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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 17 FEBRUARI 2020
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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
Joris Pijpen, schepen
Wim Laureys, raadslid

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
Steven Coppens brengt de gemeenteraad op de hoogte dat hij een ontslagbrief ontvangen
heeft van de heer Wim Laureys. In navolging van Mevrouw Julie Vanstallen en De heer
Roby Guns heeft Wim Laureys besloten de gemeenteraad te verlaten. Zijn opvolger zal
dienen aangeduid te worden, de procedure dient door de secretaris opgestart te worden.
De eerste opvolger op de lijst is Yoeri Vandervaeren en die zal worden aangeschreven met
de vraag om zijn mandaat op te nemen.
Patrick Demaerschalk richt het woord tot de gemeenteraad:
"Beste collega's, gemeenteraadsleden,
Zoals jullie vernomen hebben via Steven Coppens heeft Wim Laureys er voor gekozen niet
langer deel te uit te maken van deze gemeenteraad. Als CD&V fractie betreuren we dit
maar steunen en respecteren zijn beslissing. Ik denk dat we gerust mogen stellen dat Wim
één van de beste gemeenteraadsleden was, die Hoeilaart gehad heeft. Wim werd in zijn
dertien jaar door alle gemeeenteraadsleden sterk geapprecieerd en had een zeer goede en
doorzichtige dossierkennis. Als fractieleider en spreekbuis van de CD&V waren al zijn
tussenkomsten zeer gefundeerd en zeer onderbouwd. Steeds bewaarde hij de kalmte en
verlaagde zich nooit tot populistische uitspraken. We zijn er dan ook van overtuigd dat zijn
vertrek door de volledige gemeenteraad een groot verlies betekent. Wij willen hem ook
bedanken voor al het werk dat hij de afgelopen jaren in de gemeenteraad heeft gedaan.
Wim zal nog actief blijven als bestuurslid in de fractie en zich blijven inzetten voor CD&V
Hoeilaart en voor de gemeente. Patrick bedankt de raadsleden voor hun aandacht."
Steven Coppens beaamt dat Wim altijd zeer constructief meegewerkt heeft binnen deze
gemeenteraad, ook naar dossierkennis toe effectief zijn steentje heeft bijgedragen. “Ik heb
hem ook gekend op het fractieleidersoverleg, waar het iets losser aan toe gaat dan op de
gemeenteraad. Op die momenten ging het om een samenwerking die over de partijgrenzen
heen ging.” Steven apprecieert absoluut het werk dat Wim heeft verricht. “We hopen dat
het goed gaat met hem voor de rest van zijn carrière en wensen hem het allerbeste toe.
Een dikke merci voor het geleverde werk voor Hoeilaart en deze gemeenteraad.”
***
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O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
27 januari 2020. Goedkeuring.
Steven Coppens licht het agendapunt toe:"Het gaat om de goedkeuring van de notulen en
het zittingsverslag van de openbare zitting van 27 januari 2020."
Patrick Demaerschalck deelt mee dat hun partij zich op dit punt gaan onthouden omdat
zowel de tussenkomst van Jo Portois in verband met de verhoging van de tarieven van
infrastructuur en van mezelf in verband met de vakantiespeelpleinen niet opgenomen
werden in het verslag van de vorige vergadering.
Bram Wouters verduidelijkt dat er voor elke vergadering twee verslagen worden ingediend.
Er is het zittingsverslag waarin de opmerkingen genoteerd worden die bij elk agendapunt
gemaakt worden en de notulen, waarin de tussenkomst bij vragen en antwoorden worden
vermeld. Het gedeelte van de tariefzetting van het infrastructuurreglement staat wel
degelijk in het zittingsverslag, alsook de opmerkingen van Patrick in verband met de
vakantiespeelpleinen, deze staan vermeld in het zittingsverslag.
Beide paragrafen worden voorgelezen tijdens de gemeenteraad.
Zowel Patrick Demaerschalk en Jo Portois beamen dat hun tussenkomsten wel degelijk
opgenomen werden.

***
O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Roby Guns.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Verleden zitting heeft Roby ons op de hoogte
gebracht van zijn ontslag. We hebben ondertussen de procedure om een vervanger aan te
stellen doorlopen. Marijke Belsack wordt als kandidaat-lid voorgesteld. Ik heb hier de
geloofsbrieven,
waaruit
we
kunnen
vaststellen
dat
Marijke
aan
de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid
bevindt.
Ik nodig Marijke uit om de eed af te leggen en het document van eedaflegging te
ondertekenen.
Ik vraag ook aan de raadsleden om te stemmen om de goedkeuring van deze
geloofsbrieven te bevestigen.
Marijke, welkom terug bij de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn!

***
O.P.3 Secretariaat. Zefier. Wijziging afgevaardigden Algemene Vergadering.
Besluit.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Na het ontslag van Julie en de aanstelling van
Kenny moeten we een nieuwe afgevaardigde aanduiden voor de algemene vergadering
van Zefier.
Ook voor agendapunt 4 Regionaal Landschap Dijleland en agendapunt 5 Interrand moet er
nieuwe afgevaardigden aangeduid worden.
Wij stellen voor om Timothy als volmachthouder aan te duiden en Kenny als zijn
plaatsvervanger voor het agendapunt van Zefier.
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Wij stellen voor om Sylvie als afgevaardigde aan te duiden en Kenny als haar
plaatsvervanger voor Regionaal Landschap Dijleland.
Wij stellen voor om Kenny als lid van de Raad van Bestuur aan te duiden voor Interrand.
De bevestiging hiervan gebeurt door een geheime stemming.
Steven Coppens verklaart dat de kandidaten met unanimiteit voor de drie agendapunten,
zoals ze voorgesteld zijn, goedgekeurd zijn.
Het besluit is dat Timothy Rowies als volmachtdrager aangeduid is en Kenny Verbeeck als
plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Zefier.
Het besluit is dat Sylvie Gahy als afgevaardigde en Kenny Verbeeck als haar
plaatsvervanger aangeduid werden voor de algemene vergadering van Regionaal
Landschap Dijleland.
Het besluit is dat Kenny Verbeeck als lid van de Raad van Bestuur aangeduid is voor
Interrand.

***
O.P.4 Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Wijziging afgevaardigden
voor de algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Na het ontslag van Julie en aanstelling van
Kenny moeten we een nieuwe afgevaardigde aanduiden voor de algemene vergadering
van Regionaal Landschap Dijleland."
Wij stellen voor om Sylvie als afgevaardigde aan te duiden en Kenny als haar
plaatsvervanger. De bevestiging hiervan gebeurt door geheime stemming die samen
plaatsvond tijdens de geheime stemming bij agendapunt 3.
Zoals vermeld in agendapunt 3 werd met unanimiteit Sylvie Gahy als afgevaardigde en
Kenny Verbeeck als haar plaatsvervanger aangeduid voor de algemene vergadering van
Regionaal Landschap Dijleland.

***
O.P.5 Secretariaat. Interrand. Wijziging lid Raad van Bestuur tot het einde van
de legislatuur.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Na het ontslag van Julie en aanstelling van
Kenny moeten we een nieuwe afgevaardigde aanduiden voor de Raad van Bestuur vanr
Interrand."
Wij stellen voor om Kenny als lid van de Raad van Bestuur aan te duiden. De bevestiging
hiervan gebeurt door geheime stemming die samen plaatsvond tijdens de geheime
stemming bij agendapunt 3.
Zoals vermeld in agendapunt 3 werd met unanimiteit Kenny Verbeeck als lid van Raad van
Bestuur aangeduid.

***
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O.P.6 Technische dienst. Basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van
riolering langs gewestwegen. Goedkeuring.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Rioolbeheerders, gemeenten en AWV zijn
partners bij het beheer van riolering langs gewestwegen. Dat partnerschap heeft in de
voorbije jaren geleid tot een aantal afspraken die echter zeer sterk verschillen van plaats
tot plaats.
Om hier duidelijkheid in te brengen werd er gewerkt aan een aantal basisprincipes die
uiteindelijk zullen uitmonden in uniforme afspraken tussen de verschillende partners. Het
betreft dus de goedkeuring van de basisprincipes, de definitieve afspraken zullen opnieuw
aan de gemeenteraad worden voorgelegd."
Marc Vanderlinden vult aan: "Dit is een beperkte zaak voor de gemeente Hoeilaart, vermits
de gewestwegen zich beperken tot een stukje van Terhulpsesteenweg. Er is eigenlijk weinig
verschil ten opzichte van vroeger. Het is wat duidelijker wie wanneer verantwoordelijk is
maar in het verleden heeft dit voor Hoeilaart nooit een probleem met zich meegebracht."

***
O.P.7 Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten en
huishoudelijk reglement GROS.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "In het kader van de herziening van de statuten
van de adviesraden heeft ook de GROS deze in co-creatie herwerkt. Ook het huishoudelijk
reglement werd opgesteld conform de afspraken. Zoals vastgelegd in het
inspraakreglement dat we in maart 2019 hebben goedgekeurd, worden deze statuten ter
goedkeuring voorgelegd aan deze raad."

***
O.P.8 Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten en
huishoudelijk reglement Seniorenraad.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Ook voor de senioren zijn er nieuwe statuten
en een nieuw huishoudelijk reglement."

***
O.P.9 Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten en
huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Idem voor het Lokale Overleg Kinderopvang."

***
O.P.10
Dienst Vrije Tijd. Participatie. Besluit goedkeuring statuten
Interradenoverleg.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Idem voor het Interradenoverleg."

***
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O.P.11

Dienst Vrije Tijd. Statuten en huishoudelijk reglement Sportraad.

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Idem voor de sportraad."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "In de andere raden stel ik vast dat men een
frequentie van 4 tot 6 vergaderingen per jaar vooropstelt, in sommige raden soms nog
meer. Wat betuigt van een goede werking en vele momenten van inspraak. Maar bij de
sportraad zien we amper twee keer per jaar vooropgesteld. Dit getuigt opnieuw van weinig
engagement, alles wordt gedelegeerd naar het kerncomité (ik ben nog steeds niet op de
hoogte van de functie van het kerncomité). “Hij vindt dit echt de minimum minimorum om
slechts twee maal per jaar bijeen te komen om eventueel een begroting te moeten
aanpassen. Dit lijkt hem een grote onvoldoende.”
Eva De Bleeker verduidelijkt: "Dit reglement en de statuten zijn gemaakt met alle
sportclubs samen. Daarvoor is er herhaaldelijk samengezeten. Eerst door wat nu de kern
heet (toen nog onder de naam dagelijks bestuur) maar daarna met de voltallige sportraad.
Daar is niemand die daarover problemen heeft gemaakt, integendeel de leden van de
sportraad vinden deze manier van werken, die gebaseerd is op de manier van voorbije
jaren, een goede manier van werken. Zij hebben absoluut het vertrouwen in het dagelijks
bestuur, dat nu de kern noemt. Ik vind het een beetje raar dat u daarover minachtend
doet, want deze mensen zijn super gemotiveerd, de voorzitter is wekelijks bezig met de
sportraad, hij probeert op allerlei manieren mij als schepen en de administratie te
ondersteunen. Die kern komt regelmatig samen, stelt adviezen op, checkt bij de leden of
de adviezen overeenkomen met hun visie. Met het oog op de goede werking van de
sportraad zijn twee vergaderingen een goed uitgangspunt. In de sportraad zitten we met
heel veel verenigingen (de ene vereniging is al wat meer gemotiveerd dan de andere),
maar ik heb liever een paar kwalitatieve vergaderingen per jaar dan meerdere waar de
helft of minder op aanwezig is. Ik denk dat dit een goede manier van werken is en het is
de keuze van de sportraad om op deze manier te werken."
Patrick Demaerschalk weerlegt. "U legt me woorden in de mond die ik niet gezegd heb. U
hebt gezegd dat ik minachtend ben ten opzichte van het kerncomité. Dit heb ik absoluut
zo niet uitgesproken."
Eva De Bleeker ervaart dit zo, ze heeft dit zo aangevoeld.
Patrick Demaerschalk vindt, dat een schepen het initiatief kan nemen om frequenter de
sportraad bijeen te roepen en een actiever beleid te voeren. Dit is wat hij de dag van
vandaag absoluut mist.
Eva De Bleeker verklaart dat deze werkwijze in het verleden goed gefunctioneerd heeft en
dat deze werkwijze ook in de toekomst goed zal functioneren. Wat niet wegneemt dat er
tussentijds ook nog vergaderingen georganiseerd worden met subgroepen. Onlangs is er
een vergadering georganiseerd met de gevechtssportclubs in verband met de aankoop van
sportmateriaal. Er wordt een minimum vermeld, wat niet tegenhoudt om meer
vergaderingen in te plannen. “Als je een beetje flexibileit en creativiteit aan de dag legt,
zal dit perfect werken”, meent Eva De Bleeker.
Pieter Muyldermans voegt toe dat men nu specifiek de sportraad bespreekt, maar dat er
nog een aantal raden zijn die dezelfde werkwijze hanteren. Zij hebben een kern waar het
vrij is om in te stappen en deel te nemen, maar waar men iets meer van de mensen
verwacht. Er is ook een open forum dat maar twee of drie keer per jaar georganiseerd
wordt. Eigenlijk is die kern hetzelfde als wat vroeger gekend stond als adviesraden en het
open forum een grotere vergadering die een paar keer per jaar wordt georganiseerd. Een
aantal van onze raden hebben er voor gekozen om met deze werkwijze aan de slag te
gaan. Of is dit de beste methode is, zullen we binnen een paar maanden of jaren
ondervinden. Als dit bijgestuurd moet worden dan staat het de raad vrij om hun
verwachtingen duidelijk te maken en ons daarin te adviseren.
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***
O.P.12
Vrije Tijd en Welzijn. Raad voor Lokale Economie. Statuten en
huishoudelijk reglement.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Idem voor de statuten en huishoudelijk
reglement van de Raad voor Lokale Economie."

***
O.P.13
Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde Stuurgroep Wijkwerken tot einde legislatuur.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Op 28 januari 2019 hebben we Eva De Bleeker
aangeduid als afgevaardigde in de Stuurgroep Wijk-werken. Na een jaar werken binnen de
nieuwe bevoegdheidsverdeling blijkt dat deze stuurgroep dichter aanleunt tegen de
beleidsdomeinen die onder schepen Annelies Vanderlinden vallen. Bijgevolg zullen we haar
aanduiden als afgevaardigde voor deze stuurgroep. Dit gebeurt door geheime stemming."
Steven Coppens bevestigt dat Annelies Vanderlinden unaniem verkozen is al nieuwe
afgevaardigde van de Stuurgroep Wijk-werken.

***
O.P.14
Secretariaat. SVK Webra. Goedkeuring agenda algemene
vergadering van 10 maart 2020.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Op 10 maart vindt de volgende algemene
vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Webra plaats.
Op de agenda staat het jaarverslag van 2019, inhoudelijk en financieel, de kwijting aan de
bestuurders, de herbenoeming van bestuurders en een uiteenzetting over de toekomst van
sociale verhuurkantoren.
Onze afgevaardigde Marc Vanderlinden zal instemmen met de agendapunten die ter
stemming zullen worden voorgelegd."

***
O.P.15
Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door
benoeming van alle leden van de gemeenteraad.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Door de wijziging in de samenstelling van de
gemeenteraad zijn we genoodzaakt om ook de samenstelling van de Raad van bestuur van
het autonoom gemeentebedrijf Holar opnieuw te bevestigen."

***

O.P.16
Communicatiedienst/klachtcoördinator. Klachtenreglement.
Rapportering klachtenregistratie en -behandeling 2019.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "In de zitting van april 2019 hebben we het
klachtenreglement goedgekeurd. Dit heeft geleid tot een eenduidige definitie en registratie
van meldingen en klachten.
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Nu, ongeveer een jaar later hebben we het eerste rapport ontvangen van de administratie.
Dit bevat 11 ontvankelijke klachten. Ondanks dat we niet tevreden kunnen zijn over het
bestaan van deze klachten, moet er wel benadrukt worden dat het goed is dat ze correct
worden geregistreerd en opgevolgd door de klachtencoördinator. Bovendien geven deze
klachten aanleiding tot verandering, maatregelen om gelijkaardige voorvallen in de
toekomst te vermijden."
Jo Portois had hierover een vraag: "In artikel van het klachtenreglement staat, dat er ook
meldingen, suggesties en beleidsklachten gevraagd worden. Bestaat hierover een lijst?
Zijn er beroepen of bezwaren ingediend?."
Tim Vandenput verklaart: "Er bestaat een lijst hierover, meldingen en suggesties worden
bij onze communicatiedienst verzameld en dan doorgegeven naar onze bevoegde diensten.
Jo Portois vraagt of deze lijst opgevraagd kan worden.
Tim Vandenput bevestigt dat je als gemeenteraadslid alles mag opvragen wat van
bestuurlijke en openbare omvang is.
Jo Portois verklaart als hij de besluiten van het college van burgemeester en schepenen
leest, heeft hij wel een lijst gevonden van allerlei meldpunten. Waarom is deze niet
bijgevoegd bij dit agendapunt in verband met de klachten? Dit is overzichtelijker voor de
gemeenteraadsleden dan alles apart op te zoeken.
Tim Vandenput bevestigt dat dit mogelijk is maar u zegt zelf dat u volledige toegang heeft
tot de notulen van het college dat we elke maandag bespreken. Als de meerderheid wenst
dat dit bijkomend geagendeerd wordt op de gemeenteraad, wat wel dan dubbele informatie
is, kan dit volgende keer wel toepast worden.
Jo Portois benadrukt dat dit gewoon een vraag is omdat er naast de klachten en meldingen
niets terug te vinden van de andere punten die vermeld staan in het klachtenreglement.
Misschien omdat ze er ook niet zijn.
Steven Coppens voegt eraan toe dat zoals de burgemeester verklaart, wordt dit behandeld
op het college, maar het is mogelijk om de lijst van de meldpunten toe te voegen aan dit
agendapunt omdat dit gemakkelijk opgehaald kan worden uit de systemen.
Jo Portois kan er zich in vinden wanneer deze geconsulteerd kunnen worden in het college
dat dit voor hem voldoende is.

***
Vragen en antwoorden.

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
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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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