons amendement niet 
goedgekeurd werd." 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Lore Van Roey 
Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 
 
Uittreksel voor: 
beleidsmedewerker Welzijn  
financiële dienst 
 

* * * 
 
O.P.21 Algemeen directeur. Raamovereenkomst kantoorbenodigdheden Creat. 
Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 22 februari 2016: besluit van de gemeenteraad betreffende de toetreding van de 
gemeente tot TMVS, een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging. 

• 23 september 2019: besluit van de raad van bestuur Holar betreffende de 
toetreding van het AGB Holar tot TMVS. 

• 24 november 2020: besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende 
de toetreding van het OCMW Hoeilaart tot TMVS. 

• 22 oktober 2020: melding van aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, dat de 
raamovereenkomst kantoorbenodigdheden en papierwaren, waar de gemeente 
afnemer van is, afloopt. 

 
Feiten en context 
 
CREAT biedt de expertise rond aankoop en de wetgeving op overheidsopdrachten, 
gebundeld met interessante aankoopvolumes zodat de deelnemende publieke actoren 
zich kunnen focussen op de eigen complexe technisch-administratieve en 
maatschappelijke opdrachten. 
 
Samenwerking inzake ondersteunende diensten opent perspectief op schaal- en volume-
effecten. Zij laten toe kosten te reduceren en/of middelen vrij te maken voor andere 
initiatieven. Op momenten dat budgetten onder druk staan, een niet te verwaarlozen 
objectief.  
 
Ondertussen maken al meer dan 400 gemeenten, steden en andere organisaties gebruik 
van de dienstverlening van CREAT. CREAT biedt een brede waaier van producten en 
diensten aan tegen interessante prijzen en met een uitstekende service. 
 
De huidige raamovereenkomst kantoorbenodigdheden en papierwaren met de firma 
Lyreco, loop ten einde op 31 december 2021. 
Ondertussen werd een nieuwe procedure doorlopen, waarbij de opdracht gesplitst werd 
in twee percelen. 

• Het perceel voor de kantoorbenodigdheden wordt voor de komende vier jaar 
toegekend aan de firma Staples Belgium, Ringlaan 39, 1853 Grimbergen. 

• Het perceel voor de aankoop van papierwaren – zijnde dan kantoorpapier - wordt 
voor de komende vier jaar toegekend aan de firma Lyreco Belgium, Rue du Fond 
des Fourches 20, 4041 Vottem. 

 
Beide raamovereenkomsten zullen operationeel zijn vanaf 1 februari 2021. 
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Juridische gronden 
 

• Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, meer bepaald artikel 2, 6°-8°, 
en artikel 47. 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40, §2 en 
artikel 41. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Een vlotte toegang tot kantoorbenodigdheden en papierwaren is noodzakelijk voor de 
goede werking van de administratie. 
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

2021/GBB/0119-07/613050/GEMEENTE/CBS/IP-
GEEN 

€ 20.400 

 
Dit betreft de totale middelen voorzien voor kantoorbenodigdheden voor het boekjaar 
2021. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad beslist in te stappen op de raamovereenkomst 'Kantoorbenodigdheden' toegekend 
aan de firma Staples.  
 
Artikel 2 
De raad beslist in te stappen op de raamovereenkomst 'Papierwaren' toegekend aan de 
firma Lyreco.  
 
Artikel 3  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
/ 
 

* * * 
 
O.P.22 Algemeen directeur. Raamovereenkomst Microsoft licenties Provincie 
Vlaams-Brabant. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• maart 2020: het lokaal bestuur Hoeilaart gaat in op het aanbod van Microsoft om 
kosteloos gebruik te maken van Microsoft Teams. Dit werd door Microsoft in het 
kader van de corona-pandemie aan bedrijven en overheden voorgesteld. 
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Feiten en context 
 
Net als vele andere organisaties heeft het lokaal bestuur Hoeilaart in de voorbije 
maanden kennis gemaakt met videoconferencing. We hebben dit, met wisselend succes, 
toegepast op interne vergaderingen en op vergaderingen van de politieke organen. 
 
We hebben gekozen om hiervoor Teams te gebruiken, een onderdeel van Office 365, het 
samenwerkingsplatform van Microsoft. 
 
Het kosteloos gebruik is tijdelijk, dus wordt er uitgekeken naar de mogelijkheden om dit 
in de toekomst verder te zetten. 
 
De Provincieraad van provincie Vlaams-Brabant keurde op 18 oktober 2018 de 
gunningsprocedure volgens bestek “Aankoop licenties en leveren van ondersteuning voor 

de migratie van pc's naar Windows 10 en Office 365”. Dit volgens een 
mededingingsprocedure met onderhandeling op Europees niveau;  
Het voornoemde goedgekeurde bestek betreft een raamcontract waarin volgende 
bepaling werd opgenomen: 
 

• De diensten en leveringen zijn bestemd voor provinciebestuur Vlaams-Brabant 

inclusief provinciale VZW's, provinciale scholen en autonome provinciebedrijven 

binnen Vlaams-Brabant. 

• Aankoopcentrale: Andere overheden kunnen eveneens gebruik maken van het 

raamcontract, nl.: de provinciebesturen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen en Limburg, de 65 gemeentebesturen en OCMW’s van het grondgebied 

Vlaams-Brabant, de 23 politiezones van het grondgebied Vlaams-Brabant, de 2 

brandweerzones van het grondgebied Vlaams-Brabant 
 
Op 10 oktober 2019 werd bij besluit van de deputatie Vlaams-Brabant het raamcontract 
perceel 1 gegund aan de firma Realdolmen. Dit raamcontract heeft een looptijd van 3 
jaar. 
 
Juridische gronden 
 

• Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, meer bepaald artikel 2, 6°-8°, 
en artikel 47. 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40, §2 en 
artikel 41. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Wij kunnen gebruik maken van dit raamcontract waardoor we zijn vrijgesteld van de 
verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren, hetgeen een besparing aan 
tijd en geld betekent.  
Het provinciebestuur beschikt bovendien over een grotere technische expertise voor het 
voeren van dergelijke gunningprocedure. De schaalgrootte van het provinciebestuur laat 
toe om gunstiger voorwaarden te bekomen dan mogelijk is op het niveau van ons 
bestuur. 
Onze behoeftes stemmen voldoende overeen stemmen met de bepalingen in het bestek. 
Het gebruik van het raamcontract houdt geen exclusiviteit in. 
 
Het gebruik van Office 365 als samenwerkingsplatform is een evolutie die we moeten 
voorzien in de komende jaren. Het business model van Microsoft (en andere bedrijven) 
verschuift van verkoopsformules naar abonnementsformules.  
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Echter is het vandaag nog niet nodig om met alle gebruikers over te stappen naar dit 
cloud-platform en 
kunnen we met een hybride oplossing een geleidelijke overgang organiseren. Het 
kostenplaatje van deze evolutie is niet min. Per gebruiker raamt het managementteam 
dat het gebruik van de Microsoft toepassingen gespreid over 5 jaar ongeveer 4 tot 5 
maal duurder zal zijn dan onze huidig aankoopbeleid van Office pakketten (door middel 
van volume-licenties). 
 
De voordelen van het werken met Office 365 zijn heden nog niet te becijferen, maar 
kunnen in volgende onderdelen gevonden worden: 
- lagere opslagcapaciteit 
- logische verbindingen tussen bestanden 
- plaats- en tijdsonafhankelijk werken 
- bijkomende instrumenten (bijvoorbeeld voor het organiseren van interne en externe 
bevragingen) 
- updates en support voorzien in het abonnement 
- bijkomende mogelijkheden voor het samenwerken met externen 
 
Toetreden tot dit raamcontract betekent niet dat we overgaan tot een algemene 
overschakeling van al onze medewerkers. In eerste instantie zullen we dit beperken tot 
enkele key-users. Daarnaast onderzoeken we de verschillende gebruikersprofielen. Niet 
elke medewerker zal immers dezelfde noden hebben, waardoor we met diversificatie van 
de abonnementsformules de kosten kunnen beperken. 
 
Financieel advies 
 
 

Financiële 
gevolgen niet 
voorzien 

2021/A-6.4.0/0119-
05/613040/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN 

€ 187.700 

 
Dit betreft de totale middelen voorzien voor 'Informaticakosten' voor het boekjaar 2021. 
 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad keurt de deelname aan het  raamcontract “Aankoop licenties en leveren van 

ondersteuning voor de migratie van pc's naar Windows 10 en Office 365, perceel 1” waarbij 

de Provincie Vlaams-Brabant optreedt als aankoopcentrale, goed.  
 
Artikel 2  
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 
 
Uittreksel voor: 
Provincie Vlaams-Brabant 
 

* * * 
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O.P.23 Secretariaat. Mobiliteit. De Lijn. Hernieuwing overeenkomst tot 
terbeschikkingstelling van gratis buskaarten. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 22 oktober 2018: beslissing van de gemeenteraad tot verlenging van de 
gemeentelijke tussenkomst in de buskaarten.  

• 25 november 2019: beslissing van de gemeenteraad tot verlenging van de 
gemeentelijke tussenkomst in de buskaarten.  

 
Feiten en context 
 
In 1998 werden met De Lijn onderhandelingen gevoerd die leidden tot de invoering van 
het gratis busvervoer binnen de gemeentegrenzen met ingang van 24 mei 1998. Deze 
maatregel werd tot op heden elk jaar verlengd. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 en 41. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
De gemeente wenst het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen. 
 
Het openbaar vervoer kan op diverse manieren gepromoot worden, onder meer door het 
verbeteren van het aanbod alsook door het financieel aantrekkelijk te maken. 
 
De gemeente onderzoekt en experimenteert met nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld de 
wijkbus. In afwachting van waardevol alternatief op lange termijn is een verderzetting van 
het systeem van aanbieding van een gratis gemeentekaart in 2021 wenselijk. Het ontwerp 
van overeenkomst dient dan ook te worden goedgekeurd. 
 
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

2021/A-2.3.0/0290-
33/643000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN 

30.000 euro 

 
Er is in 2021 30.000 euro voorzien voor mobiliteitsinitiatieven. Dit bedrag is niet exclusief 
voor het aanbieden van gratis buskaarten. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van overeenkomst, af te sluiten met De Lijn, 
zoals gevoegd in bijlage. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze 
beslissing. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
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Uittreksel voor: 
Digitaal loket, dienst Mobiliteit, financieel directeur, financiële dienst, 
communicatiedienst, De Lijn, t.a.v. de relatiebeheerder 
 

* * * 
 
O.P.24 Secretariaat. Oprichting gemeenteraadscommissie 'Mens'. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
van Hoeilaart 

 
 
Feiten en context 
 
Het huishoudelijk reglement voorziet in de oprichting van 4 gemeenteraadscommissies 
(artikel 35 van het huishoudelijk reglement). 
 
De raad bepaalt het aantal leden per commissie. Twee derde van de mandaten worden 
ingevuld door raadsleden van de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen, een derde door raadsleden van de fracties waarvan leden 
geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Elke fractie wijst de haar toegekende mandaten toe, door middel van een voordracht. In 
aanloop van huidige zitting van de gemeenteraad werden de fracties gevraagd kandidaten 
voor te dragen voor de commissie 'Mens'. De kandidaten werden voorgedragen tijdens de 
zitting. 
 
De akten zijn ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. 
 
Voordrachten: 

• CD&V: Patrick Demaerschalk en Alain Borreman  
• PRO Hoeilaart: Timothy Rowies en Sylvie Gahy 
• Open VLD: Marijke Belsack en Eva De Bleeker 

 
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college 
van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De 
gemeenteraad duidt de voorzitter van de commissie aan.  
 
Marijke Belsack werd voorgedragen als voorzitter van deze commissie. 
 
Juridische gronden 
 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Hoeilaart goedgekeurd op 25 
maart 2019, gebaseerd op het Decreet Lokaal Bestuur. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
In het meerjarenplan 2020-2025 zijn verscheidene acties voorzien die gerealiseerd worden 
binnen de afdeling Mens. Vele van deze dossiers zullen in de gemeenteraad behandeld 
worden.  

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 58 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7951-1530-2606-6276.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/7951153026066276


Gemeenteraadszitting van 14 december 2020 

 
 

 

48 

Om de behandeling door de gemeenteraad voor te bereiden is het aangeraden om de 
commissie 'Mens' op te richten.  
 
CD&V 
Er werden 2 kandidaten voorgedragen. 
Dit zijn evenveel kandidaten dan dat er mandaten te begeven zijn voor de fractie, de 
mandaten toegewezen aan de voorgedragen kandidaten. 
 
PRO Hoeilaart 
Er werden 2 kandidaten voorgedragen. 
Dit zijn evenveel kandidaten dan dat er mandaten te begeven zijn voor de fractie, de 
mandaten toegewezen aan de voorgedragen kandidaten. 
 
Open VLD 
Er werden 2 kandidaten voorgedragen. 
Dit zijn evenveel kandidaten dan dat er mandaten te begeven zijn voor de fractie, de 
mandaten toegewezen aan de voorgedragen kandidaten. 
 
Raadslid Marijke Belsack van fractie Open Vld werd voorgedragen als voorzitter. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad stelt het aantal leden voor de commissie 'Mens’ vast op zes. 
 
Artikel 2 
De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Alain 
Borreman, Patrick Demaerschalk, Timothy Rowies en Sylvie Gahy. 
 
Artikel 3 
De raad duidt raadslid Marijke Belsack aan als voorzitter voor de commissie ‘Mens’. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Nadine Schroeders, betrokken raadsleden 
 

* * * 
 
O.P.25 Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Raden van Bestuur van het AGB Holar, de dato 24 augustus 2020, 28 september 
2020, 28 oktober 2020 

 
Feiten en context 
 
Conform artikel 17 van de statuten worden de verslagen van de Raden van Bestuur aan 
de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd.  
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Juridische gronden 
 

• Statuten van het autonoom gemeentebedrijf Holar, zoals laatst gewijzigd en 
goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting van 27 juni 2016. 

 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel 
 
De raad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur 
van het autonoom gemeentebedrijf Holar, in zitting van 24 augustus 2020, 28 september 
2020 en 28 oktober 2020. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Secretaris AGB Holar. 
 

* * * 
 
O.P.26 Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 
verslagen en adviezen voor de periode 16 september 2020 tot en met 15 
november 2020. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 27 februari 1992: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad voor Milieu 
en Natuur (Milieuraad). 

• 23 februari 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Jeugdraad. 
• 22 juni 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Bibbeheerraad. 
• 30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Cultuurraad. 
• 30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Sportraad. 
• 3 juli 1997: beslissing gemeenteraad tot oprichting van Middenstandsraad (thans 

Raad voor Lokale Economie). 
• 17 mei 2001: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke 

Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). 
• 28 maart 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke Raad 

voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). 
• 25 april 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Seniorenraad. 
• 27 februari 2003: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Bestuur 

Gemeenschapscentrum Felix Sohie. 
• 26 maart 2007: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Beheer 

Jeugdwerkinfrastructuur.  
• 28 januari 2008: beslissing gemeenteraad tot oprichting van het Lokaal Overleg 

Kinderopvang. 
• 28 mei 2018: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Mobiliteitsraad. 
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Feiten en context 
 
Volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur worden de verslagen en 
einddocumenten van de adviesorganen meegedeeld aan de gemeenteraad. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304. 
 
Advies 
 
Geen extern advies. 
 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad dient, overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur, kennis te nemen van 
de verslagen en adviezen van de adviesraden. 
 
Volgende verslagen zijn op dit moment beschikbaar: 
 

ADVIESORGAAN: DATUM VERGADERING: 

Bibbeheerraad 30/06/2020, 15/10/2020 

Cultuurraad / 

RvB GC Felix Sohie / 

Gecoro / 

GROS 8/09/2020,5/10/2020 

Jeugdraad 2/02/2020 

LOK / 

Milieuraad 24/09/2020 

Raad Lokale Economie / 

Seniorenraad 15/10/2020 

Sportraad Kern 9/09/2020 

Mobiliteitsraad 8/09/2020 

 
Volgende adviezen zijn beschikbaar:  
 

ADVIESORGAAN: DATUM: ADVIES: 

Bibbeheerraad  / 

Cultuurraad  / 

RvB GC Felix Sohie  / 

Gecoro  / 

GROS  / 

Jeugdraad  / 

RvB JWI  / 

LOK  / 

Milieuraad  / 

Raad Lokale Economie  / 

Seniorenraad  / 

Sportraad  / 

Mobiliteitsraad  / 

 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de bijgevoegde verslagen en adviezen van diverse 
adviesorganen.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Communicatiedienst (website). 
 

* * * 
 
O.P.27 Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van 28 september nam de gemeenteraad kennis van de rapportering over het 
debiteurenbeheer voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2020. 
 
Feiten en context 
 
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over het debiteurenbeheer, 
in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen 
van kwijting aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het 
college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. 
 
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de 
algemeen directeur ter beschikking. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikel 177.  
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het is belangrijk dat de organisatie en het politieke niveau op regelmatige tijdstippen wordt 
geïnformeerd over het debiteurenbeheer, een opdracht die de financieel directeur in volle 
onafhankelijkheid uitvoert. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het debiteurenbeheer voor 
het derde kwartaal van het jaar 2020. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
financieel directeur, algemeen directeur. 
 

* * * 
 
O.P.28 Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van 28 september 2020 heeft de raad kennis genomen van de thesaurietoestand 
en liquiditeitsprognose van het vierde kwartaal van 2020. 
 
Feiten en context 
 
Aan de hand van de liquiditeitsprognosetabel (bijlage 1) wordt voor het volgende kwartaal 
een beeld gegeven van de evolutie van de thesaurietoestand van het bestuur. 
 
De thesaurie wordt bepaald door de inkomende (ontvangsten) en uitgaande (uitgaven) 
geldstromen en de timing van deze stromen. 
 
Hoe verder de planningshorizon, hoe moeilijker het is om met absolute zekerheid de 
omvang en het tijdstip van de geldstromen in te schatten. De realiteit zal dus altijd in 
bepaalde mate afwijken van de prognoses. 
 
Op basis van de liquiditeitsprognose kan de evolutie van de thesaurietoestand (bijlage 2) 
worden opgemaakt. 
 
De evolutie van de thesaurietoestand toont het geheel van de beschikbare liquiditeiten 
waarover het bestuur op een gegeven moment beschikt. Dit zowel voor perioden uit het 
verleden als die voor de toekomst ('werkelijk' vs. 'geschat'). Daarnaast wordt een 
onderscheid gemaakt in de opvraagbaarheid van de middelen ('betaal' vs. 'spaar'). De 
liquiditeiten op de betaalrekening zijn direct voorhanden daar de middelen op de 
spaarrekeningen slechts 32 dagen na opvraging bij de kredietinstelling ter beschikking 
worden gesteld. 
 
Juridische gronden 
 
Ingevolge Art. 177 Decreet over het Lokaal Bestuur (22 december 2017) rapporteert de 
financieel directeur in volle onafhankelijkheid over de thesaurietoestand en de 
liquiditeitsprognose aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan 
het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. De financieel 
directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de algemeen directeur 
ter beschikking. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
/ 
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Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose van het bestuur 
voor het eerste kwartaal van het jaar 2021. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
financiële dienst, algemeen directeur. 
 

* * * 
 
Vragen en antwoorden. 
 

1) Vraag 1:  
Timothy Rowies stelt volgende vraag omtrent het mentaal welzijn en eenzaamheid 
van onze jongeren:  
 
"In deze coronacrisis is het voor niemand gemakkelijk. We zien steeds meer 
mensen worstelen met hun mentaal welzijn. Bij specifieke doelgroepen is dit nog 
eens uitvergroot en worden ze extra geraakt. We merken daarbij op dat jongeren 
vaak vergeten worden. Toch zijn ze een groep die niet uit het oog verloren mag 
worden. Zo hebben veel jongeren, waaronder bepaalde leerlingen van het 
middelbaar onderwijs en studenten van het hoger onderwijs, het momenteel heel 
erg moeilijk met lessen op afstand en het sociaal isolement. De vraag naar 
psychologische hulp is ook groter dan ooit. Zo weten we dat er vooral veel vraag 
naar psychologische hulp is bij essentiële werkers, zoals het zorgpersoneel, die te 
maken hebben met een enorme werkstress. Jongeren hadden voor de coronacrisis 
al een grote vraag naar psychologische bijstand en die vraag is nu alleen maar 
groter geworden. Het sociaal isolement van zowel de lockdown in het voorjaar als 
de lockdown nu heeft veel mensen aan het denken gezet. Dit komt zeker ook door 
dat de publieke opinie rond psychologische hulp nog nooit zo open was en velen 
durven nu ook hulp te zoeken. Desondanks de moeilijke tijden is dit wel een 
lichtpuntje. Het huidig bestuur heeft ook al moeite gedaan om via medewerkers 
van gemeente en OCMW Hoeilaart alle thuiswonende alleenstaande 80-plussers te 
contacteren. Als gemeente kunnen we een schouder bieden om op te steunen. Wij 
moeten de ambitie hebben om deze problematiek in kaart te brengen en aan te 
pakken, niet enkel voor onze ouderen, maar ook voor onze jongeren. Ik stel 
daarom volgende vragen: 
• Wat weten we over en doen we voor onze jongeren? 
• Heeft de gemeente een zicht op deze problematiek? 
• Zijn er plannen om deze op te sporen en aan te pakken? 
• Zo ja, welke concrete stappen kunnen we verwachten? Met welke partners zal 

men hiervoor samenwerken? 
• Kan de gemeente een oplijsting maken van alle lokale organisaties en partners 

die zich inzetten op het vlak van psychologische hulp en deze ook duidelijk 
communiceren naar de Hoeilanders toe ? 
• Zijn er doelgroepen waar we als gemeente specifieke noden ervaren en prioritair 
op moeten inzetten (jongeren, zorgpersoneel, alleenstaanden, Hoeilanders met een 
handicap)?" 
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Annelies Vanderlinden licht toe: "Vanuit de sociale dienst en Welzijn geef ik graag 
een toelichting. Het is zo dat wij wel wat aanmeldingen krijgen binnen de sociale 
dienst en op het Sociaal Huis en we helpen deze mensen verder met hun 
specifieke vragen. Soms gaat het over probleemsituaties binnen het gezin of met 
de personen zelf, een doorverwijzing naar Tele-Onthaal of de jongerentelefoon. 
We hebben zeer goede banden met al die organisaties die er bestaan. We hebben 
ook nauwer contact met het CAW en ook het JAC (is een onderverdeling CAW). 
Het centrum van algemeen welzijn heeft een bureau in Tervuren waar ze terecht 
kunnen en ook bij het JAC specifiek voor de jongeren. We hebben ook heel nauw 
contact met onze dokters die probleemsituaties melden en ook met de sociale 
dienst van de politie. Ik sprak deze morgen ook nog met een maatschappelijk 
werker die deelgenomen heeft aan het federaal call center in het kader van de 
corona. Daar zijn eigenlijk wel problemen naar boven gekomen in verband met 
opvangcentra voor jongeren. Er bleek eigenlijk dat ze niet konden bellen naar de 
jongerentelefoon of naar Tele-Onthaal, maar dit probleem werd opgelost. Vooral 
13 of 14-jarigen hebben nood aan contact met die jongerentelefoon. Heel veel 
extra concrete aanmeldingen hebben we niet. Ik heb wel gehoord van het PTC 
Overijse dat er wat minder aanmeldingen zijn van jongeren en van kinderen. We 
zijn wel van plan om daar extra op in te zetten omdat we vooral denken dat de 
mensen die organisaties niet kennen. Wat betreft specifieke doelgroepen. De 80-
plussers hebben we allemaal opgebeld, er is een tweede belronde geweest en er 
komt een derde belronde aan juist voor kerstmis en dan voor januari gaan we de 
doelgroep verlagen naar 75-jarigen om zo verder systematisch te verlagen." 
 
Pieter Muyldermans licht toe: "Vanuit jeugd proberen we de vinger aan de pols te 
houden, vooral via de jeugddienst en de jeugdraad. De jeugdraad is een aantal 
dingen op poten aan het zetten. Ze hebben hun instagram account terug opnieuw 
geactiveerd (was in de loop der jaren in onbruik geraakt) met de bedoeling om 
terug in contact te komen met een aantal jongeren om gekend te zijn als 
meldpunt. Zij willen zelf ook meehelpen om een meldpunt op te richten en hopen 
via sociale media contact te houden met de jongeren. Voor de studerende 
jongeren hebben ze een blokpakket samengesteld (was bestelbaar tot vandaag) 
om de motivatie hoog te houden bij de jongeren. Ook het hardblok café is terug 
opgestart om studeerplekken in te richten voor jongeren, zoals we in de zomer 
ook gedaan hebben. We hebben een omzendbrief ontvangen van de Vlaamse 
ministers die ons in de mogelijkheid brengt om als lokaal bestuur studeerplekken 
in te richten. Bij de activiteiten die we georganiseerd hebben bij Hoeilaart Zomert 
en Hoeilaart Zomert Verder waren er specifieke tieneractiviteiten, met veel 
respons. Nu kunnen we zulke activiteiten niet organiseren. Bij de min 12-jarigen 
proberen we alles maximaal te laten doorgaan, maar bij de plus 12-jarigen en 
tieners is het momenteel niet mogelijk om iets te laten doorgaan. Eenmaal als het 
terug mogelijk is, gaan we daar ons volledig op focussen om alles te organiseren. 
Er is ook iets in opstart: samen met PTC Overijse, is de jeugddienst aan het 
bekijken of ze groepsgesprekken kunnen opzetten met jongeren en 
psychologische begeleiding. Wat het beleidskader daarrond betreft, al deze acties 
kunnen vallen binnen het beleid van Huis van het Kind. De laatste weken hebben 
we alles op alles gezet om tot een goede samenwerking te komen met hen en een 
goede doorstart te kunnen maken. We zijn met Overijse tot een akkoord kunnen 
komen en alle aandachtspunten rond jeugdopbouwwerking en opvolging van de 
plus 16-jarigen hebben we kunnen opnemen. We gaan geen jeugdopbouwwerker 
van het Huis van het Kind krijgen,maar wel alle beleidsopvolging en coördinatie, 
dus mocht er een jeugdopbouwwerker via projectwerking starten, zal dit 
opgevolgd worden door Huis van het Kind. Ik denk dat alle soort acties in de 
toekomst hierdoor beter gecoördineerd zullen verlopen.  
We hadden een overleg met minister Dalle, die zelf het initiatief heeft genomen 
om alle schepenen van jeugd in een call uit te nodigen en zelf die call geleid heeft. 
In mijn jonge carrière als schepen heb ik zoiets nog niet meegemaakt. Ik heb al 
calls meegemaakt waar zogezegd de minister aan deelnam, maar waar je alleen 
een opgenomen filmpje te zien kreeg. Dit was echt een Teams vergadering waar 
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Benjamin Dalle aan de knoppen zat, waar hij echt geluisterd heeft naar alle 
schepenen van jeugd. Alle acties die ik hier opgenoemd hebt, zijn aan bod 
gekomen. Daar is door iedereen gepleit dat er specifiek voor de plus 12-jarigen, 
tieners en studerende jeugd meer actie wordt ondernomen. Om die groep meer te 
verdedigen in overlegcomités en dergelijke. Op dat niveau wordt er initiatief 
genomen zodat er een structurele aanpak is op het niveau van Vlaanderen." 
 
Timothy Rowies antwoordt: "Dank u voor uw uitleg. Het is fijn om te horen dat er 
meer focus op de jongeren komt. In Overijse worden er ook bepaalde activiteiten 
georganiseerd. Binnen de jeugdbewegingen worden er activiteiten georganiseerd 
die zich toeleggen op het mentale aspect. Misschien kunnen we ook op de website 
van Hoeilaart bepaalde zaken zetten voor de jongeren om hen te ondersteunen. 
Misschien kunnen de studeerruimtes voor de studenten ook openblijven na de 
kerstvakantie voor de jongeren die niet naar school kunnen gaan en zo kunnen 
meevolgen met de online lessen." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "We kunnen dit bekijken, maar het is elke keer 
een enorme puzzel om voldoende grote ruimte te vinden om ongestoord hun te 
laten studeren of werken." 

 
2)  Vraag 2: 

Alain Borreman stelt volgende vraag aan Eva De Bleeker: "We zijn nog altijd niet 
samengekomen met de raad van bestuur van Uvalabor. Heeft u al enig zicht 
wanneer dit zou kunnen gebeuren? Er moeten verschillende beslissingen genomen 
worden,  zoals het goedkeuren van een begroting." 
 
Eva De Bleeker antwoordt: "Ik heb contact opgenomen om af te spreken en er 
zou midden januari een vergadering plaatsvinden. Dit is er overeengekomen met 
de boekhouder om de cijfers te laten dubbel checken. Ik had het gevraagd voor 
december maar dit was praktisch niet haalbaar voor de administratie. Zij moeten 
ook heel hard puzzelen om alle werknemers en families met elkaar te verbinden, 
aangezien dat niet enkel coronazieken zijn maar ook mensen die in quarantaine 
zitten. De vraag is natuurlijk onder welke vorm? Dat zal waarschijnlijk ook niet 
fysiek kunnen en gaan we moeten zien welke oplossing we daarvoor vinden. Het 
zal wellicht via Teams zijn." 
 

3) Vraag 3: 
Julie Bollue stelt volgende vraag: "In de J.B. Blommaertstraat komen er veel 
wandelaars met hun honden, in de weide tussen de Jan Lindtstraat, Koedaalstraat 
en de J.B. Blommaertstraat. Maar deze lopen vrij rond en zijn niet aan de leiband, 
wat ik persoonlijk niet zo prettig vind. Ik vraag me af of het gebruik van de 
losloopweide wel voldoende gekend is door iedereen. Weet iedereen wel dat dit 
bestaat, want het wordt ook niet aangeduid met bordjes of wegwijzers. We 
moeten misschien nog eens duidelijk maken dat enkel daar de honden mogen 
loslopen. We hebben wel een heel duidelijk politiereglement dat aangeeft dat ze 
aan de leiband moeten en dat daar een mooie boete tegenover staat. Sinds het in 
het nieuws is gekomen, is het in het bos serieus verminderd maar in onze wijk 
helemaal niet." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Het politiereglement is enkel van toepassing op 
openbaar domein. Als u het heeft over de weide tussen de Jan Lindtstraat, 
Koedaalstraat en J.B. Blommaertstraat, is dit eigendom van ANB. Op de openbare 
weg kan de politie interveniëren maar niet op de wei." 
 
Julie Bollue vult aan: "Eigenlijk zijn er heel veel die parkeren achteraan in J.B. 
Blommaertstraat en die van daaruit vertrekken naar dat veldwegje vanachter 
maar die honden lopen daar overal los." 
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Joris Pijpen antwoordt: "Wat de communicatie hierover betreft, wordt er jaarlijks 
over gecommuniceerd. Ook in de Hier Hoeilaart is er een artikel aan gewijd. Er zit 
ook een upgrade van de hondenlosloopweide aan te komen, als de subsidies zijn 
toegekend van hogerhand in januari of februari. Dat is dan ook een uitgelezen 
moment om de weide extra onder de aandacht te brengen. Bij mijn weten wordt 
de hondenlosloopweide veel gebruikt, exacte cijfers kan ik niet op plakken. Ik vind 
het terecht dat we de mensen erop moeten wijzen dat de honden aan de leiband 
moeten. Persoonlijk zal ik via mijn eigen kanalen mijn best doen hiervoor. Des te 
meer omdat ik u helemaal gelijk geef wat u zegt. Er is niks zo vervelend als een 
loslopende hond van mensen die denken dat ze hun hond onder controle hebben 
en die zeggen dat hij niets doet. Er zijn ook mensen die doodsangsten hebben van 
honden.  
Ik denk dat we daar blijven op moeten werken en steun ook elk initiatief die jullie 
vanuit jullie partij willen voorstellen. Ook aan de gemeenteraadsleden hier 
aanwezig is het hun taak om de mensen erop te wijzen dat honden verplicht aan 
de leiband moeten. Er worden wel degelijk boetes voor uitgeschreven, ik denk dat 
de burgemeester dit kan bevestigen. U weet dat men op heterdaad betrapt moet 
worden. We kunnen natuurlijk niet achter elke boom een politieagent voorzien. Ik 
hoop ook dat de mensen dit meer en meer gaan inzien, maar natuurlijk met 
corona gaan er meer mensen met hun hond wandelen. Gelukkig maar, want ik zie 
ook dat er nog veel honden binnen zitten, wat ook niet goed is. Ik zal via de 
communicatiekanalen van de gemeente erop werken en ook via mijn persoonlijke 
kanalen." 
 
Luc Meganck vult aan: "In de omschreven weide mag niemand lopen, je mag niet 
van de weg gaan, is hetzelfde reglement als in het Zoniënwoud. Ze kunnen 
iedereen beboeten als ze willen." 
 
Marc Vanderlinden vult aan: "De verbinding langs het voormalige Kom op tegen 
Kanker bos, vanachter de hondenweide richting Barbizon heeft de ANB nu ook 
paaltjes gezet waar degelijk opstaat dat de hond aan de leiband moet. We zitten 
daar wel op grondgebied Overijse, het is wel opengesteld voor de mensen en zelfs 
opgenomen in een wandeling die in de GR routes zit." 

 
4) Vraag 4:  

Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Wanneer wordt de commissie Leven 
samengeroepen?" 
 
Véronique Desmet bevestigt dat er een datum zal voorzien worden begin januari. 

 

 
* * * 

 
TOEGEVOEGD PUNT 
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Alain Borreman i.v.m. 
referentieregio's. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Aanvullend agendapunt, ingediend door raadslid Alain Borreman , op woensdag 9 
december 2020. 
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Feiten en Context:  
 
Bijkomend agendapunt: 
 
Hoeilaart in de referentieregio’s 
 
Gezien in het Vlaams regeerakkoord deze paragraaf staat over de referentieregio’s: 
 
“We zetten in op regiovorming.  Deze regiovorming moet van onderuit worden 
opgebouwd en gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters van de betrokken 
lokale besturen vormen de spil  van deze regiovorming. Om tot een grotere coherentie te 
komen en deze regiovorming te stimuleren, zal de Vlaamse regering, verder bouwend op 
de reeds uitgevoerde regioscreening, vaste regio’s afbakenen waarbinnen alle vormen 

van intergemeentelijke samenwerking, zowel de bestaande als nieuwe, moeten 
plaatsvinden (behoudens zij die op een hogere schaal georganiseerd zijn). Dit moet de 
huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. We werken bestaande 
drempels weg die verhinderen dat samenwerkingsverbanden fuseren. De Vlaamse 
overheid zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze regio’s. Er wordt een 

kader uitgewerkt dat bijkomende instrumenten bevat om de regiovorming te 
ondersteunen (bv. rond herverdelingsproblematieken tussen de betrokken lokale 
besturen).” 
 
Gezien in de provincie Vlaams-Brabant twee referentieregio’s zijn voorzien: regio Halle-
Vilvoorde en regio Oost-Brabant (Leuven). 
 
Gezien Hoeilaart en Overijse voorlopig ingedeeld zijn bij de regio Halle-Vilvoorde en 
Tervuren en Huldenberg in de regio Oost-Brabant (Leuven). 
 
Gezien de Subregio’s zoals de Druivenstreek de basis moeten vormen van de 

referentieregio’s. 
 
Gezien we veruit de meeste samenwerkingsovereenkomsten hebben met Overijse, 
Tervuren en Huldenberg. 
 
Gezien Hoeilaart op alle vlakken (onderwijs, cultuur, gezondheid, openbaar vervoer ….) 

veel meer affiniteiten heeft met Leuven dan met Halle of Vilvoorde 
 
Voorstel van beslissing: 
 
De Gemeenteraad vraagt aan alle betrokken instanties om Hoeilaart bij te voegen aan de 
regio Oost-Brabant (Leuven). De Gemeenteraad draagt aan het College van Burgemeester 
en Schepenen op om dit onmiddellijk aan deze instanties kenbaar te maken en er voor te 
ijveren dat Hoeilaart inderdaad kan samenblijven met de andere Druivenstreek gemeenten 
in deze regio Oost-Brabant. 
 
 
Juridische gronden 
/ 
 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen wordt toegelicht en het 
uittreksel (tevens in bijlage bij dit besluit) wordt aan raadslid Alain Borreman overgemaakt. 
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Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen valt samen te vatten als 
volgt: 

• De vijf gemeenten van de Druivenstreek moeten toegevoegd worden aan dezelfde 
regio 

• De goed werkende bestaande samenwerkingsverbanden moeten behouden worden 
• De voorkeur is om samen met besturen ten oosten van Brussel een regio te vormen 
• De voorgesteld zone's zijn te groot. Het college vraagt om de creatie van een derde 

regio te overwegen, bestaande uit de gemeenten langs Ring Oost 
 
Er wordt voorgesteld om dit standpunt over te nemen en door de gemeenteraad te laten 
goedkeuren. 
 
Financieel advies 
/ 
 
BESLUIT: goedkeuring beslissing college 14 december 2020 

eenparig aangenomen 
 

Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt het standpunt van het college betreffende de regiovorming, in 
bijlage aan dit besluit toegevoegd, goed. 
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Alain Borreman, raadsleden 
 

* * * 
 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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