
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 
 
 

 
 

 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 22 JANUARI 2018 

 
AANWEZIG: Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 
Bram Wouters, waarnemend gemeentesecretaris 
Els Uytterhoeven, Marc Vanderlinden, Eva De Bleeker, Joris Pijpen en Annelies 
Vanderlinden, schepenen 
Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter 
Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, Els Menu, Michel Joly, Luc 
Meganck, Roby Guns, Klaas Geers en Dirk Jacquet, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Jan Van Assche, Franco Busato, Jean-Paul Van Horenbeke, Wim Rowies en Julie 
Vanstallen, raadsleden 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 18 december 2017.  

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 18 december 2017: openbare zitting gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

 

Conform het Gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te 

maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181; 

• Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 

30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor;  

 

Enig artikel 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 18 december 2017 goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 

 

* * * 
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O.P.2 Secretariaat. OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019.           

Budget 2018. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Besluit van de OCMW-raad van 11 december 2017 houdende goedkeuring van het 

meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018. 

• Brief van het OCMW van 12 december 2017, houdende toezending van het 

meerjarenplan 2014-2019/budget 2018.  

 

Feiten en context 

 

In het kader van artikel 255 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dient aan de gemeente 

een exemplaar van het meerjarenplan 2014-2019/budget 2018 te worden overgemaakt.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 148 en 150;  

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

Argumentatie 

 

Aan de raad wordt voorgesteld het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 goed te 

keuren.  

 

Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge zijn positief gedurende de 

volledige looptijd van het meerjarenplan. 

 

De gemeentelijke bijdrage evolueert als volgt: 

2018: € 1.424.862 

2019: € 1.463.086 

2020: € 1.200.000  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien. 

 

BESLUIT: Na stemming: 11 stemmen voor; 5 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018, zoals 

vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 11 december 2017. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OCMW-raad.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Wilfried Van Raemdonck 

 

Uittreksel voor: 

OCMW-raad, financiële dienst. 

 

* * * 
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O.P.3 Secretariaat. Haviland. Dienstverlening RO. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 28 september 2017: ontslag van stedenbouwkundig ambtenaar, Caroline Boers, via 

brief.  

• 7 december 2017: e-mail van de geslaagde kandidaat van het aanwervingsexamen 

stedenbouwkundig ambtenaar, waarin melding van het niet opnemen van de 

functie. 

• 15 december 2017: e-mail van Haviland met voorstel voor stedenbouwkundige 

ondersteuning in de periode februari-juni 2018. 

• 22 december 2017: e-mail van Haviland met voorstel voor behandeling van 

dringende dossiers in de maand januari 2018. 

• 8 januari 2018:  besluit van het college van burgemeester en schepenen om 

ondersteuning te vragen aan Intercommunale Haviland bij het behandelen van 13 

aanvragen tot omgevingsvergunning  

 

Feiten en context 

 

Caroline Boers was sinds 1 augustus 2005 werkzaam bij het gemeentebestuur. Zij heeft 

het gemeentebestuur eind december 2017 verlaten.   

 

Aangezien het examen voor de aanwerving van een nieuwe stedenbouwkundige, ondanks 

het positieve verloop, uitgelopen is op een weigering van de geselecteerde kandidaat, 

moeten we een andere oplossing zoeken om de continuïteit van de dienstverlening te 

verzekeren.  

 

Haviland en Interleuven werden gecontacteerd. Van Interleuven werd geen offerte 

ontvangen. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 

en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en inzonderheid artikels 

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

• Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

• Decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het 

administratief toezicht; 

• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het 

Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 

6 juli 2001; 

• Statuten van HAVILAND blijkens buitengewone algemene vergadering van 26  april 

2017 zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 06 juni 2017; 

• Artikel 4 van de statuten van HAVILAND vermeldt onder meer als doel van 

HAVILAND, het leveren van diensten in het kader van Omgevingsrecht-

Stedenbouw;  

• Gemeente Hoeilaart is als deelnemer van Haviland als dienstverlenende vereniging 

in de mogelijkheid om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale.  

 

Argumentatie 

 

Om de continuïteit op de dienst Ruimtelijke Ordening te garanderen wil de gemeente 

Hoeilaart zo snel mogelijk beroep doen op de dienstverlening van Haviland.  
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Haviland Intercommunale IgSv stelt een samenwerkingsovereenkomst 'dienstverlening 

tussen Haviland en de gemeente Hoeilaart' voor in verband met  

"Het begeleiden, ondersteunen en adviseren van de gemeente bij haar taken 

inzake ruimtelijk vergunningenbeleid." 

 

De toegewezen diensten zullen middels het 'in-house principe' door HAVILAND worden 

gepresteerd en aangerekend op basis van een open boekhouding, waarbij de 

opdrachtgever een stand van zaken kan opvragen; 

 

De kostenberekening doet zich als volgt voor: 

 

• De overeenkomst voorziet de verplichte afname van een minimum aantal uren op 

jaarbasis, gelinkt aan de aard van de opdrachtgever en het aantal inwoners. 

 

Het verplicht jaarlijks af te nemen uren zijn als volgt vastgelegd voor de 

respectievelijke opdrachtgevers: 

○  <10.000 inwoners :   30 uren; 

○  10.000 - 15.000 inwoners :    45 uren; 

○  15.000 - 25.000 inwoners :    60 uren; 

○  > 25.000 inwoners :    100 uren; 

 

De opdrachtgever garandeert bij overeenkomst een afname van deze uren, 

gekoppeld aan het uitvoeren van de diensten, voorzien in deze overeenkomst. Bij 

niet afname van deze uren, wordt het saldo gevoegd bij de jaarlijkse 

eindafrekening, a rato van de niet afgenomen uren maal de geïndexeerde kostprijs 

van de projectleider. 

 

• De uurlonen voor de personeelsleden worden door HAVILAND op basis van de reële 

kostprijs als volgt bepaald : 

  

○  algemeen projectleider/specialist-expert: € 87,00 

○  projectleider:     € 77,00 

○  projectmedewerker:    € 62,00 

 

De hier opgegeven uurlonen zijn gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen 

zoals toepasselijk in de openbare sector. Alle andere lasten, zoals 

verplaatsingskosten, uitrustingskosten, enz... zijn begrepen in deze uurprijs. 

 

• De gepresteerde uren door personeelsleden van HAVILAND ter plaatse bij de 

opdrachtgever uitgeoefend, worden à rato van een halve dag (4 uren) of een ganse 

dag (8 uren) doorgerekend; met dien verstande dat het de bedoeling is de ter 

plaatse bij de opdrachtgever te presteren diensten te bundelen tot blokken van 

respectievelijk 4 of 8 uur en dit om de efficiëntie en rendabiliteit van de betrokken 

personeelsleden te verbeteren. 

 

• Tarieven van toepassing tijdens de kantooruren 7u30 tot 18 uur. Voor de prestaties 

welke moeten worden geleverd buiten de kantooruren tijdens de normale 

werkdagen, uurtarief + 20%. Op zaterdag, zondag en feestdagen, wordt dit 

uurtarief met 50% verhoogd. 

 

• Dat de toekenning via het in-house principe van voornoemde opdrachten aan 

HAVILAND onder meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens 

andersluidend standpunt van de BTW-administratie, op de door de eigen 

personeelsleden van HAVILAND geleverde prestaties geen BTW zal worden 

doorgerekend naar de gemeente/stad/OCMW toe, op alle andere prestaties en 

kosten blijft uiteraard wel BTW verschuldigd. 

 

• De dienstverlening wordt toegekend overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld 

in de overeenkomst in bijlage vanaf heden tot en met 10 november 2019. 
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De overige voorwaarden zijn beschreven in de overeenkomst in bijlage.  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen niet 

voorzien 

 

Actie: 

1419/024/001/001/001  

AR: 61700010 - BV: 0629  

Offerte: 51.744 euro 

Budget te voorzien door 

verschuiving van kredieten 

 

De loonkost voor een stedenbouwkundig ambtenaar is voorzien in de begroting, maar 

deze kredieten moeten verschoven worden naar een andere algemene rekening.  

 

BESLUIT: Na stemming: 11 stemmen voor; 5 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het toewijzen van de 'dienstverlening ondersteuning dienst 

ruimtelijke ordening en stedenbouw en begeleiding van de intergemeentelijke RO dienst'  

overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst,  aan HAVILAND, met ingang vanaf 

heden tot 31 december 2018. 

 

Artikel 2 

Dat de toegewezen diensten middels het 'in-house principe' door HAVILAND worden 

gepresteerd en aangerekend op basis van een open boekhouding. 

 

Artikel 3 

De uitvoering van deze diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde 

overeenkomst. 

 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige 

beslissing. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Dienst RO, personeelsdienst, financieel beheerder, Haviland 

 

* * * 

 

O.P.4 Secretariaat. Toetreding aankoopcentrale. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 11 september 2017: ontvangst e-mail van VVSG m.b.t. de raamovereenkomst voor 

postdiensten. 

• 25 september 2017: het college van burgemeester en schepenen heeft haar 

interesse betuigt tot toetreding tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding van 

een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 'Raamovereenkomst 

postdiensten Vlaamse lokale besturen' van VVSG VZW en om bijgevolg potentiële 

afnemer te worden van vermelde raamovereenkomst.  

 

Feiten en context 

 

VVSG VZW heeft de intentie, zoals meegedeeld met de brief van VVSG VZW d.d. 11 

september 2017, om als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), 2, 7°, a) en 47 

van de wet van 17 juni 2016 een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 
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'Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen' bij wijze van een 

raamovereenkomst te plaatsen ten behoeve van Vlaamse lokale besturen.  

 

Daarbij zou(den): 

• de raamovereenkomst worden geplaatst, gegund en gesloten door VVSG VZW als 

aanbestedende overheid/aankoopcentrale. 

• de raamovereenkomst wordt opgedeeld in percelen in functie van de regio (per 

provincie) en het voorwerp van de postdienst ('dagelijkse nationale en 

internationale zendingen' enerzijds en 'niet-geadresseerde huis-aan-huiszendingen 

anderzijds'). Per perceel zou een dienstverlener worden aangesteld. 

• na gunning en sluiting van de raamovereenkomst, de respectievelijke percelen 

worden gesloten tussen de Vlaamse lokale besturen en de respectievelijk per 

perceel aangestelde dienstverlener in functie van de percelen waarvoor de Vlaamse 

lokale besturen zich respectievelijk hebben opgegeven. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 42, § 2 juncto artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

• De wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel 

43   en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

• De beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot toetreding aan 

een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor 

diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van VVSG vzw en om bijgevolg 

potentiële afnemer te worden van vermeld raamcontract aan VVSG vzw mee te 

delen; 

• De principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 

tot gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met 

als titel 'Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele 

postdiensten voor Vlaamse lokale besturen';  

• De aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDA-

nummer 2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 

november 2017 (nr. 2017/S 224-466080); 

• De in uitvoering van de beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 

12 juni 2017 waar is bepaald dat: 

o VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), 

artikel 2°, b) en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, 

in het kader van vermelde opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de 

opdrachtdocumenten vermelde bepaalde Vlaamse lokale besturen. Deze besturen 

zullen zich gedurende de duurtijd van het te sluiten raamcontract, die het voorwerp 

uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), op de 

aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele contracten 

inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden 

van het bestek en de offerte van de dienstverlener; 

o Het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere 

afnemers – steeds de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het 

raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de 

overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval niet als een 

wijziging van de opdracht wordt beschouwd; 

 

Argumentatie 

 

• De voornoemde opdracht van VVSG vzw  'Raamcontract voor de sluiting van 

individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen'  

is een raamcontract met één dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij op als 

aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), artikel 2°, b) en  47 van de wet 

van 17 juni 2016; 

• De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de 

aankoopcentrale gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek 

nr. VVSGvzw-2017/09/18  waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 
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17 juni 2016 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 

organiseren; 

• Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de aankoopcentrale om 

volgende redenen:  

o de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte 

van het bestuur;  

o het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing 

aan tijd en geld betekent; 

o VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de 

aanbesteding van postdiensten;  

• De gemeente is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract (geen 

afnameverplichting);  

• De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de toetreding tot de aankoopcentrale van VVSG vzw voor 

de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract 

'Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten 

voor Vlaamse lokale besturen' (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18). 

 

Artikel 2 

De raad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van het 

besluit.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

VVSG, financiële dienst 

 

* * * 

 

O.P.5 Dienst Welzijn. Engagementsverklaring vorming Eerstelijnszones. 

 

DE RAAD, 

 

Michel Joly stelt dat er belangrijke mijlpalen ontbreken in de voorgeschiedenis, met name 

de collegebeslissingen van het bestuur in Overijse en Tervuren. Beide besturen hebben 

principieel gekozen om niet toe te treden tot de voorgestelde eerstelijnszone (Hoeilaart, 

Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem). Beide besturen willen, 

met enkele andere gemeenten een zone Leuven-Zuid vormen. 

Hij voegt eraan toe dat Zaventem eerder bij Vilvoorde wil aansluiten en Hoeilaart zodoende 

enkel met Wezembeek-Oppem en Kraainem overblijft. 

 

Wilfried Van Raemdonck geeft aan dat er reeds verscheidene vergaderingen hebben 

plaatsgevonden over de vorming van de eerstelijnszones. Daarnaast stelt hij vast dat de 

oproep naar de gemeenten en de keuzevrijheid die er werd gelaten, geleid heeft tot de 

uiting van zeer diverse voorkeuren en voorstellen tot samenwerkingsverbanden. 

 

Michel Joly voegt eraan toe dat zowel Bertem, Huldenberg en Tervuren uitdrukkelijk 

geopperd hebben om Hoeilaart op te nemen in hun zone. 

Hij stelt dat de trekker van het initiatief steeds gefocust was op de samenwerking met 

Wezembeek-Oppem en Kraainem. 
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Wilfried Van Raemdonck stelt dat onze gemeente niets gehoord heeft van de voornoemde 

gemeenten met betrekking tot de rol van Hoeilaart. 

 

Annelies Vanderlinden laat eraan toevoegen dat dit het voorstel is van de zone waartoe wij 

willen behoren. De uiteindelijke samenstelling van de diverse zones in Vlaanderen is onzeker 

en zal door de minister vastgelegd worden. 

 

Tim Vandenput bevestigt dat elke gemeente vrij is om te kiezen. 

 

Michel Joly herhaalt dat er cruciale data ontbreken en de raadsleden dus onvoldoende 

geïnformeerd werden. Hij vraagt om het punt terug te trekken en opnieuw te agenderen 

met alle nodige informatie. 

 

Annelies Vanderlinden stelt dat de genoemde gemeenten hierrond nog geen 

raadsbeslissingen hebben getroffen. 

 

Tim Vandenput stelt dat alle relevante informatie aanwezig is om over te gaan tot een 

besluit. 

 

Steven Coppens stelt voor om over te gaan tot stemming met betrekking tot de 

terugtrekking van het agendapunt. 

 

Stemming terugtrekken punt: 5 voor, 11 tegen 

 

Wim Laureys vraagt een kopie van de ondertekende engagementsverklaring. 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Voorjaar 2017: goedkeuring conceptnota 'Een geïntegreerde zorgverlening in de 

eerste lijn' door de Vlaamse Regering. 

• 7 juli 2017: schrijven Agentschap Zorg en Gezondheid met omzendbrief van 

minister Vandeurzen 'Oproep tot de vorming van Eerstelijnszones' en document 

met nadere omschrijving van de oproep. 

• 11 september 2017: uitnodiging van SEL Zorgnetwerk Zenneland en LMN 

Druivenstreek aan lokale besturen voor eerste overleg rond afbakening zone 

Druivenstreek op 21 september 2017.  

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot akkoordverklaring 

met de voorgestelde afbakening van de Eerstelijnszone Druivenstreek die volgende 

gemeenten omvat: Hoeilaart - Overijse - Tervuren - Wezembeek-Oppem - 

Kraainem - Zaventem.  

• Brief van minister Jo Vandeurzen van 11 december 2017 betreffende de 

engagementsverklaring voor de vorming van Eerstelijnszones.  

 

Feiten en context 

 

In het kader van de zesde staatshervorming en overeenkomstig de visie van minister 

Vandeurzen over 'vermaatschappelijking van de zorg', wenst deze de Eerstelijnszones 

(ELZ) in Vlaanderen te hervormen. 

Voor alles wat niet het strikt lokaal niveau overstijgt en waarvoor er dus moet worden 

samengewerkt met anderen, zijn er plannen voor Eerstelijnszones (ELZ) en regionale 

zorgzones (RZZ). 

 

Reden van de hervorming: de eerste lijn nu is een lappendeken, met reeds bestaande 

organisaties en samenwerkingsverbanden die door mekaar lopen en dit zowel op federaal 

als op Vlaams niveau. Nu alles de bevoegdheid wordt van Vlaanderen zal hier een 

reorganisatie moeten gebeuren.  

 

Een Eerstelijnszone omvat een totaal aantal inwoners tussen 75.000 en 125.000. 

Verplichte partners in deze zone zijn onder meer de openbare besturen, medische en 
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paramedische beroepen, eerstelijnsdiensten zoals CAW, GGG, diensten van K&G,... of 

eerstelijnscentra en de erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 

 

In de zomer van 2017 werd de oproep voor de vorming van Eerstelijnszones gelanceerd 

vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid. Aan de lokale openbare besturen en de 

eerstelijnsorganisaties die actief zijn in de zorg en/of op welzijnsgebied wordt gevraagd 

voor  31 december 2017 een voorstel voor afbakening van een Eerstelijnszone in de 

dienen. Indien er geen consensus is rond de vorming van een bepaalde zone, zal de 

Vlaamse Overheid uiteindelijk de beslissing nemen, rekening houdend met een aantal 

argumenten en op basis van de geografische indeling die het meest kans heeft op succes. 

 

LMN Druivenstreek (het lokaal multidisciplinair netwerk) en SEL zorgnetwerk Zenneland 

zijn als trekker opgetreden om de partners uit onze regio samen te brengen en een traject 

op te starten om tot een voorstel te komen. Op 21/9/2017 was er een overleg met de 

lokale besturen van de betrokken gemeenten uit het voorstel voor de zone Druivenstreek 

(Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem). Ook een 

afvaardiging van de betrokken huisartsenkringen was aanwezig. 

 

Aan de lokale besturen werd gevraagd om een standpunt in te nemen rond het voorstel 

voor de afbakening van de Eerstelijnszone Druivenstreek. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 3 maart 2004 betreffende de Eerstelijnsgezondheidszorg en de 

samenwerking tussen de zorgaanbieders; 

• Beleidsnota van minister Vandeurzen 2014-2019 en conceptnota 'Een 

geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn' (+ conferentie op 16/02/2017 

hierover), goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17/02/2017. 

 

Advies 

 

• OCMW Hoeilaart schaart zich achter het voorstel van indeling voor de vorming van 

de Eerstelijnszone Druivenstreek. 

• Contact met Dokter Dockx die dit opvolgt voor wat de lokale huisartsenkring betreft. 

De zorgactoren hebben dit eerder al doorgesproken. Dokter Dockx liet weten dat: 

- de huidige manier van werken door de zorgverstrekkers zeker als positief wordt 

ervaren. Zij zien geen reden waarom dit in de toekomst zou moeten veranderen en 

gaan dus zeker akkoord met voorliggend voorstel. 

- die mening lijkt niet alleen door de artsen gedeeld te worden maar wordt ook 

gedragen door onder meer de kinesisten, verpleegdiensten (vb. Wit-Gele Kruis 

werkt ook vanuit Kraainem voor Hoeilaart), ... 

- wanneer het oprichten van een 'wachtpost' verplicht zou worden het vermoedelijk 

zo zal zijn dat hiervoor wat ons betreft het MCH in Wezembeek aangewezen partner 

is. 

- het nieuwe ziekenhuis dat momenteel gebouwd wordt aan Delta vermoedelijk in 

de toekomst ons 'referentieziekenhuis' wordt aangezien het officieel als 'dichtsbij 

gelegen' aanzien wordt. Ook daar zal de taalproblematiek mogelijks spelen en zullen 

er oplossingen voor gezocht moeten worden. 

- uiteraard zal er ook met regio Leuven samengewerkt worden in de toekomst maar 

dat moet niet de reden zijn om volledig bij die regio te gaan aansluiten gezien de 

goede samenwerking met andere partners in de buurt. 

• Informeren bij Nathalie Jacquet (zorgpromotor bij SEL Druivenstreek die 

momenteel als trekker van het initiatief optreden) die tot op heden vooral binnen 

het netwerk van de zorgactoren werkte en nu voor het eerst ook de lokale besturen 

rond de tafel bracht i.v.m. dit thema. Nathalie gaf nog volgende informatie mee: 

- de multidisciplinaire stuurgroep die nu al werkzaam is in deze regio bundelt een 

aantal eerstelijns-zorgactoren uit de regio en dat heeft tot op heden steeds goed 

gewerkt. Op een aantal enkelingen na is iedereen voorstander om de regio te 

houden. 
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- vanuit de zorg wordt er vooral gehoopt dat er in de eerste plaats naar de 

burger/cliënt gekeken wordt en op welke manier die de beste en snelste zorg kan 

krijgen in de toekomst. 

- het is perfect mogelijk om binnen de nieuwe structuur goede afspraken te maken 

rond besteding van budgetten (voorbeeld: wil een faciliteitengemeente een folder 

in 2 talen verspreiden, dan kan ze daar zelf voor instaan als de afspraak is dat alles 

enkel in het Nederlands opgemaakt wordt) 

- strategisch voor onze regio: taal zal altijd een werkpunt blijven en kan beter vanuit 

de regio aangepakt worden op een positieve manier. We kunnen er ook niet 

onderuit dat heel wat inwoners het Nederlands niet (voldoende) machtig zijn. 

- er zal in de toekomst altijd een intensieve samenwerking blijven met 

gespecialiseerde instellingen uit regio Leuven. 

 

Argumentatie 

 

De oprichting van de Eerstelijnszones is niet geheel vrijblijvend. In deze zone komt het 

zwaartepunt te liggen van de ondersteuning van de dienstverlening en de intersectorale 

samenwerking tussen lokale besturen-welzijn-gezondheid. In eerste instantie zal dit de 

zone zijn waarbinnen de ondersteuning aan zorgaanbieders georganiseerd wordt, 

samenwerking met de welzijnssector en lokale besturen vorm gegeven wordt en waar de 

noden van de inwoners gedetecteerd worden.  

Aan de hervorming zal in de toekomst ook bvb. de programmatie subsidiëring van de 

gezinszorg gekoppeld worden.  

 

Om het draagvlak te vergroten, is het aangewezen dat er niet alleen rekening gehouden 

wordt met het gedrag van de bevolking op vlak van eerstelijnszorg maar ook met de 

(bestaande) lokale werking van de zorg- en welzijnsorganisaties en de kringwerkingen van 

zelfstandige zorgaanbieders in de eerste lijn. 

 

Op het niveau van de Eerstelijnszone zullen een aantal taken uitgevoerd moeten worden, 

onder aansturing van een Zorgraad, waarbij een kwaliteitsvolle, geïntegreerde 

zorgverlening het hoofddoel is. 

 

Aangezien het werkveld en de lokale besturen de kans krijgen om zelf de regie over de 

vorming van een eerstelijnszone in handen te nemen en deze niet van bovenaf opgelegd 

krijgen, is het wenselijk om een voorstel in te dienen waarbij rekening gehouden wordt 

met bovenvermelde argumenten en adviezen. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 11 stemmen voor; 2 stemmen tegen; 3 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het ondertekenen van de formele engagementsverklaring 

om deel te nemen aan de Eerstelijnszone Druivenstreek.  

 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 

deze beslissing en inzonderheid met de kennisgeving ervan aan het Agentschap zorg en 

Gezondheid.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 
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Uittreksel voor: 

Agentschap Zorg en Gezondheid 

 

* * * 

 

O.P.6 Dienst Vrije Tijd. Raad van Beheer GC Felix Sohie. Vervanging Lid. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief van 14 december 2017 van dhr. Diederik Kumps, houdende indiening van 

ontslag als lid van de Raad van Beheer GC Felix Sohie. 

• Voordracht van mevr. Rhania Nakhili als plaatsvervangend lid door de Jeugdraad. 

 

Feiten en context 

 

De Raad van Beheer GC Felix Sohie is samengesteld uit: 

• 6 afgevaardigden aangeduid door de inrichtende overheid 

• 3 afgevaardigden door de inrichtende macht erkende Cultuurraad 

• 1 afgevaardigde uit de erkende Jeugdraad 

• 1 afgevaardigde uit de erkende Seniorenraad 

• 1 afgevaardigde uit de erkende Bib-raad 

 

Diederik Kumps werd voorgedragen door de Jeugdraad en heeft aangegeven ontslag te 

willen nemen als lid van de Raad van Beheer GC Felix Sohie. 

 

De Jeugdraad heeft Rhania Nakhili voorgedragen als plaatsvervangend lid. 

 

Juridische gronden 

 

• Beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2007, tot goedkeuring van het 

organiek reglement van de Raad van Beheer GC Felix Sohie; 

• Beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2007, tot aanduiding van de leden 

van de Raad van beheer GC Felix Sohie. 

 

Argumentatie 

 

Gelet op het ontslag van dhr. Diederik Kumps, dient er zo spoedig mogelijk tot vervanging 

te worden overgegaan. 

 

Mevrouw Rhania Nakhili werd voorgedragen door de Jeugdraad. 

De vervanger, voorgedragen door de Jeugdraad, mag dan ook aangesteld worden. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Mevrouw Rhania Nakhili wordt aangeduid  als lid van de Raad van Beheer GC Felix Sohie 

als plaatsvervanger van dhr. Diederik Kumps. 

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht het uittredend lid, het nieuw aangeduide lid en de voorzitter van 

de Raad van Beheer GC Felix Sohie in kennis te stellen van deze beslissing. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Katrien Claes 

Bevoegd lid van college: Els Uytterhoeven 

 

Uittreksel voor: 

Ontslagnemend lid, nieuw lid, voorzitter Raad Van Beheer GC Felix Sohie 

 

* * * 

 

O.P.7 Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Besluitenlijst RvB                   

8 december 2017. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 18 september 2012: beslissing van de OCMW-raad Hoeilaart tot toetreding tot de 

Welzijnskoepel West-Brabant. 

• 5 november 2012: goedkeuring door de gemeenteraad Hoeilaart van de toetreding 

van het OCMW Hoeilaart tot de Welzijnskoepel West-Brabant. 

• 21 december 2017: e-mail van de waarnemend algemeen coördinator van de 

Welzijnskoepel West-Brabant met de besluitenlijst van de Raad van Bestuur. 

 

Juridische gronden 

 

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn (inclusief latere wijzigingen), meer bepaald artikel 228, §1, lid 4. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de besluitenlijst van de Raad van Bestuur van 8 december 2017 

van de Welzijnskoepel West-Brabant.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Wilfried Van Raemdonck 

 

Uittreksel voor: 

Klassement GR 

 

* * * 

 

O.P.8 Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Overzichtslijst Algemene 

Vergadering 4 december 2017. Kennisname. 

 

DE RAAD, 

 

Wim Laureys vraagt waarom de kennisnames met betrekking tot de Welzijnskoepel West-

Brabant nu voor de eerste keer geagendeerd worden op een zitting van de gemeenteraad. 

Wilfried Van Raemdonck vraagt de administratie om de beweegredenen van de 

Welzijnskoepel op te vragen en deze aan Wim Laureys door te sturen.  
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Voorgeschiedenis 

 

• 18 september 2012: beslissing van de OCMW-raad Hoeilaart tot toetreding tot de 

Welzijnskoepel West-Brabant. 

• 5 november 2012: goedkeuring door de gemeenteraad Hoeilaart van de toetreding 

van het OCMW Hoeilaart tot de Welzijnskoepel West-Brabant. 

• 21 december 2017: e-mail van de waarnemend algemeen coördinator van de 

Welzijnskoepel West-Brabant met de besluitenlijst van de Algemene Vergadering, 

het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, het aangepaste budget 2017, het 

budget 2018. 

 

Juridische gronden 

 

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn (inclusief latere wijzigingen), meer bepaald artikel 228, §1, lid 4. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen van de algemene 

vergadering van 4 december 2017 van de Welzijnskoepel West-Brabant.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Wilfried Van Raemdonck 

 

Uittreksel voor: 

Klassement GR 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

waarnemend gemeentesecretaris 

get. Steven Coppens 

voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Bram Wouters 

waarnemend secretaris 

Steven Coppens 

voorzitter 

 


