
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 17 FEBRUARI 2020 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

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

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen, schepen 
Wim Laureys, raadslid 
 

 
Vanaf punt O.P.2 vervoegt Marijke Belsack, raadslid de zitting. 
 

 
* * * 

 
De voorzitter opent de openbare zitting 

 
* * * 

 
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 
27 januari 2020. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

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

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

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

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 27 januari 
2020 goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement gemeenteraad. 
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* * * 
 
O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Roby Guns. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 29 december 2019: ontvangst ontslagbrief Roby Guns 
 
Feiten en context 
 
Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter 
van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad 
de kennisgeving ontvangt. 
 
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is 
geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid. 
Het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen 
wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat 
overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig 
artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 
 
De opvolgers werden uitgenodigd om het mandaat op te nemen. 
 
Van de eerste opvolger Marijke Belsack kregen we schriftelijke bevestiging via mail dat 
zij het mandaat wil opnemen. De geloofsbrieven werden opgemaakt. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 13, 14 en 15 
• Kiesdecreet van 8 juli 2011, meer bepaald artikel 169 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat het te installeren kandidaat-lid van de 
gemeenteraad voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie 
van onverenigbaarheid bevindt. 
 
Dit kandidaat-lid van de gemeenteraad zal de voorgeschreven eed afleggen in handen van 
de voorzitter van de gemeenteraad. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, 
ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en door de algemeen directeur. Dit 
proces-verbaal wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen 
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BESLUIT: 18 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc 
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick 
Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie 
Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck en Steven 
Coppens 
1 niet gestemd: Marijke Belsack 
 

Artikel 1 
De raad keurt de geloofsbrieven van het kandidaat-lid goed. 
 
Artikel 2 
De raad verklaart de kandidaat verkozen als lid van de gemeenteraad. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
betrokkenen 
 

* * * 
 
O.P.3 Secretariaat. Zefier. Wijziging afgevaardigden Algemene Vergadering. 
Besluit. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 februari 2019: de gemeenteraad Hoeilaart duidt Julie Vanstallen aan als 
volmachthouder en Timothy Rowies als plaatsvervangend volmachthouder, in de 
algemene vergadering van Zefier ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad, 
legislatuur 2019-2024. 

• 27 januari 2020: de gemeenteraad Hoeilaart neemt kennis van het ontslag van Julie 
Vanstallen als raadslid en keurt haar vervanging door Kenny Verbeeck goed. 

 
Feiten en context 
 
Gemeente Hoeilaart is vennoot van Zefier en bijgevolg lid van de Algemene Vergadering. 
Julie Vanstallen zal, ingevolge haar ontslag als raadslid, niet langer kunnen deelnemen aan 
de Algemene Vergadering als volmachthouder. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het 
bijzonder artikel 41; 

• Wet van 21 december 1994 houdende 1994 houdende sociale en diverse 
bepalingen, artikel 180; 

• Statuten van cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 27.  
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
De gemeente wordt verzocht een volmachthouder en een plaatsvervangend 
volmachthouder aan te stellen om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de 
cvba Zefier.  
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De raad gaat over tot geheime stemming betreffende de vervanging van Julie Vanstallen 
door Timothy Rowies en de aanduiding van Kenny Verbeeck als plaatsvervangend 
volmachthouder. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad duidt dhr. Timothy Rowies aan als volmachthouder van de gemeente om deel te 
nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba 
Zefier, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. Hij vervangt mevr. Julie 
Vanstallen. 
 
Artikel 2 
De raad duidt dhr. Kenny Verbeeck aan als plaatsvervangend volmachthouder van de 
gemeente om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene 
vergaderingen van de cvba Zefier, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. Hij 
vervangt dhr. Timothy Rowies. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Zefier 
cvba, op het e-mailadres info@zefier.be en aan betrokkene. 
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Zefier cvba (info@zefier.be), afgevaardigden 
 

* * * 
 
O.P.4 Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Wijziging afgevaardigden 
voor de algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 februari 2019: de gemeenteraad duidt Caroline Lagrange en Julie Vanstallen aan 
als afgevaardigden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 
vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland. 
Julie Delwick en Sylvie Gahy worden aangeduid als plaatsvervangers. 

 
• 27 januari 2020 : de gemeenteraad Hoeilaart neemt kennis van het ontslag van 

Julie Vanstallen als raadslid en keurt haar vervanging door Kenny Verbeeck goed. 
 
Feiten en context 
 
De gemeente is aangesloten bij het Regionaal Landschap Dijleland. 
Julie Vanstallen zal, ingevolge haar ontslag als raadslid, niet langer kunnen deelnemen 
aan de Algemene Vergadering als afgevaardigde. 
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Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder op artikel 41; 
• Statuten van Regionaal Landschap Dijleland. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Als aangeslotene wordt de gemeente verzocht 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers 
voor de algemene vergadering aan te duiden. 
 
De raad gaat over tot geheime stemming betreffende de vervanging van Julie Vanstallen 
door Sylvie Gahy en de aanduiding van Kenny Verbeeck als plaatsvervanger. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad duidt mevr. Caroline Lagrange aan als eerste afgevaardigde om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland en 
dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 
 
Artikel 2 
De raad duidt mevr. Julie Delwick aan als plaatsvervanger van de eerste afgevaardigde 
om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Regionaal 
Landschap Dijleland en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 
 
Artikel 3 
De raad duidt mevr. Sylvie Gahy aan als tweede afgevaardigde om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland en 
dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. Zij vervangt mevr. Julie Vanstallen. 
 
Artikel 4 
De raad duidt dhr. Kenny Verbeeck aan als plaatsvervanger van de tweede afgevaardigde 
om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Regionaal 
Landschap Dijleland en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. Hij vervangt mevr. 
Sylvie Gahy. 
 
Artikel 5 
De gemeenteraad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met 
de uitvoering van dit besluit en bezorgt onverwijld een afschrift van deze beslissing aan 
het Regionaal Landschap Dijleland vzw, Interleuven 64, 3001 Leuven, alsook aan de 
betrokkenen. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Regionaal Landschap Dijleland vzw, betrokkenen 
 

* * * 
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O.P.5 Secretariaat. Interrand. Wijziging lid Raad van Bestuur tot het einde van 
de legislatuur. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 februari 2019: de gemeenteraad duidt Julie Vanstallen, Eva De Bleeker en Jo 
Portois aan als leden van Raad van Bestuur van Interrand ingevolge de vernieuwing 
van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.  

• 27 januari 2020: de gemeenteraad Hoeilaart neemt kennis van het ontslag van Julie 
Vanstallen als raadslid en keurt haar vervanging door Kenny Verbeeck goed. 

 
Feiten en context 
 
Na de afschaffing van de Randfederatie Tervuren, beslissen de gemeenten Hoeilaart, 
Overijse en Tervuren op 5 december 1978 een vennootschap op te richten onder de 
benaming: "Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de 
gemeenten van de vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg Interrand". 
 
Deze vennootschap had de verwezenlijking van een afvalstoffenbeleid op het 
grondgebied van de gemeenten-vennoten tot doel. Dit door het bevorderen en het 
nemen van initiatieven om de afvalproductie te beperken, het organiseren van de 
ophaling, de verwijdering en de valorisatie van afvalstoffen en het reinigen van kolken en 
riolen. 
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met 
het doel van de vennootschap verband houden. 
 
Startdatum: 01/01/1979. 
Duur: 30 jaar, tot 05/12/2008. 
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 juli 2008, werd de 
bestaansduur van Interrand verlengd met 18 jaar, tot 05/12/2026. 
 
Julie Vanstallen zal, ingevolge haar ontslag als raadslid, niet langer kunnen deelnemen 
aan de Raad van Bestuur als bestuurder. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 41. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
De gemeente wordt verzocht 2 bestuurders aan te duiden en één lid van de Raad van 
Bestuur met raadgevende stem. 
 
De raad gaat over tot geheime stemming betreffende de vervanging van Julie Vanstallen 
door Kenny Verbeeck. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 
 

Artikel 1 
De raad duidt dhr. Kenny Verbeeck aan als eerste lid van de Raad van Bestuur van 
intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. Hij vervangt 
mevr. Julie Vanstallen. 
 
Artikel 2 
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als tweede lid van de Raad van Bestuur van 
intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 
 
Artikel 3 
De raad duidt dhr. Jo Portois aan als lid van de Raad van Bestuur van Interrand met 
raadgevende stem.   
 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale Interrand, alsook 
aan de betrokkenen.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Interrand, betrokkenen 
 

* * * 
 
O.P.6 Technische dienst. Basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van 
riolering langs gewestwegen. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
Rioolbeheerders/gemeenten en AWV zijn partners bij de aanleg en het beheer van 
regenwater- en afvalwaterleidingen langs de gewestwegen. In de loop der tijden groeiden 
tussen de gemeenten en AWV hierover afspraken die van plaats tot plaats verschillen. 
Dit zorgt voor veel onduidelijkheden inzake beheer en onderhoud van deze infrastructuur 
langs de gewestwegen. Het is daarom wenselijk om basisprincipes en uniforme afspraken 
te maken. 
 
Feiten en context 
 
Bijlagen: 
 

• Basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs gewestwegen. 
• Schrijven van Aqua-Flanders -VVSG. 
• Omzendbrief OW98/4 betreffende deelname in de kosten door AWV. 

 
Juridische gronden 
 

• De Nieuwe Gemeentewet artikel 119 en artikel 135. 
• Het Decreet Lokaal Bestuur onder andere artikel 2, artikel 40, artikel 41. 

 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 

1) Deze basisprincipes zullen de verantwoordelijkheden in het onderhoud van de 
afwateringsinfrastructuur langs gewestwegen verduidelijken. Hierbij wordt gekeken 
naar de infrastructuur om de beheerder te bepalen en niet naar het domein. 
Uitgangspunt is dat de rioolbeheerder/gemeente de afvalwaterinfrastructuur 
onderhoudt en AWV de regenwaterinfrastructuur. 

2) Deze afspraken gelden voor onderhoud. 
3) Bij heraanleg en nieuwe aanleg hanteren we de kostenverdeling voor investeringen 

waarvoor de omzendbrief OW/98/4 de basis is. 
4) Deze basisprincipes zijn een consensus na overleg met AWV, de rioolbeheerders, 

meerdere gemeenten, VVSG, AquaFlanders, MOW en de VMM. 
5) Om deze afspraken definitief te bekrachtigen wordt er nog gewerkt aan een 

overeenkomst. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
De concrete financiële impact zal duidelijk worden als de taakverdeling volledig is 
geïnventariseerd en ingetekend op kaart. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad besluit de nota 'basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van 
riolering langs gewestwegen' goed te keuren. Deze basisprincipes zijn opgenomen als 
bijlage (d16-046) bij dit besluit. De gemeenteraad keurt goed dat deze basisprincipes 
worden toegepast op het terrein. De basisprincipes worden pas definitief goedgekeurd door 
een overeenkomst. 
 
Artikel 2 
De toepassing van de basisprincipes op het terrein start vanaf het moment dat de 
gemeente via de VVSG aan AWV laat weten dat ze instapt in de basisprincipes. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Renny Rombouts 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 
 
Uittreksel voor: 
de VVSG vzw (mail aan info@vvsg.be) 
 

* * * 
 
O.P.7 Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten en 
huishoudelijk reglement GROS. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring nieuw gemeentelijk participatiereglement door de 
gemeenteraad. 
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Feiten en context 
 
Volgens artikel 7 van het nieuw participatiereglement zorgt het college van burgemeester 
en schepenen, in co-creatie met de adviesraden, voor het uitwerken van statuten voor 
deze raden waarin minstens het volgende beschreven wordt: 

• de opdrachten van de raad; 
• de bevoegdheden van de raad; 
• de samenstelling van de raad; 
• de functies binnen de raad; 
• de wijze van samenkomen en verslaggeving. 

Deze statuten worden ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement voor de GROS werd in het najaar van 
2019 besproken en goedgekeurd door deze raad. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 304 § 3. 
• Participatiereglement van de gemeente Hoeilaart, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 maart 2019. 
 
Advies 
 
Geen extern advies. 
 
Argumentatie 
 
Deze statuten en het huishoudelijk reglement kregen, op basis van het aangereikte 
sjabloon, in samenwerking met de leden van de GROS verder vorm en werden aangepast 
aan de specifieke werking van deze raad. 
Ze werden tijdens de laatste bijeenkomst definitief besproken en goedgekeurd. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement van de 
Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 
 
Uittreksel voor: 
communicatiedienst, GROS 
 

* * * 
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O.P.8 Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten en 
huishoudelijk reglement Seniorenraad. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring nieuw gemeentelijk participatiereglement door de 
gemeenteraad. 

 
Feiten en context 
 
Volgens artikel 7 van het nieuw participatiereglement zorgt het college van burgemeester 
en schepenen, in co-creatie met de adviesraden, voor het uitwerken van statuten voor 
deze adviesraden waarin minstens het volgende beschreven wordt: 

• de opdrachten van de raad; 
• de bevoegdheden van de raad; 
• de samenstelling van de raad; 
• de functies binnen de raad; 
• de wijze van samenkomen en verslaggeving. 

Deze statuten worden ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement voor de Seniorenraad werd in het 
najaar van 2019 en in januari 2020 besproken en goedgekeurd door de Seniorenraad en 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikel 304 § 3. 
• Participatiereglement van de gemeente Hoeilaart, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 maart 2019. 
 
Advies 
 
Geen extern advies. 
 
Argumentatie 
 
Deze statuten en het huishoudelijk reglement kregen, op basis van het aangereikte 
sjabloon, in samenwerking met de leden van de Seniorenraad verder vorm en werden 
aangepast aan de specifieke werking van deze raad. 
Ze werden tijdens de laatste bijeenkomst definitief besproken en goedgekeurd. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement van de 
Seniorenraad goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 
 
Uittreksel voor: 
communicatiedienst, Seniorenraad 

* * * 
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O.P.9 Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten en 
huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring nieuw gemeentelijk participatiereglement door de 
gemeenteraad. 

 
Feiten en context 
 
Volgens artikel 7 van het nieuw participatiereglement zorgt het college van burgemeester 
en schepenen, in co-creatie met de adviesraden, voor het uitwerken van statuten voor 
deze raden waarin minstens het volgende beschreven wordt: 

• de opdrachten van de raad; 
• de bevoegdheden van de raad; 
• de samenstelling van de raad; 
• de functies binnen de raad; 
• de wijze van samenkomen en verslaggeving. 

Deze statuten worden ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement voor het Lokaal Overleg 
Kinderopvang werd in het najaar van 2019 besproken en goedgekeurd door deze raad. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikel 304 § 3. 
• Participatiereglement van de gemeente Hoeilaart, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 maart 2019. 
 
Advies 
 
Geen extern advies. 
 
Argumentatie 
 
Deze statuten en het huishoudelijk reglement kregen, op basis van het aangereikte 
sjabloon, in samenwerking met de leden van het LOK verder vorm en werden aangepast 
aan de specifieke werking van deze raad. 
Ze werden tijdens de laatste bijeenkomst definitief besproken en goedgekeurd. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement van het 
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Lore Van Roey 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 
 
Uittreksel voor: 
communicatiedienst, beleidsmedewerker welzijn, LOK 
 

* * * 
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O.P.10 Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten 
Interradenoverleg. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring nieuw gemeentelijk participatiereglement door de 
gemeenteraad. 

 
Feiten en context 
 
Volgens artikel 7 van het nieuw participatiereglement zorgt het college van burgemeester 
en schepenen, in co-creatie met de adviesraden, voor het uitwerken van statuten voor 
deze raden waarin minstens het volgende beschreven wordt: 

• de opdrachten van de raad 
• de bevoegdheden van de raad 
• de samenstelling van de raad 
• de functies binnen de raad 
• de wijze van samenkomen en verslaggeving 

Deze statuten worden ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Het voorstel van statuten voor het Interradenoverleg werd in het najaar 2019 besproken 
en goedgekeurd door dat overleg. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 304 - § 3. 
• Participatiereglement van de gemeente Hoeilaart, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 maart 2019. 
 
Advies 
 
Geen extern advies. 
 
Argumentatie 
 
Deze statuten kregen, op basis van het aangereikte sjabloon, in samenwerking met het 
Interradenoverleg verder vorm en werden aangepast aan de specifieke werking van de 
raad. 
Ze werden tijdens de laatste bijeenkomst definitief besproken en goedgekeurd. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten van het Interradenoverleg goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
communicatiedienst, voorzitters adviesraden 
 

* * * 
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O.P.11 Dienst Vrije Tijd. Statuten en huishoudelijk reglement Sportraad. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring nieuw gemeentelijk participatiereglement door de 
gemeenteraad. 

• In zitting van 20 januari 2020 verklaarde het college van burgemeester en 
schepenen akkoord met het voorleggen van de statuten en het huishoudelijk 
reglement aan de gemeenteraad. 

 
Feiten en context 
 
Volgens artikel 7 van het nieuw participatiereglement zorgt het college van burgemeester 
en schepenen, in co-creatie met de adviesraden, voor het uitwerken van statuten voor 
deze raden waarin minstens het volgende beschreven wordt:  

• de opdrachten van de raad; 
• de bevoegdheden van de raad; 
• de samenstelling van de raad; 
• de functies binnen de raad; 
• de wijze van samenkomen en verslaggeving. 

Deze statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement voor de Sportraad werd tijdens de 
Sportraad van 19 november 2020 goedgekeurd. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 304 § 3 in 
verband met de organisatie van inspraak en participatie.  

• Participatiereglement van de gemeente Hoeilaart, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 25 maart 2019. 

 
Advies 
 
Geen advies. 
 
Argumentatie 
 
Deze statuten en het huishoudelijk reglement kregen, op basis van het aangereikte 
sjabloon, in samenwerking met de leden van de Sportraad verder vorm en werden 
aangepast aan de specifieke werking van deze raad. Ze werden tijdens de Sportraad van 
19 november 2019 goedgekeurd. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement van de 
Sportraad goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 
 
Uittreksel voor: 
communicatiedienst, dienst Vrije Tijd, sportraad 

* * * 
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O.P.12 Vrije Tijd en Welzijn. Raad voor Lokale Economie. Statuten en 
huishoudelijk reglement. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring nieuw gemeentelijk participatiereglement door de 
gemeenteraad. 

• 16 oktober 2019: vergadering Raad voor Lokale Economie. 
• 7 november 2019: goedkeuring door de leden Raad voor Lokale Economie. 

 
Feiten en context 
 
Volgens artikel 7 van het nieuw participatiereglement zorgt het college van burgemeester 
en schepenen, in co-creatie met de adviesraden, voor het uitwerken van statuten voor 
deze raden waarin minstens het volgende beschreven wordt: 

• de opdrachten van de raad; 
• de bevoegdheden van de raad; 
• de samenstelling van de raad; 
• de functies binnen de raad; 
• de wijze van samenkomen en verslaggeving. 

Deze statuten worden ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement voor de Raad voor Lokale Economie 
werd in het najaar van 2019 besproken en goedgekeurd door deze raad. 
 
De zetel van de Raad is gevestigd in het gemeentehuis, Jan van Ruusbroecpark, 1560 
Hoeilaart. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 304 § 3. 
• Participatiereglement van de gemeente Hoeilaart, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 maart 2019. 
 
Advies 
 
Geen extern advies. 
 
Argumentatie 
 
In bijlage zijn de statuten van de RLE en het huishoudelijk reglement terug te vinden. 
 
Deze statuten en het huishoudelijk reglement kregen, op basis van het aangereikte 
sjabloon, in samenwerking met de leden van de RLE verder vorm en werden aangepast 
aan de specifieke werking van deze Raad. 
Ze werden tijdens de laatste bijeenkomst definitief besproken en goedgekeurd. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt de statuten van de Raad voor Lokale Economie en het 
huishoudelijk reglement goed. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Tessa Hemeleers 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 
 
Uittreksel voor: 
communicatiedienst, dienst Vrije Tijd, Raad voor Lokale Economie 
 

* * * 
 
O.P.13 Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde Stuurgroep Wijk-
werken tot einde legislatuur. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 12 december 2018: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de 
vraag tot aanduiding van een afgevaardigde voor de Stuurgroep Wijk-werken. 

• 28 januari 2019: tijdens de gemeenteraadszitting werd Eva De Bleeker aangeduid 
als afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart voor de Stuurgroep Wijk-werken. 

 
Feiten en context 
 
Op 1 januari 2018 is in de gemeente het systeem van Wijk-werken van start gegaan. Dit 
is de opvolging van het vroegere systeem PWA. De organisatie van het Wijk-werken werd 
in handen gegeven van de Intercommunale Haviland en verenigt 26 gemeenten.  
 
Juridische gronden 
 

• De Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119. 
• Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 432. 
• De statuten van Haviland. 
• Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-
deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene 
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten 
aanduiden uit de leden van de gemeenteraad. 

 
Advies 
 
Geen extern advies. 
 
Argumentatie 
 
Tweemaandelijks komt in het kader van de organisatie van het Wijk-werken een 
stuurgroep samen die bij gemeenteraadsbeslissing werd samengesteld uit afgevaardigden 
per gemeente.  
 
Mevrouw Eva De Bleeker werd tijdens de gemeenteraadszitting van 28 januari 2019 
aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart en wenst vervangen te worden 
voor deze functie. Mevrouw Annelies Vanderlinden wordt voorgesteld als afgevaardigde 
voor de gemeente Hoeilaart voor de stuurgroep Wijk-werken. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 
 

Artikel 1 
De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de stuurgroep Wijk-werken van de Intercommunale Haviland.  
 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Haviland, betrokkene 
 

* * * 
 
O.P.14 Secretariaat. SVK Webra. Goedkeuring agenda algemene vergadering 
van 10 maart 2020. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 29 april 2019: aanduiding nieuwe afgevaardigde voor de algemene vergaderingen 
van SVK Webra vzw voor de legislatuur 2019-2024 met name de heer Marc 
Vanderlinden. 

• 17 januari 2020: mail ontvangen van mevrouw Els Van Mileghem (Directeur SVK 
Webra vzw) met vermelding van de datum van de algemene vergadering met name 
dinsdag 10 maart 2020. 

• 5 februari 2020: ontvangst van de agenda. 
 
Feiten en context 
 
De gemeente is aangesloten bij het sociaal verhuurkantoor West-Brabant vzw.  
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
• De statuten van SVK Webra vzw, artikel 11. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Een dossier met documentatiestukken werd overgemaakt aan de gemeente. 
 
De agenda bevat volgende agendapunten: 
 

1) Toelichting jaarverslag over de activiteiten 2019 (wordt digitaal doorgestuurd); 
Goedkeuring jaarverslag over de activiteiten 2019; 

2) Toelichting financieel jaarverslag 2019 (wordt digitaal doorgestuurd); 
Goedkeuring financieel jaarverslag 2019;  
Goedkeuring begroting 2020; 

3) Kwijting aan de bestuurders en aan de bedrijfsrevisor; 
Goedkeuring herbenoemingen bestuurders en geactualiseerde samenstelling van 
de Algemene Vergadering; 
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Goedkeuring ter zitting van het verslag van de Algemene Vergadering van 10 maart 
2020; 

4) Uiteenzetting centraal thema “Toekomst van de SVK’s” door dhr. Eric Vos – 
directeur Huurpunt. 

 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen.  
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van SVK Webra vzw 
van 10 maart 2020. 
 
Artikel 2 
De volmachtdragers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
van SVK Webra vzw op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen 
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het sociaal verhuurkantoor West-
Brabant vzw, alsook aan betrokkene.  
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
SVK Webra, betrokkene 
 

* * * 
 
O.P.15 Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door 
benoeming van alle leden van de gemeenteraad. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 7 januari 2019: installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad naar aanleiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2019.  

• 27 januari 2020: installatie nieuw gemeenteraadslid Kenny Verbeeck ter vervanging 
van Julie Vanstallen. 

• 17 februari 2020: installatie nieuw gemeenteraadslid Marijke Belsack ter 
vervanging van Roby Guns. 

 
Feiten en context 
 
/ 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikelen 229 en 235. 
• De statuten van het AGB Holar. 
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Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Aan de verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen werd gevraagd een schriftelijke 
verklaring te ondertekenen dat zij zich niet in één van de situaties van onverenigbaarheid 
bevinden. De 21 kandidaat-raadsleden ondertekenden allemaal deze verklaring.  
Bijgevolg kan artikel 10 §1 van de statuten van het AGB Holar toepassing vinden, met 
name dat de samenstelling van de raad van bestuur gelijk is aan de samenstelling van de 
gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt daartoe alle leden van de gemeenteraad als 
lid van de raad van bestuur. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad benoemt, bij toepassing van artikel 10 van de statuten van het AGB 
Holar, alle leden van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur van het AGB Holar.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement 
 

* * * 
 
O.P.16 Communicatiedienst/klachtcoördinator. Klachtenreglement. 
Rapportering klachtenregistratie en -behandeling 2019. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 1 januari 2019: invoegetreding van het decreet Lokaal Bestuur, goedgekeurd door 
het Vlaams Parlement op 22 december 2017. 

• 29 april 2019: goedkeuring door de gemeenteraad en door de raad voor 
maatschappelijk welzijn van het gezamenlijke klachtenreglement van gemeente en 
OCMW. 

 
Feiten en context 
 
Het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn over een klachtenreglement dienen te beschikken. Het decreet geeft aan de lokale 
besturen de vrijheid om er een eigen invulling aan te geven. 
 
Gemeente en OCMW Hoeilaart kozen voor een gezamenlijk reglement en stelden de 
communicatiedienst als gezamenlijke klachtencoördinator aan. 
 
De enige verplichting die het decreet Lokaal Bestuur oplegt is de jaarlijkse rapportering 
door de algemeen directeur aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn over de klachten die werden ingediend. 
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Juridische gronden 
 

• 22 december 2017: Decreet Lokaal Bestuur, in voege sinds 1 januari 2019 - Titel 
6, Hoofdstuk 1, art. 302 en art. 303 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
Kennisname / Aktename 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de klachten die in de loop van 2019 door de 
klachtencoördinator werden geregistreerd en van het gevolg dat er werd aan gegeven. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Greta Uyttenbroeck 
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 
 
Uittreksel voor: 
Communicatiedienst 
 

* * * 
 
Vragen en antwoorden. 
 

1) Jo Portois stelt volgende vraag: "De gemeente en het OCMW doen heel wat 
aanbestedingen. Kunnen we die ook ergens terugvinden? Hoe worden die 
toegekend? Door wie? Hoe worden deze uitgeschreven? Worden er bepaalde regels 
gevolgd? 
Tim Vandenput legt uit dat alle lastenboeken op het college of vast bureau komen. 
Ze worden geagendeerd door de administratie, daarna keurt het college dit goed. 
We keuren op voorhand een lijst goed voor de aanmaak van de lastenboeken welke 
leveranciers aangeschreven moeten worden. Deze vinden jullie terug in de 
collegebeslissingen. Wanneer de antwoorden binnenkomen, worden deze 
vergeleken met elkaar door de administratie.op basis van de evaluatiecriteria. Er 
wordt voorgesteld aan het college om met die leverancier te werken. De 
argumentatie vindt u ook terug in de collegebeslissingen. Wanneer welke procedure 
gevolgd moet worden, wordt ook op het college voorgelegd. Naargelang het uit te 
besteden bedrag lager dan 20.000 euro of meer, moeten er verschillende 
procedures gevolgd worden. Of wel aanschrijven , of publiceren, of gewoon drie 
prijzen vragen via e-mail. Dit vindt u ook terug in een collegebeslissing genomen 
vorig jaar in september of oktober.  

 

 
* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

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

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
 
 
 
 
Bram Wouters 
Algemeen directeur 

Steven Coppens 
Voorzitter gemeenteraad 
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