Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 16 DECEMBER 2019
AANWEZIG:

Bram Wouters, algemeen directeur
Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies
Vanderlinden, schepenen
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc
Meganck, Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline
Lagrange, Véronique Desmet en Timothy Rowies, raadsleden

Vanaf punt O.P.21 verlaat Roby Guns, raadslid de zitting.
Vanaf punt O.P.24 vervoegt Roby Guns, raadslid de zitting.

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
25 november 2019. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

25 november 2019: 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.

BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 25 november
2019 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.

***
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O.P.2 Financiën. Meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

De Raad van Bestuur van AGB Holar stelde op 16 december 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 van AGB Holar (A-BP2020_2025-0) vast.

Feiten en context
Het 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 meerjarenplan 2020-2025 (A-BP2020_2025-0) voldoet aan de decretaal
vereiste evenwichtscriteria.
Jaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Beschikb.
budget. res.
91.064,79
97.183,79
107.421,79
125.230,79
185.924,79
208.505,79

Autofinancieringsmarge
37.416,00
6.119,00
10.238,00
17.809,00
60.694,00
22.581,00

Financieel advies
/
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
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Enig artikel
De raad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Holar (A-BP2020_2025-0) 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. Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De vaststelling van het 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 meerjarenplan vaststellen.
Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het 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
Om op 1 januari 2020 over uitvoerbare kredieten te kunnen beschikken, dient de raad in
2019 een meerjarenplan vast te stellen.
Financieel advies
/
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BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
Enig artikel
De raad stelt zijn deel van het voorliggende meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0)
vast.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financieel directeur
***
O.P.4 Financiën. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW en
definitieve vaststelling.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde op 16 december 2019 zijn deel van het
meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0) vast.

•

De gemeenteraad stelde vervolgens, eveneens op 16 december 2019, zijn deel van
het meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0) vast.

Feiten en context
De vaststelling van het 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 meerjarenplan vaststellen.
Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het 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.
Het decreet over het lokaal bestuur heeft de huidige lijsten bij het budget (nominatieve
subsidies, delegatie overheidsopdrachten,...) losgekoppeld van de beleidsrapporten: de
uiteindelijke bevoegdheid blijft bij de raad, maar die hoeft dat niet noodzakelijk altijd via
het meerjarenplan te beslissen. In de documentatie bij de beleidsrapporten wordt wel nog
een overzicht opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies,
waaronder de nominatief toegekende subsidies. Dat overzicht houdt dan echter niet langer
een beslissing in, maar is louter informatief, net als de andere informatie in de
documentatie.
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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 meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0) voldoet aan de decretaal
vereiste evenwichtscriteria.
Jaar
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Beschikb. budget.
res.
3.329.297,07
2.363.889,33
57.076,41
1.356.432,76
929.696,57
954.954,47

Autofinancieringsmarge
29.093,49
54.092,26
309.187,08
271.356,35
454.632,81
478.257,90

Financieel advies
/
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
Artikel 1
De raad keurt het deel van het voorliggende meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0)
dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed. Hierdoor is het
meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0) definitief vastgesteld.
Artikel 2
De raad keurt de nominatieve subsidies vermeld in het meerjarenplan 2020-2025
(BP2020_2025-0) voor het jaar 2020 goed.
Artikel 3
De raad geeft opdracht het meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0) over te maken
aan de toezichthoudende overheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Financieel directeur, afdelingshoofden
***
O.P.5 Milieu. Premie quick scans. Opheffing.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

23 november 2015: de gemeenteraad keurt het klimaatactieplan Hoeilaart goed.
22 mei 2017: de gemeenteraad keurt het premiereglement 'Energetische
quickscans' goed.

Feiten en context
Met het premiereglement 'Energetische quickscans' voorziet het bestuur in de
terugbetaling van de kosten verbonden aan de opmaak van een rapport over de
energetische toestand van een woning door een energiedeskundige.
Op basis van dit rapport kan de eigenaar overgaan tot het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen, waarvoor eveneens een premie kan aangevraagd
worden. Zodoende kan elke eigenaar bijdragen tot het behalen van de
klimaatdoelstellingen.
Juridische gronden
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41

Advies
Argumentatie
Premies zijn instrumenten om welbepaalde beleidsdoelstellingen mee te bereiken. Premies
worden best beperkt in tijd, zodat het bestuur de mogelijkheid heeft om haar middelen
gericht in te zetten in functie van de wisselende noden.
De premie 'Energetische quickscans' hangt samen met het premiereglement 'Bouw en
renovatie van energievriendelijke woningen en appartementen'. In het nieuwe
meerjarenplan worden beide premies vervangen door andere gerichte acties waarmee
klimaatdoelstellingen worden nagestreefd. Deze acties zullen samen met de milieuraad
worden ontwikkeld.
Financieel advies

Financiële gevolgen
voorzien

De middelen worden niet langer voorzien op de desbetreffende
budgetposten.

BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
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Enig artikel
De raad beslist het premiereglement 'Energetische quickscans' op te heffen met ingang
van 1 januari 2020.
Verantwoording stemgedrag
Wim Laureys vindt het spijtig dat deze premie opgeheven wordt zonder dat er alternatieven
beschikbaar zijn.
Verantwoordelijke ambtenaar: Eric Kumps
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
communicatiedienst, dienst Omgeving, Milieuraad
***
O.P.6 Milieu. Premie IBA en KWZI. Opheffing.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

28 oktober 2004: de raad keurt het gemeentelijk subsidiereglement voor
betoelaging van de installatie van IBA's en KWZI's goed.

Feiten en context
Het bestuur voorziet in een eenmalige gemeentelijke premie van € 1000 voor de aanleg
van een particuliere waterzuivering. Hiermee stimuleert ze de eigenaars van panden, die
niet op het rioolnet kunnen aangesloten worden, om het afvalwater niet ongezuiverd in
de bodem of waterlopen te lozen.
Juridische gronden
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41

Advies
Argumentatie
Premies zijn instrumenten om welbepaalde beleidsdoelstellingen mee te bereiken.
Premies worden best beperkt in tijd, zodat het bestuur de mogelijkheid heeft om haar
middelen gericht in te zetten in functie van de wisselende noden.
Financieel advies

Financiële gevolgen
voorzien

De middelen worden niet langer voorzien op de desbetreffende
budgetposten.

BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
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Enig Artikel
De raad beslist het gemeentelijk subsidiereglement voor betoelaging van de installatie van
IBA's en KWZI's op te heffen met ingang van 1 januari 2020.
Verantwoording stemgedrag
Wim Laureys vindt het spijtig dat deze premie opgeheven wordt zonder dat er alternatieven
beschikbaar zijn.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
communicatiedienst
***
O.P.7 Financiën. Opheffing premiereglement tussenkomst in de aanleg van
voetpaden op openbaar domein.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

22 december 2005 : op de gemeenteraad werd het premiereglement tussenkomst
aanleg voetpaden op openbaar domein ingevoerd voor aanslagjaar 2006
Jaarlijkse hernieuwing vanaf aanslagjaar 2007 tot en met 2019

Feiten en context
Sinds 2005 kent de gemeente een premie toe voor de aanleg van voetpaden.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41

Advies
/
Argumentatie
Premies zijn instrumenten om welbepaalde beleidsdoelstellingen mee te bereiken.
Premies worden best beperkt in tijd, zodat het bestuur de mogelijkheid heeft om haar
middelen gericht in te zetten in functie van de wisselende noden.

Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien

De middelen worden niet langer voorzien op
de desbetreffende budgetposten.
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BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
Enig artikel
De raad beslist het premiereglement 'Tussenkomst in de aanleg van voetpaden op
openbaar domein' op te heffen met ingang van 1 januari 2020.
Verantwoording stemgedrag
Wim Laureys vindt het spijtig dat deze premie opgeheven wordt zonder dat er alternatieven
beschikbaar zijn.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel directeur, diensthoofd technische dienst, dienst
Omgeving
***
O.P.8 Omgeving. Premiereglement bouw en renovatie van energievriendelijke
woningen en appartementen. Opheffing.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

27 oktober 2008: goedkeuring van het premiereglement bouw en renovatie
energievriendelijke woningen.
28 februari 2011: goedkeuring van de herziening van het premiereglement bouwen renovatiepremie
23 november 2015: goedkeuring van de herziening van het premiereglement bouw
en renovatie van energievriendelijke woningen en appartementen.
juni 2019 tot oktober 2019: opmaak meerjarenplan door het college van
burgemeester en schepen en de administratie.

Feiten en context
Sinds 1 januari 2016 werd in het kader van de vermindering van de CO²-uitstoot een
premie toegekend voor energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw en
renovatiewerken. Jaarlijks werd hiervoor een bedrag van €50.000 begroot.
In de voorbije 8,5 jaar werden er 489 aanvragen behandeld door het bestuur.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41

Advies
Geen extern advies
Argumentatie
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Premies zijn instrumenten om welbepaalde beleidsdoelstellingen mee te bereiken.
Premies worden best beperkt in tijd, zodat het bestuur de mogelijkheid heeft om haar
middelen gericht in te zetten in functie van de wisselende noden.
De voorbij 4 jaar werd de premie voor energetische maatregelen toegekend. Het is
echter zeer moeilijk om te becijferen hoeveel CO²-uitstoot er is teruggedrongen sinds de
invoering van deze premie. Wel kunnen we vaststellen dat er ruim gebruik van werd
gemaakt. De premie heeft bijgedragen aan bewustwording bij onze inwoners dat
investeren in duurzaamheid loont.
In samenspraak met de milieuraad zal er op zoek worden gegaan naar alternatieve
maatregelen om zo een bijdrage te leveren tot de uitvoering van het klimaatactieplan.
Financieel advies
Financieel gevolgen voorzien

Een budget van €50.000 wordt jaarlijks
ingeschreven voor nieuw te ontwikkelen
duurzaamheidsmaatregelen.

BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet en Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
1 onthouding: Timothy Rowies
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de opheffing van het premiereglement bouw en renovatie
van energievriendelijke woningen en appartementen, met ingang van 1 maart 2020.
Artikel 2
Er wordt een uittreksel overgemaakt aan de dienst omgeving, de communicatiedienst en
de financiële dienst.
Verantwoording stemgedrag
Wim Laureys vindt het spijtig dat deze premie opgeheven wordt zonder dat er
alternatieven beschikbaar zijn.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
omgeving, communicatiedienst, financiële dienst.
***
O.P.9 Secretaris. Aanpassing. Gemeentelijk regelement met betrekking tot het
toekennen van geschenken en recepties aan huwelijksjubilarissen en
eeuwelingen en geboortes/adopties.
Werd uitgesteld naar een andere zitting.
***
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O.P.10
Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de
gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het
aanslagjaar 2020.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Belastingreglement
houdende
vaststelling
van
de
gedifferentieerde
toegangstarieven tot het recyclagepark, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 18 december 2017.
Belastingreglement
houdende
vaststelling
van
de
gedifferentieerde
toegangstarieven tot het recyclagepark, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 17 december 2018.

Feiten en context
Het belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven
tot het recyclagepark, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17
december 2018, vervalt op 31 december 2019. 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
/
Argumentatie
Het belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven
tot het recyclagepark dient te worden hernieuwd voor het aanslagjaar 2020.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys,
Julie Bollue en Jo Portois
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Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2020 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:
het 2e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM
van meer dan 750 kg of bestelwagen, geremd:

4 euro

•

8 euro

Er is geen belasting verschuldigd voor het aanleveren van enkel AEEA.
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:
•
OF
•
•
•
•
•
•
•
•

per persvolume van 2,5 m³
1 persoonsmatras:
1 persoonsbed:
(één) stoel:
(één) vloerkleed (tapijt):
één stuk of stukken qua grootte vergelijkbaar met één van de voorgaande
omschrijvingen:
2 persoonsmatras:
2 persoonsbed:
zetel -1zit:

30 euro
5
5
5
5
5

euro
euro
euro
euro
euro

10 euro
10 euro
10 euro
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•
•

zetel -2zit:
zetel -3zit:

15 euro
20 euro

2. zuiver puin en ander afval
De belasting voor de aanvoer van zuiver puin en ander afval wordt als volgt vastgesteld:
Belasting
• te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen:
•
•

•
•
•

personenwagen:
- van het 5e t.e.m. 12e bezoek
- van het 13e bezoek
aanhangwagen met een MTM van met een maximaal
750 kg, niet geremd:
- van het 5e t.e.m. 12e bezoek
- van het 13e bezoek
personenwagen met aanhangwagen met een MTM
van maximaal 750 kg, niet geremd:
- vanaf 3e bezoek
aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg,
geremd of bestelwagen:
- vanaf 2e bezoek
personenwagen met aanhangwagen met een MTM
van meer dan 750 kg, geremd of bestelwagen:
- vanaf 2e bezoek

zuiver puin
1 euro

ander afval
1 euro

2
4
8
12

2
4
8
6

euro
euro
euro
euro

euro
euro
euro
euro

15 euro
30 euro
15 euro

8 euro
16 euro
8 euro

30 euro
50 euro

16 euro
45 euro

100 euro
55 euro

90 euro
50 euro

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.
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.
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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 belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en
worden gemotiveerd.
De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de datum van de inning van de belasting.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de
indiening ervan.
Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel
VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
(aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting
waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de
schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van
het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 11
Dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Interrand, die het recyclagepark
exploiteert en aan de toezichthoudende overheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Interrand, financiële dienst, toezichthoudende overheid.
***
O.P.11
Financiën. Belasting gebouwen economische bedrijvigheid.
Hernieuwing voor het jaar 2020.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op gebouwen economische bedrijvigheid, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, vervalt op 31 december 2019.
Juridische gronden
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet;
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•
•

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).
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.
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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, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
Artikel 1
Er wordt voor het dienstjaar 2020 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.
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.
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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 belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld
staat.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, binnen acht dagen na de
indiening ervan.
Artikel 8
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 7 tot 9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het
uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 9
Dit belastingreglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Digitaal Loket, financieel beheerder, financiële dienst, dienst communicatie
***
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O.P.12
Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Hernieuwing voor het aanslagjaar 2020.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De opcentiemen op de onroerende voorheffing, zoals gevestigd door de gemeenteraad in
zitting van 17 december 2018, vervalt op 31 december 2019.
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°.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor het aanslagjaar 2020.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2020 worden er 693 opcentiemen op de onroerende voorheffing
gevestigd.
Artikel 2
Deze verordening zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
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
***
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O.P.13
Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting.
Hernieuwing voor het aanslagjaar 2020
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De aanvullende belasting op de personenbelasting, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, vervalt op 31 december 2019.
Juridische gronden
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;
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 2020.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2020 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.14
Burgerzaken. Belasting op de afgifte van identiteitskaarten in
spoedprocedure.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
• Op 6 november 2019 ontvingen wij de van FOD Binnenlandse Zaken een schrijven
m.b.t. de tarieven van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de
uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en documenten vanaf 1 januari
2020.
• De prijzen van de identiteitskaarten in spoedprocedure met gecentraliseerde
levering van de kaart bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel verhoogt
aanzienlijk. Momenteel is het gemeentebestuur voor dergelijke kaarten 95,70€
verschuldigd aan de FOD Binnenlandse Zaken en dit wordt vanaf 1 januari 2020
129,80€. Ons gemeentelijk tarief bedraagt hiervoor 100€ waardoor we bij niet
aanpassing bij elke aanvraag 29,80€ moeten bijpassen.
Feiten en context
•

•
•
•

De belasting op de afgifte van allerhande administratieve stukken, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, dient te
worden aangepast aan de nieuwe tarieven van de FOD Binnenlandse Zaken voor de
uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en dit vanaf 1 januari 2020.
De prijzen van de identiteitskaarten in spoedprocedure met gecentraliseerde
levering van de kaart bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel verhoogt van
95,70€ naar 129,80€.
Ons huidig gemeentelijk tarief bedraagt hiervoor 100€, waardoor de kosten niet
meer gedekt worden.
Met een aanpassing van voormeld tarief naar 150€, worden de kosten gedekt en is
er een marge naar eventuele aanpassingen en indexering naar de toekomst.

Juridische gronden
•
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
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, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
Omzendbrief van 28 oktober 2019 betreffende indexering en aanpassing van het
tarief van de elektronische identiteitsdocumenten vanaf 1 januari 2020.

Advies
/
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Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden aangepast voor de aanslagjaren 2020 tot en met
2021 overeenkomstig de nieuwe tarieven die de FOD Binnenlandse Zaken ten laste legt
van de gemeenten.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2021
een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte van allerhande administratieve stukken.
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:
1) op de afgifte van reispassen:
Normale procedure
7 jaar: € 74
voor kinderen jonger dan 18 jaar (5
jaar geldig): € 44

Spoedprocedure
7 jaar: € 250
voor kinderen jonger dan 18 jaar (5
jaar geldig): € 220

2) op de afgifte van identiteitskaarten, identiteitsstukken en identiteitsbewijzen voor
vreemdelingen:
vanaf de leeftijd van 12 jaar:
€ 20,00 voor elke identiteitskaart, alsook voor elke duplicaat;
€ 130,00 voor een identiteitskaart, afgeleverd volgens de dringende procedure;
€ 150,00 voor een elektronische identiteitskaart, afgeleverd volgens de dringende
procedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel.
jonger dan 12 jaar:
€ 10,00 voor elke identiteitskaart;
€ 130,00 voor een identiteitskaart, afgeleverd volgens de dringende procedure;
€ 150,00 voor een elektronische identiteitskaart, afgeleverd volgens de dringende
procedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel.
3) op de afgifte van een rijbewijs volgens bankkaartmodel: € 25,00
op de afgifte van een internationaal rijbewijs: € 16,00

4) op de afgifte van verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:
attest van immatriculatie:
€ 13,00 voor de eerste afgifte of voor elk ander attest
Artikel 2
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk en is
verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon aan wie het stuk door het
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gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. Als bewijs van betaling
van de belasting geldt het kasticket waarop het geïnd bedrag vermeld staat.
Artikel 3
Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze eisbaar
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
Artikel 4
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indienen moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, binnen 15 kalenderdagen
na indiening ervan.
Artikel 5
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.
Artikel 6
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Joly
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Burgerzaken, financiële dienst.
***
O.P.15
Financiën. Reglement premie tussenkomst in restauratie
druivenserres. Hernieuwing voor dienstjaar 2020.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Het premiereglement met betrekking tot een financiële tussenkomst voor de
restauratie van druivenserres, onder bepaalde voorwaarden, vervalt op 31
december 2019.
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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 2020.
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.
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
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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.
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.
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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 2020 en eindigt op 31
december 2020.
Artikel 10
Huidige beslissing vervangt de beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2011.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, financieel directeur, diensthoofd technische dienst, dienst Omgeving
(milieu), dienst Lokale Economie, communicatiedienst
***
O.P.16
Financiën. Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing
technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 2020.
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
/
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Argumentatie
Het premiereglement dient te worden hernieuwd voor het jaar 2020.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys,
Julie Bollue en Jo Portois
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.
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 2020 en 31 december 2020 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
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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 braakwerend 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
teruggevorderd worden, ongeacht eventuele vervolging.

bedrieglijke

aanvraag

zullen

Artikel 11
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020.
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.17

Omgeving. Dading dossier Vercruysse. Goedkeuring.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

17 mei 2010: besluit van het college van burgemeester en schepenen om een
verkavelingsvergunning voor gronden gelegen Leopold I laan, nummer 5, toe te
kennen aan dhr. Vercruysse waaraan voorwaarden gekoppeld zijn.
12 juli 2010: het college neemt kennis van het beroep ingediend namens dhr.
Vercruysse tegen bovenvermeld besluit.
4 oktober 2010: het college neemt kennis van de beslissing van de deputatie
houdende de niet-inwilliging van het bovenvermeld beroep.
27 juni 2011: besluit van het college van burgemeester en schepenen om een
gewijzigde verkavelingsvergunning toe te kennen aan dhr. Vercruysse, dezelfde
voorwaarden als bij de vergunning van 17 mei 2010 blijven van kracht.
1 augustus 2011: het college neemt kennis van het beroep ingediend namens dhr.
Vercruysse tegen het besluit dd. 27 juni 2011.
21 november 2011: het college neemt kennis van de beslissing van de deputatie
houdende de niet-inwilliging van het bovenvermeld beroep.
24 maart 2014: het college neemt kennis van het verzoek namens dhr. Vercruysse
tot terugbetaling van de sociale- en bescheiden last, naar aanleiding van de
vernietiging van het Grond- en pandendecreet. Het college volgt het advies van
Wonen-Vlaanderen om niet over te gaan tot terugbetaling, de aanleiding voor de
vernietiging ligt immers bij de Vlaamse Overheid. Het standpunt van de Vlaamse
Overheid wordt afgewacht.
11 augustus 2014: het college neemt kennis van het beroep ingediend bij de
deputatie namens dhr. Vercruysse inzake de opheffing van de sociale last in
bovenvermelde verkavelingsvergunning.
25 augustus 2014: het college neemt kennis van de beslissing van de deputatie
houdende de schrapping van de sociale last gekoppeld aan de bovenvermelde
verkavelingsvergunning.
15 september 2014: het college beslist beroep tot nietigverklaring in te dienen
tegen de beslissing van de deputatie houdende de schrapping van de sociale last.
26 juni 2017: het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen betreffende dit dossier. De Raad beveelt de heropening
van de debatten.
17 januari 2018: besprekingen worden opgestart met als doel het bereiken van een
minnelijke schikking.
4 december 2019: ontvangst van een voorstel tot dading

Feiten en context
Dhr. Vercruysse dient op 7 december 2009 bij het college van burgemeester en
schepenen van Hoeilaart een aanvraag in voor een verkavelingsvergunning voor "het
verkavelen van een perceel grond in vijf delen, waarvan één perceel met bestaande
woning" op de percelen gelegen te 1560 Hoeilaart, Leopold I-laan 5, met als kadastrale
omschrijving afdeling 1, sectie C, met als nummers 75w12; 75a5, 75e16, 75z12, 75a4,
75113.
De percelen liggen volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan 'HalleVilvoorde-Asse', vastgesteld met koninklijk besluit van 7 maart 1977, in woonparkgebied.
De percelen liggen ook binnen de grenzen van het algemeen plan van aanleg 'Hoeilaart',
goedgekeurd op 19 juli 1984, in een zone voor woonparkgebied.
De percelen liggen ook binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg van de
gemeente Hoeilaart nummer 22 'Vandammestraat' goedgekeurd op 1 juli 1993,
gedeeltelijk in een zone voor open bebouwing, een zone voor achteruitbouw en een zone
voor koeren en tuinen.
E wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd.
Het college van burgemeester en schepenen van Hoeilaart verleent op 17 mei 2010 een
verkavelingsvergunning aan dhr. Vercruysse. Aangezien het college oordeelt dat de
totale verkavelde grondoppervlakte meer dan 50 are bedraagt, wordt in het kader van
artikel 4.1.8. van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid
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(hierna Grond- en Pandendecreet) een last voor het sociaal en bescheiden woonaanbod
opgelegd die in totaal 82.377 euro bedraagt.
Dit besluit wordt aangevochten door de aanvrager.
Op 7 november 2013 vernietigt het Grondwettelijk Hof het Grond-en pandendecreet,
waardoor bovenvermeld geschil een andere juridische achtergrond krijgt. De sociale
lasten hebben geen rechtsgrond meer en worden onwettig.
Daarop beslist de deputatie de sociale last gekoppeld aan de verkavelingsvergunning te
schrappen.
Het college dient een vordering tot nietigverklaring in voor bovenvermelde beslissing van
de deputatie.
In de zomer van 2017 beveelt de Raad voor vergunningsbetwistingen de heropening der
debatten om partijen toe te laten hieromtrent standpunt in te nemen.
In januari 2018 onderzoekt het college de mogelijkheden tot het sluiten van een minnelijke
schikking. Deze benadering heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel tot dading, ontvangen
op 4 december 2019.
In deze dading zal het bestuur Hoeilaart de sociale last terugbetalen, vermeerderd met de
wettelijke interesten vanaf 12 december 2012, zijnde een totale som van EUR 56.332,15.
Juridische gronden
•
•

Decreet lokaal bestuur, artikel 41
Arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2013 over de sociale lasten

Advies
/
Argumentatie
Reeds in juni 2017 stelden we vast in rechtspraak van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen dat ze van oordeel is dat sociale lasten kunnen afgesplitst
worden van de vergunning en zodoende ook geschrapt worden.
Uit deze analyse blijkt dat indien de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook in dit
dossier zou oordelen dat de Deputatie de sociale lasten kon schrappen, en de beslissing
van de Deputatie bijgevolg als wettig wordt beschouwd, deze beslissing overeind blijft en
dan zal voor de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven moeten worden uitgemaakt of in
die omstandigheden de sociale lasten moeten worden terugbetaald. Dergelijke procedure
heeft een onzekere uitkomst gezien de vernietiging van het Grond- en pandendecreet en
ze zal bovendien nog ettelijke maanden aanslepen. In tussentijd blijft de interest
oplopen.

Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

24.1.01
BV: 0629
AR: 64799999

Huidig saldo:
EUR 75.786,55
Bedrag dading:
EUR 56.332,15
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Saldo na
betaling:
EUR 19.454,40

BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad beslist om in te stemmen met het voorstel tot dading tussen dhr. Vercruysse, de
gemeente Hoeilaart, de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest dd. 4 december
2019.
Artikel 2
De raad geeft opdracht aan de voorzitter en de algemeen directeur om deze dading te
ondertekenen.
Artikel 3
De raad geeft opdracht aan de Financiële dienst om binnen de acht dagen na
ondertekening van de dading over te gaan tot betaling van het overeengekomen bedrag.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Origolex (kb@origolex.be)
***
O.P.18

Financiën. Visumverplichting financieel directeur.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

In zitting van 27 november 2017 heeft de gemeenteraad de visumverplichting van
de financieel directeur vastgelegd.

Feiten en context
Naar aanleiding van een update van de uitgavenprocedure dient de visumverplichting
van de financieel directeur in lijn worden gebracht. Daarenboven maakte het vorige
besluit van 27 november 2017 nog melding van het Gemeentedecreet en treedt het
Decreet over het lokaal bestuur volledig in voege vanaf 1 januari 2020.
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
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•

•

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.
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: eenparig aangenomen
Artikel 1
De volgende categorieën van verrichtingen zijn onderworpen aan de visumverplichting:
1) de aanstelling van statutaire personeelsleden;
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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, al dan niet met een contractuele looptijd van meer dan één jaar,
waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro;
5) de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro;
6) de verrekeningen.
De volgende categorieën van verrichtingen worden uitgesloten van de visumverplichting:
7) de verbintenissen, al dan niet met een contractuele looptijd van meer dan één jaar,
waarvan het bedrag niet hoger is dan tienduizend euro;
8) de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van minder dan
één jaar;
9) 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.
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 27 november 2017 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.19 Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur. 2020.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
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•

In zitting van 17 december 2018 heeft de gemeenteraad voor het jaar 2019 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.
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 17 december 2018 heeft de gemeenteraad voor het
jaar 2019 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 2020 opnieuw te gebeuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie
Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en
Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois

Artikel 1
De raad beslist als dagelijks bestuur te beschouwen voor het dienstjaar 2020:
• de overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het exploitatiebudget, ongeacht het
bedrag en ongeacht of zij het bestuur verbinden voor meer dan één jaar;
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•
•

•

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
***
O.P.20
reglement.

Technische dienst. Mobiliteitsraad. Statuten en huishoudelijk

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

25 maart 2019: goedkeuring door de gemeenteraad van het gemeentelijk
inspraakreglement.

Feiten en context
Er wordt een gemeentelijke mobiliteitsraad opgericht en erkend in uitvoering van het
gemeentelijk inspraakreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 maart
2019.
De mobiliteitsraad werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of
godsdienstige overtuiging.
De zetel van de raad is gevestigd in het gemeentehuis, Jan van Ruusbroecpark, 1560
Hoeilaart.
Juridische gronden
/
Advies
/
Argumentatie
In bijlage voegen de statuten mobiliteitsraad (advies- en overlegplatform) en het
huishoudelijk reglement.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De raad keurt de statuten van de mobiliteitsraad (advies- en overlegplatform) en het
huishoudelijk reglement goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
/
***
O.P.21
Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Actualisatie meerjarenplan
2020-2025. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

21 oktober 2019: vaststelling meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek Sint-Clemens
door de Kerkraad.
4 november 2019: brief aan het college van burgemeester en schepenen, om in het
kader van administratief toezicht, een verzoek om advies te willen uitbrengen
omtrent het budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019, meerjarenplanning 2020-2025
en budget 2020.

Feiten en context
De Kerkfabriek Sint-Clemens heeft tijdens de vergadering van 21 oktober 2019 het
meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek goedgekeurd, evenals de budgetwijziging
2019 en budget 2020.
Brief van 4 november 2019 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 de budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019, meerjarenplanning 2020-2025
en budget 2020.
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
18 november 2019: gunstig advies Aartsbisschop van Mechelen-Brussel betreffende de
budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019, meerjarenplanning 2020-2025 en budget 2020.
Argumentatie
Het meerjarenplan 2020-2025 werd besproken in de overlegcomités van 1 juli 2019 en
10 oktober 2019 met het gemeentebestuur.
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Wat betreft de budgetwijziging nr. 1 van budget 2019 dienen er kleine kredietwijzigingen
in ontvangsten en uitgaven doorgevoerd worden binnen het budget teneinde
kredietoverschrijdingen te vermijden. De gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd.
Het budget 2020 wordt integraal en zonder wijzigingen overgenomen uit het
meerjarenplan 2020-2025. Dit budget werd besproken in het overlegcomité van 10
oktober 2019 met het gemeentebestuur.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 19 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Luc Meganck, Julie
Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven
Coppens
1 onthouding: Eva De Bleeker
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Clemens,
de budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019 en budget 2020 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.22

Sociale dienst. ELZ Druivenstreek. Statuten Zorgraad.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

11 oktober 2017: het vast bureau van het OCMW keurt de engagementsverklaring
betreffende ELZ Druivenstreek goed.
• 16 oktober 2017: het college van burgemeester en schepenen keurt de
engagementsverklaring betreffende ELZ Druivenstreek goed.
• 1 juli 2019: het college van burgemeester en schepenen bespreekt de kandidaturen
voor de voorlopige zorgraad.
Feiten en context
De voorlopige zorgraad van ELZ Druivenstreek moet een formeel erkenningsdossier
indienen.
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De "werkgroep statuten" van de voorlopige zorgraad, is tot een draft gekomen van de
statuten voor oprichting van de vzw "Eerstelijnszone Druivenstreek".
De voorgelegde versie is door een jurist (SBB) doorgelicht en wordt voorgelegd aan alle
betrokken lokale besturen van ELZ Druivenstreek.
Juridische gronden
•
•
•

•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring
van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019
betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en
de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

Advies
/
Argumentatie
Gezien de juridische doorlichting van de bijgevoegde versie 'oprichting vzw
Eerstelijnszone Druivenstreek', en gezien de voorafgaandelijke bespreking en
aanvaarding van de grote lijnen m.b.t. de oprichting van de zorgraad tijdens de
vergadering van de voorlopige zorgraad op 7 november 2019, wordt voorgesteld om de
bijgevoegde versie goed te keuren.
Volgende personen zullen het lokaal bestuur Hoeilaart vertegenwoordigen en worden
vermeld onder titel 3 - lidmaatschap (art. 9):
• voor de cluster Lokale Besturen:
○ Chloë Foccaert, afdelingshoofd Mens.
•

voor de cluster Welzijn:
○ Véronique Collart, diensthoofd sociale dienst en thuiszorg

Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de statuten van de Eerstelijnszone Druivenstreek vzw goed.
Artikel 2
De raad geeft Véronique Collart, diensthoofd Sociale Dienst en Thuiszorg, het mandaat als
bestuurder in de Eerstelijnszone Druivenstreek vzw (cluster welzijn), behoudens
andersluidende raadsbeslissing, en om de oprichtingsakte te ondertekenen.
Artikel 3
De raad geeft mevrouw Chloë Foccaert, afdelingshoofd Mens, het mandaat als bestuurder
in de Eerstelijnszone Druivenstreek vzw (cluster Lokale Besturen), behoudens
andersluidende raadsbeslissing, en om de oprichtingsakte te ondertekenen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Véronique Collart
Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden
Uittreksel voor:
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betrokkenen, Eerstelijnszone Druivenstreek vzw (Nathalie_jacquet@mchlvwo.be)
***
O.P.23
Financiën. Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling
van de verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 november 1983.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december
2019.
Het meerjarenplan voorziet in 2020 in toelagen die zullen worden uitgekeerd ten gunste
van verenigingen.
Artikel 9 van de wet van 14 november 1983 bepaalt dat de verstrekker - voor toelagen
met een waarde tussen de 1.239,47 euro en de 24.789,35 euro - de trekker geheel of
gedeeltelijk kan vrijstellen van de door de wet voorgeschreven verplichtingen, behalve
dat de trekker de toelage moet gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en dit
gebruik moet rechtvaardigen.
Juridische gronden
•

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikels 3 en 9.

Advies
/
Argumentatie
Ingevolge de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025, dat in toelagen ten gunste
van verenigingen voorziet, is het aangewezen deze verenigingen voor het boekjaar 2020
vrij te stellen van de verplichtingen, voorgeschreven door de wet van 14 november 1983.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De begunstigde vereniging of rechtspersoon, waarvoor een toelage wordt uitgekeerd in
het boekjaar 2020, worden vrijgesteld van de door de wet van 14 november 1983
voorgeschreven verplichtingen inzake controle op de toekenning en op de aanwending.
Artikel 2
In uitvoering van artikel 3 van de betreffende wet, zal de rechtvaardiging van de
toegekende toelage op eerste verzoek van het college van burgemeester en schepenen
dienen verstrekt te worden.
Artikel 3
De toelage dient alleszins aangewend te worden voor het doel dat door de vereniging of
rechtspersoon wordt nagestreefd.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
/
***
O.P.24
Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode juli tot en met november 2019.
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.

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:
Bibbeheerraad

DATUM VERGADERING:
/
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Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad
RvB Jeugdwerkinfrastructuur
LOK
Milieuraad

18/09/2019
/
24/09/2019
/
/
/
/
/

Raad Lokale Economie
Seniorenraad
Sportraad
Mobiliteitsraad

16/10/2019
/
/
/

Volgende adviezen zijn beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad
RvB JWI
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie
Seniorenraad

DATUM:

ADVIES:

24/09/2019

Project E. Vandenbroeckstraat 7

12/11/2019

Voordeur Joengele

18/11/2019

Bloembakken Gemeenteplein

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

O.P.25

Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose.

DE RAAD,
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Voorgeschiedenis
•

In zitting van 26 augustus 2019 heeft de raad kennis genomen van de
thesaurietoestand en liquiditeitsprognose van het vierde kwartaal van 2019.

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
/
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 2020.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
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financiële dienst, algemeen directeur.
***
O.P.26

Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Raden van Bestuur van het AGB Holar, de dato 25 maart 2019, 27 mei 2019 en 23
september 2019

Feiten en context
Conform artikel 17 van de statuten worden de verslagen van de Raden van Bestuur aan
de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd.
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 25 maart 2019, 27 mei 2019 en
23 september 2019.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Secretaris AGB Holar.
***
Vragen en antwoorden.
1) Wim Laureys geeft een voorbeeld hoe hij de dag van vandaag het beleid kan volgen.
De notulen van 2 december bevatten een voorstel van Hier Hoeilaart in 2020 waarin
een artikel voorzien wordt over de nieuwe blauwe zone aan het kerkhof. Wim
herhaalt zijn vraag van 26 augustus 2019 om een parkeerplaats voor mindervaliden
te voorzien. Hij wil weten of dit gerealiseerd wordt en worden opgenomen worden
in het persbericht.
Pieter Muyldermans bevestigt dat dit vandaag nog niet is ingevoerd , maar Pieter is
wel op de hoogte van personen die zelfs met hun wagen het kerkhof oprijden. Hij
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2)

3)

4)

5)

stelt vast dat er tot nu toe geen concrete vraag is van deze gebruikers, de suggestie
werd enkel hier op de gemeenteraad vermeld.
Wim Laureys herhaalt nog eens de concrete vraag of hun suggestie wordt
uitgevoerd. Pieter Muyldermans bevestigt dat deze suggestie niet is opgenomen.
Jo Portois vraagt uitleg omtrent de borden control cruiser die overal in het dorp
verspreid hangen. Sommige van die borden zijn niet meer goed vastgehecht of
liggen op de grond. Waar moet dit gerapporteerd worden , aan welke schepen kan
dit gevraagd worden. Is hiervoor een vergunning afgeleverd?
Pieter Muyldermans verklaart dat deze borden ter beschikking gesteld zijn van de
inwoners. Er zijn een aantal vrijwilligers uit de mobiliteitsraad met het overschot
aan borden aan de slag zijn gegaan om die her en der te plaatsen waar nuttig leek.
Er werd inderdaad opgemerkt dat een aantal van die panelen aan het lossen zijn
en op de grond liggen en dus werd iemand van de mobiliteitsraad op pad gestuurd
hebben om alles te controleren en waar nodig op te ruimen.
Caroline Lagrange had nog een vraag voor Pieter Muyldermans maar ondertussen
is er wel al gedeeltelijk geantwoord op de vraag. Ze stelt voor om een ambitieus
plan voor aanleg voetpaden (zwakke weggebruiker) te maken , vooral vanuit de
wijk 't Roth naar het station toe. Ze stelt vast dat mensen uit die wijk die naar het
station van Hoeilaart willen gaan, op de straat stappen waar wagens staan
geparkeerd. Dit is volgens haar het tegenovergestelde van wat zou moeten zijn.
Een voetpad langs één kant van de straat zou al een oplossing bieden voor de Albert
Vanlaethemstraat en de Steenovenstraat naargelang het budget. Ze vraagt of een
werkgroep en agenda kan opgesteld worden voor de Vlaanderveldlaan, de
oversteekplaats Meutedreef op de Terhulpsesteenweg.
Pieter Muyldermans bevestigt dat er volgend jaar plannen zijn om de fiets- en
wandelroutes te optimaliseren. De gevaarlijkste punten en plaatsen waar veel
voetgangers en fietsers langskomen worden hierin opgenomen. Verbindingen naar
stationsomgeving horen hier zeker bij. Dit zal opgenomen worden samen met de
mobiliteitsraad om de prioriteiten er uit te halen. Voor de oversteekplaats aan de
Meutedreef heeft het college een aantal weken geleden AWV op bezoek gehad. We
hebben hen op de hoogte gesteld van dit probleem. Als we heel dit traject bekijken
van een zestal kilometer tussen Bosvoorde en La Hulpe (is een gewestweg)zijn er
een drietal snelheidsregimes van toepassing zijn , hebben we gevraagd aan AWV
om 1 snelheidsregime in te voeren. Als de auto's maar 50 rijden is het ook iets
veiliger om in te schatten hoeveel tijd je hebt om over te steken en om ook effectief
om aan te overkant te geraken zonder oversteekplaats. Hopelijk kunnen ze dit
sneller uitvoeren maar we blijven ijveren voor de oversteekplaats. Een ander
Vlaams agentschap ANB heeft de laatste jaren een aantal toegangen afgesloten,
daar waar vroeger geparkeerd kon worden langs de kant van het bos, wordt er nu
in de wijk Pittoresk geparkeerd. Daardoor dienen wandelaars en fietsers over te
steken. Er is een bijkomstige nood aan verschillende oversteekplaatsen die we ook
hebben doorgegeven.
Timothy Rowies wou nog graag aanvullen dat er op de hoek van de Vosdellestraat
en Charles Coppenstraat er werken plaatsvonden waardoor het voetpad in zeer
slechte staat verkeert, het ligt heel ongelijkmatig zeker 's morgens en 's avonds als
het donker is, levert dit gevaar op. Wie is hier verantwoordelijk voor? Wanneer kan
dit hersteld worden?
Marc Vanderlinden verklaart dat de mensen van Infrabel deze plaats gebruikt om
een kraan te plaatsen. Deze kraan werd 's nachts op de rails gezet en verhuist nu
naar Groenendaal. Het voetpad is effectief beschadigd en dit werd doorgegeven
naar Infrabel om voor de herstelling te zorgen.
Julie Vanstallen wil graag meedelen dat ze eind deze week haar ontslag aanbiedt
aan de voorzitter van de gemeenteraad wegens persoonlijke reden namelijk het
mandaat niet meer combineerbaar is met haar studies. In deze raad zetelen is een
hele eer maar vraagt enorm veel engagement, vraagt heel veel werk als je het goed
wil doen.
Steven Coppens deelt mee dat we met spijt in het hart haar zien vertrekken.
Julie wenst deze raad nog boeiende discussies toe en heel veel geanimeerde
debatten en hartelijk compromissen.
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Sylvie Gahy benadrukt dat ze echt een meerwaarde is voor de partij Pro Hoeilaart
en de gemeenteraad met haar niet aflatende kritiek op vlak van milieu en jeugd,
klimaat en energie, kinderopvang. Ze scherpte de discussie aan en maakte dat de
dossiers die op de gemeenteraad kwamen beter waren voor heel Hoeilaart.

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift

Bram Wouters
Algemeen directeur

get. Steven Coppens
Voorzitter

Steven Coppens
Voorzitter gemeenteraad
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