
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 22 FEBRUARI 2021 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

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

VERONTSCHULDIGD: Julie Bollue en Jo Portois, raadsleden 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 

25012021. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 25 januari 2021: openbare zitting gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

 

Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen 

te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. 

 

Juridische gronden 

 

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

277, 278; 

• Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 

30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

/ 

 

Financieel advies 

/ 
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BESLUIT: 

18 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 

Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Patrick Demaerschalk, Alain 

Borreman, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 

Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Youri Vandervaeren, Eva De 

Bleeker en Steven Coppens 

1 onthouding: Maarten Bresseleers 

 

Enig artikel 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 25 januari 

2021 goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 

 

* * * 

 

O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Sylvie Gahy. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 4 december 2020: ontvangst mail ontslag Sylvie Gahy 

• 14 december 2020: Steven Coppens deelt ontslag Sylvie Gahy tijdens de 

gemeenteraadszitting mee 

 

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. We ontvingen van 

volgende opvolgers een brief waarin ze afstand deden van het mandaat: 

• Mevrouw Joke Muyldermans 

 

Van zesde opvolger Maarten Bresseleers kregen we mondeling de bevestiging dat hij 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 

 

/ 
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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 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

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. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Leven'. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

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

van Hoeilaart 

• 24 november 2020 : oprichting commissie "Leven" tijdens de gemeenteraadszitting 

• 14 december 2020 : Sylvie Gahy neemt ontslag als gemeenteraadslid  

 

Feiten en context 

 

Het huishoudelijk reglement voorziet in de oprichting van 4 gemeenteraadscommissies 

(artikel 35 van het huishoudelijk reglement). 

 

De raad bepaalt het aantal leden per commissie. Twee derde van de mandaten worden 

ingevuld door raadsleden van de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 

burgemeester en schepenen, een derde door raadsleden van de fracties waarvan leden 

geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Elke fractie wijst de haar toegekende mandaten toe, door middel van een voordracht. In 

aanloop van huidige zitting van de gemeenteraad werden de fracties gevraagd kandidaten 

voor te dragen voor de commissie 'Leven'. Deze voordrachten werden op 24 november 

2020 ontvangen door de voorzitter. 
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De akten zijn ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 

kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. 

 

Voordrachten: 

• CD&V: Patrick Demaerschalk en Jo Portois 

• PRO Hoeilaart: Kenny Verbeeck en Sylvie Gahy 

• Open VLD: Julie Delwick en Véronique Desmet  

 

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college 

van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De 

gemeenteraad duidt de voorzitter van de commissie aan.  

 

Véronique Desmet werd aangesteld als voorzitter van deze commissie. 

 

Naar aanleiding van het ontslag van Sylvie Gahy dient er een nieuw commissielid 

aangeduid te worden. De fractie Pro Hoeilaart draagt Maarten Bresseleers als nieuw 

commissielid naar voor. 

 

Juridische gronden 

 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Hoeilaart goedgekeurd op 25 

maart 2019, gebaseerd op het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

 

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn verscheidene acties voorzien die gerealiseerd worden 

binnen de afdeling Leven. Vele van deze dossiers zullen in de gemeenteraad behandeld 

worden.  

Om de behandeling door de gemeenteraad voor te bereiden is het aangeraden om de 

commissie 'Leven' op te richten.  

 

Pro Hoeilaart 

Er werd een nieuwe kandidaat voorgedragen na ontslag Sylvie Gahy, namelijk Maarten 

Bresseleers. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad stelt Maarten Bresseleers aan als lid van de gemeenteraadscommissie ‘Leven’ ter 

vervanging van Sylvie Gahy. 

 

Artikel 2 

De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Patrick Demaerschalk, Jo Portois, Kenny 

Verbeeck, Maarten Bresseleers, Julie Delwick en Véronique Desmet. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

betrokken raadsleden 

 

* * * 
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O.P.4 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Mens'. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

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

van Hoeilaart 

• 14 december 2020 : oprichting commissie "Mens" tijdens de gemeenteraadszitting 

• 14 december 2020 : Sylvie Gahy neemt ontslag als gemeenteraadslid  

 

Feiten en context 

 

Het huishoudelijk reglement voorziet in de oprichting van 4 gemeenteraadscommissies 

(artikel 35 van het huishoudelijk reglement). 

 

De raad bepaalt het aantal leden per commissie. Twee derde van de mandaten worden 

ingevuld door raadsleden van de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 

burgemeester en schepenen, een derde door raadsleden van de fracties waarvan leden 

geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Elke fractie wijst de haar toegekende mandaten toe, door middel van een voordracht. In 

aanloop van huidige zitting van de gemeenteraad werden de fracties gevraagd kandidaten 

voor te dragen voor de commissie 'Mens'. Deze voordrachten werden op 14 december 2020 

ontvangen door de voorzitter. 

 

De akten zijn ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 

kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. 

 

Voordrachten: 

• CD&V: Patrick Demaerschalk en Alain Borreman  

• PRO Hoeilaart: Timothy Rowies en Sylvie Gahy 

• Open VLD: Marijke Belsack en Eva De Bleeker  

 

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college 

van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De 

gemeenteraad duidt van de commissie aan.  

 

Marijke Belsack werd aangesteld als voorzitter van deze commissie. 

 

Naar aanleiding van het ontslag van Sylvie Gahy dient er een nieuw commissielid 

aangeduid te worden. De fractie Pro Hoeilaart draagt Maarten Bresseleers als nieuw 

commissielid naar voor. 

 

Juridische gronden 

 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Hoeilaart goedgekeurd op 25 

maart 2019, gebaseerd op het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

Advies 

/ 
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Argumentatie 

 

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn verscheidene acties voorzien die gerealiseerd worden 

binnen de afdeling Mens. Vele van deze dossiers zullen in de gemeenteraad behandeld 

worden.  

Om de behandeling door de gemeenteraad voor te bereiden is het aangeraden om de 

commissie 'Mens' op te richten.  

 

Pro Hoeilaart 

Er werd een nieuwe kandidaat voorgedragen na ontslag Sylvie Gahy, namelijk Maarten 

Bresseleers. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad stelt Maarten Bresseleers aan als lid van de gemeenteraadscommissie ‘Mens’ ter 

vervanging van Sylvie Gahy. 

 

Artikel 2 

De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, 

Timothy Rowies, Maarten Bresseleers, Marijke Belsack en Eva De Bleeker. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

betrokken raadsleden 

 

* * * 

 

O.P.5 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Algemeen beleid, 

financiën en veiligheid'. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

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

van Hoeilaart 

• 23 september 2019: goedkeuring oprichting commissie Algemeen Beleid, Financiën 

en veiligheid 

• 14 december 2020: Sylvie Gahy neemt ontslag als gemeenteraadslid 

 

Feiten en context 

 

Het huishoudelijk reglement voorziet in de oprichting van 4 gemeenteraadscommissies 

(artikel 35 van het huishoudelijk reglement). 

 

De raad bepaalt het aantal leden per commissie. Twee derde van de mandaten worden 

ingevuld door raadsleden van de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 

burgemeester en schepenen, een derde door raadsleden van de fracties waarvan leden 

geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. 
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Elke fractie wijst de haar toegekende mandaten toe, door middel van een voordracht. In 

aanloop van huidige zitting van de gemeenteraad werden de fracties gevraagd kandidaten 

voor te dragen voor de commissie 'Algemeen beleid, financiën en veiligheid'. Deze 

voordrachten werden op 20 september 2019 ontvangen door de voorzitter. 

 

De akten zijn ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 

kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. 

 

Voordrachten: 

 

 

 

• CD&V: Patrick Demaerschalk en Alain Borreman 

• PRO Hoeilaart: Sylvie Gahy en Timothy Rowies 

• Open VLD: Steven Coppens en Julie Delwick 

 

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college 

van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De 

gemeenteraad duidt de voorzitter van de commissie aan.  

 

De voorgedragen kandidaten werden bij gemeenteraadsbesluit aangesteld als leden van 

de commissie ‘Algemeen beleid, financiën en veiligheid’ 

Julie Delwick werd aangesteld als voorzitter van deze commissie. 

 

Naar aanleiding van het ontslag van Sylvie Gahy dient er een nieuw commissielid 

aangeduid te worden. De fractie Pro Hoeilaart draagt Maarten Bresseleers naar voor als 

een nieuw commissielid. 

 

Juridische gronden 

 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Hoeilaart goedgekeurd op 25 

maart 2019, gebaseerd op het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

Pro Hoeilaart 

Er werd een nieuwe kandidaat voorgedragen na ontslag Sylvie Gahy, namelijk Maarten 

Bresseleers. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad stelt Maarten Bresseleers aan als lid van de gemeenteraadscommissie ‘Algemeen 

beleid, financiën en veiligheid’ ter vervanging van Sylvie Gahy. 

 

Artikel 2 

De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, 

Maarten Bresseleers, Timothy Rowies, Julie Delwick en Steven Coppens 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
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Uittreksel voor: 

Dienst Financiën, politiezone Druivenstreek, betrokken raadsleden 

 

* * * 

 

O.P.6 Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Wijziging afgevaardigden 

voor de algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

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. 

 

• 14 december 2020 : de gemeenteraad Hoeilaart neemt kennis van het ontslag van 

Sylvie Gahy als raadslid. 

 

Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij het Regionaal Landschap Dijleland. 

Sylvie Gahy zal, ingevolge haar ontslag als raadslid, niet langer kunnen deelnemen aan de 

Algemene Vergadering als afgevaardigde. 

 

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 Sylvie Gahy door 

Maarten Bresseleers als tweede afgevaardigde voor de algemene vergadering van 

Regionaal Landschap Dijleland. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt Maarten Bresseleers 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. Hij vervangt Sylvie Gahy. 
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Artikel 2 

De raad duidt 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. 

 

Artikel 3 

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 

 

* * * 

 

O.P.7 Secretariaat. Iverlek. Voordracht lid  Regionale Bestuurcomité Leuven tot 

het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 30 oktober 2018 en 27 december 2018: aangetekende brief met uitnodiging tot 

deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek van 22 maart 2019, waarop de voordrachten van de 

gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en 

van de Regionale Bestuurcomités worden voorgelegd. 

• 1 oktober 2020: Eva De Bleeker legt haar eed af als staatssecretaris van Begroting 

en Consumentenbescherming.in de federale regering. 

• 18 januari 2021: Joy Sergeys kondigt haar ontslag aan als bestuurder 

 

Feiten en context 

 

De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek. 

 

Joy Sergeys neemt ontslag als bestuurder en verkiest niet langer als lid van het regionaal 

bestuurscomité te fungeren. 

 

Joris Pijpen wordt voorgedragen om haar te vervangen. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;  

• Artikel 17, punt 2 van de statuten van Iverlek, bepalende dat elke gemeente het 

recht heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité 

(RBC); 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

 

Er dient een vervanging van het lid voor het regionaal bestuurscomité te worden uitgevoerd 

tot het einde van de legislatuur. 
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De raad gaat over tot geheime stemming betreffende de vervanging van Joy Sergeys door 

Joris Pijpen. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad beslist Joris Pijpen, schepen, Sintelweg 4, 1560 Hoeilaart, voor te dragen als 

kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven van de opdrachthoudende 

vereniging, voor de resterende duur van de legislatuur tot aan de eerste algemene 

vergadering in het jaar 2025. 

 

Artikel 2 

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

hierbijgenomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek, uitsluitend op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be  en aan betrokkene. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Iverlek en betrokkene 

 

* * * 

 

O.P.8 Technische dienst. Aanvullend reglement Borchvijverweg. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• De Borchvijverweg dient vlotter toegankelijk te worden gemaakt voor hulpdiensten 

(brandweer en ziekenwagen), Interrand en het binnen- en buitenrijdend verkeer 

naar de achterliggende garages. 

 

Feiten en context 

 

In bijlage voegen wij een situatieplan. 

 

Juridische gronden 

 

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

• Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

• Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens. 

• De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer. 
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• De omzendbrief M.O.B. 25/04/2003 betreffende de parkeerplaatsen, voorbehouden 

voor mensen met een handicap. 

• Het aanvullend reglement van 23 december 2004 betreffende het aanbrengen van 

parkeerzones. 

• De hierna genomen maatregelen betreft een gemeenteweg bedoeld in artikel 295 

van het decreet lokaal bestuur. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

In de Borchvijverweg wordt een verboden stilstaan en parkeren ingevoerd middels het 

zonale verkeersbord 'Stilstaan en parkeren verboden' - type ZE3, volgens de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

In de Borchvijverweg wordt een verboden stilstaan en parkeren ingevoerd middels het 

zonale verkeersbord 'Stilstaan en parkeren verboden' - type ZE3, volgens de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

 

Artikel 2 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur geplaatst conform bijgevoegd signalisatieplan. 

 

Artikel 3 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 

afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare 

Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 - 1000 Brussel. 

E-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Bettens 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 

 

Uittreksel voor: 

Technische dienst en afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement 

mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid via mail 

aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be . 

 

* * * 
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O.P.9 Technische dienst. Aanvullend reglement Edmond Vandervaerenstraat. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Om het parkeren te reglementeren werden er in de Edmond Vandervaerenstraat 

parkeerzones aangebracht. Deze parkeerzones werden aangebracht met witte 

wegmarkeringen met een streepbreedte van ongeveer 0,15 m. 

 

Feiten en context 

 

Tussen de parkeerzones wordt een onderbroken aslijn in het midden van de rijbaan, door 

middel van witte markeringen, geschilderd zoals weergegeven op bijgevoegd plan. 

 

Juridische gronden 

 

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

• Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

• Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens. 

• De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer. 

• Het besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2005 houdende aanvullend 

verkeersreglement waarbij verscheidene snelheidszones ingevoerd worden op de 

gemeentewegen en goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 

Vervoer op 2 september 2005. 

• De Edmond Vandervaerenstraat is een gemeenteweg, bedoeld in artikel 295 van 

het decreet lokaal bestuur, en bevindt zich in een zone 50. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

Ter hoogte van de woning met huisnummer 8 wordt een parkeervak voor moto's gecreëerd 

door in het bestaande parkeervak een dwarsstreep te trekken zodanig dat een zone van 2 

m voorzien kan worden voor moto’s. 

Dit wordt bijkomend gesignaleerd door het woord 'MOTO' in het vak te schilderen. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

Om het parkeren te reglementeren werden er in de Edmond Vandervaerenstraat 

parkeerzones aangebracht. Deze parkeerzones werden aangebracht met witte 

wegmarkeringen met een streepbreedte van ongeveer 0,15 m. Tussen de parkeerzones 

wordt een onderbroken aslijn in het midden van de rijbaan, door middel van witte 

markeringen, geschilderd zoals weergegeven op bijgevoegd plan. 

 

Artikel 2 

Ter hoogte van de woning met huisnummer 8 wordt een parkeervak voor moto’s gecreëerd 

door in het bestaande parkeervak een dwarsstreep te trekken zodanig dat een zone van 2 

m voorzien kan worden voor moto’s. 

Dit wordt bijkomend gesignaleerd door het woord 'MOTO' in het vak te schilderen. 

 

Artikel 3 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur geplaatst conform bijgevoegd signalisatieplan. 

 

Artikel 4 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse 

Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 - 1000 Brussel. 

E-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Bettens 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 

 

Uittreksel voor: 

Technische dienst en afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement 

mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid via mail 

aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 

 

* * * 

 

O.P.10 Technische dienst. Aanvullend reglement Ild. Vandammestraat. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Er loopt een fietspad naast de spoorlijn dat uitkomt op de Ild. Vandammestraat en 

zich daar splitst enerzijds richting de Groenendaalsesteenweg en anderzijds richting 

de N275. 

 

Feiten en context 

 

In bijlage voegen we een situatieplan. 

 

Juridische gronden 

 

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

• Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
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• Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens. 

• De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer. 

 

Advies 

 

• Advies van de Verkeerscommissie van 9 maart 2016. 

• Het advies van de lokale politie. 

 

Argumentatie 

 

Een fietsoversteek zal geschilderd worden op het einde van de fietspad komende uit de 

richting van het bosmuseum. De oversteekplaats, die fietsers en bestuurders van 

tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, wordt gemarkeerd 

door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. Aan 

de fietsoversteek zal een bord F50 aan beide zijde geplaatst worden. 

 

De Ild. Vandammestraat is een gemeenteweg die zich in een zone 50 bevindt. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 

16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 

Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, 

Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, 

Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens 

3 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman en Youri Vandervaeren 

 

Artikel 1 

Een fietsoversteek zal geschilderd worden op het einde van de fietspad komende uit de 

richting van het bosmuseum. De oversteekplaats, die fietsers en bestuurders van 

tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, wordt gemarkeerd 

door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. Aan 

de fietsoversteek zal een bord F50 aan beide zijde geplaatst worden. 

 

Artikel 2 

Situatieplan in bijlage. 

 

Artikel 3 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur geplaatst. 

 

Artikel 4 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse 

Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 - 1000 Brussel. 

E-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Bettens 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
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Uittreksel voor: 

Technische dienst en afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement 

mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid via mail 

aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 

 

* * * 

 

O.P.11 Technische dienst. Aanvullend reglement J. B. Charlierlaan. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Het is noodzakelijk is de nodige maatregelen te treffen om een vlot verloop van het 

verkeer te verzekeren. 

 

Feiten en context 

 

In bijlage voegen wij een situatieplan. 

 

Juridische gronden 

 

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

• Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

• Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens. 

• De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

Een opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen wordt ingericht 

ter hoogte van het kruispunt met de Henri Caronstraat. 

 

J.B. Charlierlaan is een gemeenteweg die zich deels in een zone 50, deels in een zone 30 

bevindt. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: 

16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 

Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, 

Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, 

Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens 

3 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman en  

Youri Vandervaeren 

 

Artikel 1 

Een opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen wordt ingericht 

ter hoogte van het kruispunt met de Henri Caronstraat. 

 

Artikel 2 

Situatieplan in bijlage. 

 

Artikel 3 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur geplaatst. 

 

Artikel 4 

Onderhavig besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de 

Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 - 1000 Brussel. 

E-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Bettens 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 

 

Uittreksel voor: 

Technische dienst en Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid via e-mail: 

aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be. 

 

* * * 

 

O.P.12 Technische dienst. Aanvullend reglement Tuinendaal. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• De ingang van de wijk Tuinendaal is moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten 

(brandweer en ziekenwagen), Interrand en het binnen- en buitenrijdend verkeer. 

 

Feiten en context 

 

In bijlage een plan met de aanvullende verkeerstekens. 

 

Juridische gronden 

 

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

• Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

• Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 
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• Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens. 

• De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer. 

• De omzendbrief M.O.B. 25/04/2003 betreffende de parkeerplaatsen, voorbehouden 

voor mensen met een handicap. 

• Het aanvullend reglement van 23 december 2004 betreffende het aanbrengen van 

parkeerzones. 

• De hierna genomen maatregelen betreft een gemeenteweg bedoeld in artikel 295 

van het decreet lokaal bestuur. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

Aan de ingang van de wijk Tuinendaal wordt het verkeersbord “parkeerverbod” - type E3, 

stilstaan en parkeren verboden, inclusief Xa en Xb aanduiding geplaatst volgens de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

Aan de ingang van de wijk Tuinendaal wordt het verkeersbord 'parkeerverbod' - type E3, 

stilstaan en parkeren verboden, inclusief Xa en Xb aanduiding geplaatst volgens de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

 

Artikel 2 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur geplaatst conform bijgevoegd signalisatieplan. 

 

Artikel 3 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse 

Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. 

E-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Bettens 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 

 

Uittreksel voor: 

Technische dienst en Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid via e-mail: 

aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 

 

* * * 
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O.P.13 Milieu. Belastingreglement houdende vaststelling van de 

gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het 

aanslagjaar 2021. Aanpassing wijziging voor aanleveren van matrassen en 

harde plastic. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 16 december 2019: goedkeuring belastingreglement voor de periode van 1 januari 

2020 tot en met 31 december 2020 tijdens de gemeenteraadszitting. 

• 1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van 

het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale 

schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies. 

• 21 januari 2021: ontvangen van brief van Interrand in verband met de beslissing 

van de raad van bestuur voor het aanleveren van matrassen en harde plastics in 

het recyclagepark. 

 

Feiten en context 

 

Het belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven 

tot het recyclagepark, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 

december 2020, dient te worden aangepast naar aanleiding van de gratis aanlevering 

van matrassen en harde plastics op het recyclagepark. 

 

De Vlaamse Regering heeft beslist dat vanaf 1 januari 2021 de inwoners hun matrassen 

gratis kunnen aanleveren in de recyclageparken. De producenten van matrassen worden 

immers verantwoordelijk gesteld om ervoor te zorgen dat de matrassen selectief kunnen 

ingezameld worden. 

 

Op 1 april 2021 starten de inzamelingen van de nieuwe uitgebreide PMD-zak en wordt de 

roze zak niet meer opgehaald. Bijna alle plastic verpakkingsafval mag in de blauwe zak 

aangeboden worden. De harde plastics die zowat 10% deel uitmaakten van de roze zak 

mogen evenwel niet meer in de blauwe zak verzameld worden. Deze harde plastics 

mogen in beperkte mate gratis aangeboden worden in het recyclagepark. 

 

Deze beslissing werd genomen door de Raad van Bestuur van Interrand tijdens de 

vergadering van 13 januari 2021 om de retributies van matrassen en harde plastics aan 

te passen. 

 

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 (VLAREMA) tot vaststelling 

van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen - Hoofdstuk 3 - Afdeling 3.4. - Onderafdeling 

3.4.8. 

 

Advies 

 

/ 
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Argumentatie 

 

Het belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentiëerde toegangstarieven 

tot het recyclagepark werd hernieuwd voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 

december 2021 tijdens de gemeenteraadszitting van 14 december 2020. 

Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van Bestuur van Interrand van 13 januari 

2021 wordt dit belastingreglement terug voorgelegd op de gemeenteraad ter 

goedkeuring met de aanpassingen van de retributies van matrassen en harde plastics. 

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2021 wordt er een belasting gevestigd voor het ter inzameling en 

verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark. 

 

Het aanbieden van afvalstoffen kan gebeuren: 

• te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen 

• met personenwagen 

• met aanhangwagen: ieder voertuig dat bestemd is om te worden getrokken door 

een ander voertuig 

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

een minimum hoogte van 1,80 m 

 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de aangeboden 

afvalstoffen op het recyclagepark. 

 

Artikel 3 

Er is geen belasting verschuldigd wanneer uitsluitend afvalstromen worden aangeleverd 

waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (bvb. KGA, AEEA, PMD, papier / 

karton, verpakkingsglas, autobanden,….); metalen, asbest, zachte en kleine harde plastics, 

matrassen, textiel en piepschuim.  

 

Een belasting voor deze afvalstromen is wel verschuldigd vanaf: 

 

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

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

• het 3e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM 

van maximaal 750 kg, niet geremd:  

4 euro 

• het 2e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM 

van meer dan 750 kg of bestelwagen, geremd: 

8 euro 

            

   

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

 

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,... 
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De belasting voor deze afvalstromen wordt in drie groepen verdeeld: 

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

afvalstromen 

2) zuiver puin 

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

 

1. grofvuil 

De belasting voor grofvuil wordt vastgesteld op: 

 

• per persvolume van 2,5 m³ 30 euro 

      

OF 

 

  

• 1 persoonsbed: 

• (één) stoel: 

5 euro 

5 euro 

• (één) vloerkleed (tapijt): 5 euro 

• één stuk of stukken qua grootte vergelijkbaar met één van de voorgaande 

omschrijvingen 

5 euro 

  

• 2 persoonsbed: 10 euro 

• zetel -1zit: 10 euro 

• zetel -2zit: 15 euro 

• zetel -3zit: 20 euro 

 

Matrassen van huishoudelijke oorsprong kunnen gratis en onbeperkt aangeleverd worden 

sinds 1 januari 2021. 

 

2. zuiver puin en ander afval 

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

 

Belasting zuiver puin ander afval 

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

 

1 euro 

• personenwagen: 2 euro  2 euro 

          - van het 5e t.e.m. 12e bezoek 4 euro 4 euro 

          - van het 13e bezoek 8 euro 8 euro 

aanhangwagen met een MTM van met een maximaal 

750 kg, niet geremd: 

12 euro 6 euro 

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

          - van het 13e bezoek 30 euro 16 euro 

• personenwagen met aanhangwagen met een MTM 

van maximaal 750 kg, niet geremd: 

15 euro 8 euro 

          - vanaf 3e bezoek 30 euro 16 euro 

• aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg, 

geremd of bestelwagen: 

50 euro 45 euro 

          - vanaf 2e bezoek 100 euro 90 euro 

• personenwagen met aanhangwagen met een MTM 

van meer dan 750 kg, geremd of bestelwagen: 

55 euro 50 euro 

           - vanaf 2e bezoek 110 euro 100 euro 

 

Artikel 5 

Er is geen enkele belasting verschuldigd wanneer de bezoeker: 

• enkel houtsnippers komt afhalen, zonder aanvoer van afvalstoffen; 

• enkel een bezoek brengt aan de demoplaats voor thuis composteren, zonder 

aanvoer van afvalstoffen. 
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Artikel 6 

Bij een diftar volumepark is de belasting verschuldigd door de bezoeker die de afvalstoffen 

aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de betaalkaart 

(bancontact). 

Een betaalticket wordt afgeleverd aan de bezoeker. 

Het automatisch openen van de slagboom na betaling en de registratie in het aanwezige 

informaticasysteem gelden als bewijs van betaling. 

 

Artikel 7 

Elke bezoeker die weigert de correcte belasting te betalen, kan het recyclagepark niet 

betreden (slagboom gaat niet open). 

Elke bezoeker die moedwillig de correcte belasting niet betaalt, kan bij een volgend bezoek 

aan het recyclagepark geweigerd worden. 

 

Artikel 8 

Elke bezoeker van het recyclagepark wordt aangemaand zijn afvalstromen apart aan te 

voeren, verdeeld in vier (4) groepen van afvalstromen: 

• afvalstromen waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (gratis 

stromen) 

• zuiver puin 

• ander afval 

• grofvuil 

 

Elke bezoeker die grofvuil aanvoert met gelijk welke andere afvalstroom, dient altijd de 

belasting voor grofvuil te betalen. 

 

Elke bezoeker die gratis afvalstromen aanvoert met zuiver puin of ander afval, dient de 

belasting te betalen voor de desbetreffende afvalstroom. 

Elke bezoeker die zuiver puin of ander afval samen aanvoert, betaalt de belasting voor 

zuiver puin. 

 

Artikel 9 

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter 

zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende 

de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen. 

 

Artikel 10 

Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan 

de toezichthoudende overheid bezorgd.  

 

Artikel 11  

Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 

december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288. 

 

Artikel 12 

Dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Interrand, die het recyclagepark 

exploiteert. 

 

Artikel 13  

Dit retributiereglement neemt aanvang van 1 maart 2021 en is geldig voor het jaar 2021. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Eric Kumps 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 

 

Uittreksel voor: 

Interrand, financiële dienst, toezichthoudende overheid. 

 

* * * 
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O.P.14 Milieu. Retributiereglement voor de inzameling van gft via containers. 

Vaststelling. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 23 december 2020: Brief van Interrand betreffende de inzameling van GFT via 

containers. 

 

Feiten en context 

 

De inzameling van gft (Groente, fruit- en tuinafval) gebeurt momenteel via bioafbreekbare 

gft-zakken. In het recente verleden werden er diverse meldingen en klachten genoteerd 

i.v.m. het gemakkelijk scheuren en of moeilijk hanteerbaar zijn van de zakken. Een deel 

van de inwoners zou liever een beroep doen op containers om het gft-afval in te zamelen. 

 

De raad van bestuur van Interrand meent dat het optioneel aanbieden van deze containers 

de dienstverlening versterkt. Mogelijks zal dit motiverend werken om gft beter te sorteren. 

Interrand zal gft-containers aanbieden met verschillende volumes, nl. 40 liter, 140 liter en 

240 liter. 

 

Inwoners die gebruik willen maken van een container zullen hiertoe een jaarabonnement 

kunnen nemen. De abonnementsperiode loopt steeds van 1 april tot 31 maart. De ophaling 

van gft gebeurt wekelijks. 

 

Concreet kan de inwoner een gft-container bestellen via de website van Interrand waarop 

de inwoner een betalingsvoorstel met het correcte tarief zal ontvangen. Na ontvangst van 

de betaling wordt de container aan huis geleverd. Op de container is een adressticker en 

een jaarsticker (ten belope van de duur van de abonnementsperiode) gevestigd. Na de 

abonnementsperiode krijgen de gebruikers een uitnodiging om het abonnement te 

verlengen. Wanneer ze hierop ingaan en betalen, ontvangen ze een nieuwe sticker die zij 

op hun beurt op de container moeten kleven. Bij niet-verlenging van het abonnement gaat 

de container terug naar Interrand. 

 

De inning van deze retributies verloopt via Interrand en zal periodiek worden doorgestort 

naar de gemeente Hoeilaart. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur: artikel 41 §2 14° 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 (VLAREMA) tot vaststelling 

van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

• Richtlijnen van Vlarema van 17 februari 2012, waarbij minimum en maximum 

tarieven worden bepaald voor de inzameling en verwerking van bepaalde 

huishoudelijke afvalstoffen 

• Beslissing van de raad van bestuur van Interrand van 16 december 2020 om gft 

ook, als extra dienstverlening op de reeds bestaande gft-zakken, via containers in 

te zamelen. 

 

Advies 

 

Ter kennisname voorgelegd in de vergadering van de milieuraad kern op 28-01-2021. 

Gunstig: mits naleving dat de containers ordelijk op het voetpad aangeboden en terug 

gezet worden. 
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Argumentatie 

 

De raad van bestuur van Interrand heeft in zitting van 16 december 2020 beslist om een 

extra dienstverlening aan te bieden om gft ook in te zamelen via containers. 

• De bioafbreekbare gft-zakken blijven behouden 

• 3 volumes van containers worden aangeboden: 40, 140 en 240 liter 

• De inwoners reserveren bij Interrand een container en betalen hiervoor een huur 

via een abonnement op jaarbasis 

• Het abonnement loopt vanaf 1 april tot 31 maart van het daaropvolgend jaar 

• De huurgelden worden betaald aan Interrand. Periodiek worden deze gelden 

doorgestort aan de gemeente. 

 

Met het aanbieden van een gft-container wordt de dienstverlening van de 

afvalinterommunale nog versterkt en zal de inwoners aanzetten om gft nog beter te 

sorteren. 

 

Financieel advies 

 

De exploitatie-ontvangsten met betrekking tot de retributie worden geboekt op: A-

3.1.0/0020-04/733230/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN 

 

BESLUIT: 

16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 

Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, 

Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, 

Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens 

3 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman en Youri Vandervaeren 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad stelt volgend retributiereglement op de inzameling van gft-afval via 

daartoe bestemde containers:  

 

Algemeen 

Artikel 1 

De raad heft vanaf 1 maart 2021 een gemeentelijke retributie op de inzameling van gft-

afval via daartoe bestemde containers. 

 

Retributieplichtige 

Artikel 2 

De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag tot het bekomen van een 

gft-container indient. Het aanvragen van een container gebeurt bij Interrand.  

 

Tarief en berekeningsgrondslag 

Artikel 3 

Het tarief van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 

1) 57,00 euro per jaar voor de wekelijkse inzameling a.h.v. een container van 40 

liter;  

2) 127,00 euro per jaar voor de wekelijkse inzameling a.h.v. van een container van 

140 liter; 

3) 197,00 euro per jaar voor de wekelijkse inzameling a.h.v. van een container van 

240 liter; 

4) 10,00 euro voor het leveren of ophalen van de container aan huis; 

 

Het gebruik van de container loopt steeds van 1 april tot 31 maart. De jaarlijkse 

retributie wordt pro rata herberekend, per begonnen maand, indien de aanvraag voor 

een container gebeurt na 1 april. Bij vervroegde stopzetting of inlevering van de 

container blijft de retributie tot 31 maart verschuldigd.  
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De gft-containers worden bij de start van het gebruik steeds aan huis geleverd en 

kunnen niet worden afgehaald. Hiervoor is een retributie verschuldigd (punt 4). Bij de 

beëindiging kan de gft-container zelf worden ingeleverd of er kan gebruik worden 

gemaakt van de diensten van Interrand. In het laatste geval is tevens een retributie 

verschuldigd (punt 4).  

 

Wijze van inning 

Artikel 4 

De retributie moet worden betaald bij ontvangst van een betalingsvoorstel op het 

ogenblik van de aanvraag tot het bekomen van de gft-container. Bij het verlopen van het 

jaarabonnement krijgt de aanvrager een betalingsuitnodiging om het abonnement te 

verlengen.  

 

Inwerkingtreding 

Artikel 5 

Dit retributiereglement treedt in werking op 1 maart 2021.  

 

Bestuurlijk toezicht 

Artikel 6 

Dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Interrand en aan de 

toezichthoudende overheid. Het wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet 

Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Eric Kumps 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 

 

Uittreksel voor: 

Interrand 

toezichthoudende overheid 

secretariaat 

financiele dienst 

milieudienst 

 

* * * 

 

O.P.15 Financiën. Verlenen van het mandaat aan Interrand voor het innen van 

de retributie voor de inzameling van gft via containers. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

/ 

 

Feiten en context 

 

Vanaf 1 maart 2021 is er een retributiereglement van kracht voor de inzameling van gft 

via containers. De inning van deze retributie verloopt via Interrand en zal periodiek worden 

doorgestort naar de gemeente Hoeilaart. 

 

Om deze werkwijze mogelijk te maken en te faciliteren dient de gemeenteraad Interrand 

te machtigen de retributie, die de burgers verschuldigd zijn voor de inzameling van gft via 

containers, te innen in naam en voor rekening van de gemeente Hoeilaart. 
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Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur: artikel 396 en volgende 

• Richtlijnen van Vlarema van 17 februari 2012, waarbij minimum en maximum 

tarieven worden bepaald voor de inzameling en verwerking van bepaalde 

huishoudelijke afvalstoffen 

• De gecoördineerde statuten van de opdrachthoudende vereniging voor de ophaling 

van afvalstoffen in de gemeenten van de vroegere Randfederatie Tervuren, 

Interrand, met zetel te 1560 Hoeilaart, J.B. Charlierlaan 78 

• Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, kortweg het materialendecreet 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

/ 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen 

 

BESLUIT:  

16 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter 

Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, 

Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, 

Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens 

3 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman en Youri Vandervaeren 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad machtigt Interrand, met zetel te 1560 Hoeilaart, J.B. Charlierlaan 78, 

met ingang van 1 maart 2021 om de retributie, verschuldigd door de burgers voor de 

inzameling van gft via containers, te innen in naam en voor rekening van de gemeente 

Hoeilaart. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 

 

Uittreksel voor: 

Interrand 

financiële dienst 

 

* * * 

 

O.P.16 Dienst omgeving. Actieprogramma behalen van bindend sociaal objectief 

(BSO). Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• De gemeente Hoeilaart maakt sinds 2020 deel uit van het intergemeentelijk 

woonproject (IGS) Wonen in de Druivenstreek, wiens werking een geïntegreerd 

woonbeleid omvat in de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren. IGS Wonen in 

de Druivenstreek geniet subsidies voor het lokaal woonbeleid van Wonen-

Vlaanderen en Provincie Vlaams-Brabant. De restfinanciering gebeurt door de 

deelnemende gemeenten. 
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Het gemeentelijk actieprogramma is een activiteit die voortvloeit uit het 

geïntegreerd woonbeleid en zorgt voor de inzet van gronden van Vlaamse besturen 

voor sociale woningbouw. 

 

Feiten en context 

 

Artikel 4.1.7 van het Grond- en Pandenbeleid stelt dat elke gemeente voor haar 

grondgebied bij elke algehele herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de 

gezamenlijke oppervlakte van de onbebouwde bouwgronden en kavels in handen van 

Vlaamse besturen dient te berekenen waarop een sociaal woonaanbod kan worden 

verwezenlijkt. 

De gemeenteraad dient hiervoor een actieprogramma vast te stellen. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen: in het bijzonder 

art. 40, 41, 56 en 57 bevoegdheden gemeenteraad en college en art. 326 tot en 

met 341 bestuurlijk toezicht. 

• Decreet grond- en pandenbeleid 27 maart 2009 en latere wijzigingen. 

• Besluit Vlaamse regering 16 november 2018: subsidiëring intergemeentelijke 

projecten ter ondersteuning lokaal woonbeleid. 

• Gemeenteraad 26 augustus 2019: goedkeuring subsidieaanvraag lokaal woonbeleid 

en aanduiding IGO div als initiatiefnemer. 

• Ministerieel besluit 12 december 2019: toekenning subsidie aan IGS-project 'Wonen 

in de Druivenstreek'. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

Naast de stipulering in art. 4.1.7 van het grond- en pandenbeleid heeft de gemeente 

Hoeilaart tevens een bindend sociaal objectief van 73 sociale huurwoningen, dat behaald 

moet worden tegen 2025. 

Op 31 december 2018 telde Wonen Vlaanderen dat het BSO (Bindend Sociaal Objectief) 

voor Hoeilaart behaald werd (73/73). 

Op 31 december 2019 telde Wonen Vlaanderen een BSO van 60 sociale woningen op het 

objectief van 73 sociale woningen. Het verschil ligt in het aandeel Vlabinvest sociale 

huurwoningen van voor 2007, de nulmeting voor het behalen van het BSO. 

Het Actieprogramma (zie bijlage) geeft aan welke gronden in eigendom van de gemeente 

en het OCMW zijn die in aanmerking zouden komen voor de bouw van sociale woningen. 

Het IGS-besluit stelt dat alle gemeenten die hun BSO nog niet hebben gehaald over een 

goedgekeurd actieprogramma moeten beschikken tegen het voorjaar van 2021. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel  

De gemeenteraad keurt het ontwerp van het gemeentelijk actieprogramma voor de inzet 

van gronden van Vlaamse besturen voor sociale woningbouw goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 
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Uittreksel voor: 

Dienst omgeving 

 

* * * 

 

O.P.17 Secretariaat. Raamovereenkomst. Aankoop van kantoorpapier 2021 via 

aankoopcentrale Haviland Intercommunale IgSv. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 4 februari 2021: e-mail afsluiten van een overeenkomst tussen de gemeente en 

Haviland Intercommunale IgSv (verder: 'Haviland') waarbij een beroep gedaan 

wordt op de aankoopcentrale voor de aankoop van kantoorpapier. 

 

Feiten en context 

 

De artikelen 2, 6°, a en 7°, b van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

voorzien in de mogelijkheid tot oprichting van een aankoopcentrale voor het verrichten 

van gecentraliseerde aankoopactiviteiten zoals de plaatsing van overheidsopdrachten of 

raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor 

aanbesteders en waarvan een aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 47 van de 

wet kan gebruik maken. 

Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale door gebruik 

te maken van een door de aankoopcentrale gesloten raamovereenkomst is 

overeenkomstig artikel 47, §2, eerste lid van de wet vrijgesteld van de verplichting om 

zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. 

Haviland treedt op als aankoopcentrale voor de aankoop van kantoorpapier, waarbij de 

opdracht zoals opgenomen in het bijzonder bestek 124003/2021 van 28 september 2020 

getiteld ‘Raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier voor 2021 met de 

mogelijkheid tot verlenging tot 2025’ (het bestek) ingevolge de beslissing van 18 januari 

2021 werd gegund aan: 

• Perceel 1: Lyreco Belgium 

• Perceel 2: Igepa Belux 

Gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor werken, leveringen of diensten kunnen zowel 

een kwalitatieve als een financiële meerwaarde bieden gelet op de verbreding van de 

mededinging en de efficiëntere plaatsing van bestellingen. De gemeente kan bijgevolg bij 

de aankoop van kantoorpapier een kostenvoordeel genieten. Bovendien ontlast het 

beroep doen op de aankoopcentrale de gemeente van het organiseren en plaatsen van 

een overheidsopdracht en kan de gemeente een beroep doen op de expertise van 

Haviland inzake overheidsopdrachten voor de aankoop van goederen. 

Overeenkomstig artikel 4 van haar statuten heeft Haviland tot doel haar deelnemers bij 

te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, 

door de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen en door de 

ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten gemeenten en 

de regio ervan te nemen en/of te bestendigen binnen bepaalde beleidsdomeinen. 

Het optreden als aankoopcentrale voor de aankoop van kantoorpapier dient 

ontegensprekelijk als een dergelijke dienst beschouwd te worden. De gemeente is als 

deelnemer van de dienstverlenende vereniging Haviland in de mogelijkheid om een 

beroep te doen op deze diensten van de vereniging. 

 

De gemeente kan rechtstreeks en zonder verdere tussenkomst van Haviland een 

opdracht plaatsen bij de leverancier van duurzaam en/of gerecycleerd papier. 

 

De nodige kredieten voor de uitvoering van deze overeenkomst werden voorzien in het 

meerjarenplan 2020-2025. 
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Juridische gronden 

 

• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het college van 

burgemeester en schepenen. 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen. 

• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 2, 6°, a 

en 7°, b en artikel 47. 

• De thans van kracht zijnde statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen 

bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

/ 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad besluit een beroep te doen op de aankoopcentrale Haviland voor de 

aankoop van kantoorpapier overeenkomstig de modaliteiten zoals bepaald in het 

onderliggend bestek nummer 124003/2021 van 28 september 2020 getiteld 

‘Raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier - dienstjaar 2021‘. 

 

Artikel 2 

Dit besluit wordt ter kennisgeving meegedeeld aan Haviland. 

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Barbara Van Tilt 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Secretariaat, onthaal 

 

* * * 

 

O.P.18 Dienst Vrije Tijd . Begijntjesbad toekenning sociale voordelen scholen. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 31 augustus 2009: gemeenteraadsbeslissing waarbij voor de periode van 1 

september 2009 tot 31 augustus 2012 binnen het raam van de voorzieningen op 

de begroting voor de leerlingen van de vrije scholen en van de 

gemeenschapsscholen van Hoeilaart, onder dezelfde voorwaarden financiële 

tussenkomsten worden verleend 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 39 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6462-6917-3701-0875.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6462691737010875


Gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 

 

 

 

29 

• 30 augustus 2010: gemeenteraadsbeslissing houdende uitbreiding van de regeling 

inzake sociale voordelen door toevoeging van een tussenkomst  voor het vervoer 

naar het zwembad. 

• 22 juni 2015: gemeenteraadsbeslissing betreffende de verlenging van het stelsel 

sociale voordelen scholen  

• 25 januari 2021: gemeenteraadsbeslissing betreffende de 

samenwerkingsovereenkomst Begijntjesbad scholen 

 

Feiten en context 

 

Op 1 februari 2021 konden de scholen opnieuw gebruik maken van het vernieuwde 

Begijntjesbad in Overijse.  De tarieven van het zwembad werden herzien waardoor er 

een stijging is van 0.5 EUR per leerling, 1.5 EUR in plaats van 1 EUR.  Aangezien leren 

zwemmen een belangrijke leerdoelstelling is en dit is opgenomen in het breder beleid 

flankerend onderwijs heeft het lokaal bestuur in het meerjarenplan dit budget voorzien.  

De tussenkomst voor het vervoer naar het zwembad blijf eveneens behouden namelijk 1 

EUR per leerling. 

 

Juridische gronden 

 

• 30 november 2007: Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal 

niveau 

 

Advies 

 

• 18 januari 2021: onderwijsoverleg: de scholen zijn vragende partij voor het gratis 

houden van het zwemmen voor de leerlingen en het busvervoer. De 

beleidsmedewerker van het domein onderwijs steunt de scholen hierin. 

• 21 januari 2021: advies sportraad: "Leren zwemmen is een basisbehoefte voor 

kinderen en de gemeente moet een uiterste inspanning leveren om in die behoefte 

te blijven voorzien. Dus een bijdrage aan het zwembad om dat voor de scholen 

mogelijk te maken is zeker aan te bevelen." 

 

Argumentatie 

 

Aangezien leren zwemmen een belangrijke leerdoelstelling is en wanneer het lokaal 

bestuur de maximumfactuur voor de ouders niet wenst te beïnvloeden moet er verhoging 

van 0,5 EUR per kind voorzien worden opdat kinderen gratis kunnen zwemmen.  

 

De tussenkomst voor het vervoer naar de zwemkom van 1 EUR per kind blijft behouden. 

 

Financieel advies 

 

 

Financiële gevolgen 

voorzien 

Actie: A-5.9.0 

AR: 649000 

AP-5.9 BD-5  

BI: 0870-16  

Offerte: 32.000 euro 

Huidig saldo krediet:59.500 

euro 

Saldo na vastlegging: 27.500 

euro 

 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord om per leerling een bedrag van 1,5 EUR te voorzien zodat 

zwemmen gratis blijft voor de kinderen van de vrije scholen en van de 

gemeenschapsscholen van Hoeilaart. 
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Artikel 2 

De gemeenteraad gaat akkoord om de regeling van het busvervoer voor de kinderen van 

de vrije scholen en van de gemeenschapsscholen van Hoeilaart te behouden. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Daisy Huleu 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 

 

Uittreksel voor: 

dienst vrije tijd en financiële dienst 

 

* * * 

 

O.P.19 Algemeen directeur. Samenwerkingsovereenkomst testcentrum 

Tervuren. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 12 november 2020: overleg betreffende de oprichting van een testcentrum tussen 

gemeenten Wezembeek-Oppem, Kraainem, Tervuren, Overijse en Hoeilaart, de ELZ 

Druivenstreek en het CV Medisch Centrum voor Huisartsen (hierna "MCH"). 

• 16 november 2020: opstart testcentrum in Tervuren 

• 14 december 2020: overeenkomst tussen het MCH en de betrokken 

huisartsenkringen betreffende de operationele werking van het testcentrum. 

 

Feiten en context 

 

Door het hoge aantal coronapatiënten zochten de Eerstelijnszone, de huisartsenkring 

Druivenstreek en MCH naar een uitbreiding van de testcapaciteit. De oude FOD-site in de 

buurt van het AfricaMuseum werd geschikt bevonden als nieuwe locatie. De gemeente 

Tervuren zorgde voor de coördinerende en logistieke steun. 

Het MCH coördineert de operationele werking. Hiervoor werd een overeenkomst  afgesloten 

op 14 december 2020 tussen MCH en Huisartsenkring Hoeilaart en Overijse vzw, 

Huisartsenkring Hoeilaart vzw, Mediwok Wezembeek-Oppem/Kraainem vzw, 

Huisartsenkring Tervuren, Eerstelijnszone Druivenstreek vzw en het lokaal bestuur 

Tervuren (zie Testcentrum - bijlage 1 MCH_huisartsenkringen 20201214). 

 

Het testcentrum werd opgestart op 16 november 2020 en dit voor de duur die nodig is om 

het Testcentrum Druivenstreek zijn taken te laten uitoefenen en afronden of tot de 

beslissing van de bevoegde federale of Vlaamse overheid om het Testcentrum 

Druivenstreek te sluiten. Op moment van afsluiten van deze overeenkomst engageerde 

het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid zich om de financiering toe te kennen t.e.m. 

30 september 2021. 

 

Voor dit testcentrum is tevens een overeenkomst tussen de deelnemende partijen nodig, 

zijnde de verschillende gemeenten, de eerstelijnszone en het MCH. 

 

Juridische gronden 

 

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

 

Advies 

 

/ 

 

 

 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 39 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6462-6917-3701-0875.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6462691737010875


Gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 

 

 

 

31 

Argumentatie 

 

De overeenkomst is van belang om de afspraken tussen de verschillende partijen duidelijk 

te stellen, meer bepaald de financiële implicaties. 

 

Financieel advies 

 

 

Financiële gevolgen niet 

voorzien 

Krediet te voorzien in eerstvolgende aanpassing 

meerjarenplan 

 

De totale opstartkost van het testcentrum wordt verdeeld onder de deelnemende 

gemeenten pro rata het inwonersaantal. De operationele kost wordt door de subsidies 

van het Agentschap Zorg en Gezondheid gedekt. 

Voor Hoeilaart bedraagt de inbreng € 2.786,81. (zie Testcentrum - bijlage 2 financieel) 

Door middel van kredietverschuiving zullen we dit bedrag beschikbaar maken op de 

geschikte jaarbudgetrekening. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende het 

‘Testcentrum Druivenstreek’, zoals bijgevoegd bij dit besluit. 

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht aan Tim Vandenput, burgemeester, en Bram Wouters, algemeen 

directeur, om deze overeenkomst te ondertekenen. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

/ 

 

* * * 

 

O.P.20 Communicatiedienst/klachtcoördinator. Klachtenreglement. 

Rapportering klachtenregistratie en -behandeling 2020. Kennisname. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de klachten die in de loop van 2020 door de 

klachtencoördinator werden geregistreerd en van de opvolging die eraan gegeven werd. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Greta Uyttenbroeck 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

Communicatiedienst 

 

* * * 

 

O.P.21 Dienst Welzijn. Samenwerkingsovereenkomst lokale bronopsporing. 

Zorg en Gezondheid. Kennisname. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 1 september 2020: beslissing in samenspraak met de 6 gemeenten van de 

Eerstelijnszone Druivenstreek om over te gaan tot telefonische brontracing. 

• 7 september 2020: start brontracing gemeente Hoeilaart. 

• 16 oktober 2020: de Vlaamse Regering stelt de vraagt aan de lokale besturen om 

ter ondersteuning van de centrale contactopsporing complementair in te zetten op 

preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal 

contactonderzoek.  

• 13 november 2020: besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een 

subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding 

van de Covid-19-pandemie te versterken. 
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Feiten en context 

 

In de fase van de Covid-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol 

weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing. 

 

• Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact 

heeft gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de 

bedoeling om zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen 

met besmette personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen 

en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt 

een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten. 

• Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting 

heeft opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht 

worden waar de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als 

beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensiblisering, handhaving) 

kunnen nemen. 

 

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 

oktober 2020 de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op 

preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal 

contactonderzoek. 

 

De contouren werden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 

november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- 

en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken. 

 

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 kiezen tussen de volgende 

opties:  

• Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching. 

• Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én 

aanvullend lokaal contactonderzoek. 

 

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de 

werking van de Covid-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de 

centrale contactcenters. 

 

De lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire 

engagementen als volgt:  

• de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, 

analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen 

of groepen) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand 

voor maximum 5 maanden (ten vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 

31 maart 2021); 

• de gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + 

aanvullend lokaal contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en 

daarnaast nog een variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld 

ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van 

een evenwaardig aantal hoog risicocontacten. 

• Periode: ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021. 

 

De gemeente Hoeilaart wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair 

inzetten op optie 1. 

 

Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
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Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd: 

• Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de Covid-19-teams haar 

engagementen die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal 

uitvoeren, concreet omschrijft; 

• De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op 

www.vlaanderenhelpt.be; 

• De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op deze 

engagementen te kunnen uitvoeren; 

• In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op 

www.vlaanderenhelpt.be. 

 

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming 

van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement 

kwaliteitsvol op te nemen. 

 

De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen 

die de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden 

binnen de werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te 

versterken. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een 

subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding 

van de Covid-19-pandemie te versterken. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

Gezien: 

• artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie 

verankert het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale 

gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële 

crisissen. Dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig risico 

hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om 

dringende en voorlopige maatregelen te nemen; 

• de op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een 

subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding 

van de Covid-19-pandemie te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om 

aanvullend en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven bijkomende 

engagementen op te nemen in deze strijd; 

• de stijgende besmettingsgraad in Vlaanderen; 

• de complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de 

bestrijding van de COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van 

het verder beheersen van de tweede golf en het proberen vermijden van een 

derde golf. 

 

Gelet op de voornoemde hoogdringendheid, nam het college het besluit tot 

ondertekening van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en bijlagen.  
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Zij deed dit onder voorbehoud van bekrachtiging van onderhavig besluit door de 

eerstvolgende gemeenteraad waarop dit dossier rechtsgeldig kan worden geagendeerd. 

 

Financieel advies 

 

De gemeenten die inzetten op optie 1 krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per 

inwoner per maand voor maximum 5 maanden (ten vroegste start op 1 november 2020 

– uiterlijk tot 31 maart 2021). 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 

2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 

bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken. Gemeente 

Hoeilaart kiest voor optie 1. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met 

bijlagen en keurt deze goed. 

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Dienst Welzijn. 

 

* * * 

 

O.P.22 Dienst welzijn. Burgemeestersbesluit quarantainehandhaving. 

Agentschap Zorg en Gezondheid. Kennisname. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 16 december 2020: het Vlaams Parlement keurt het voorstel van decreet tot 

wijziging van het decreet van 21 november 2003 over het preventieve 

gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de 

meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 goed.  

• 8 januari 2021: het Vlaams Parlement keurt het besluit tot uitvoering van het 

decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 over het preventieve 

gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de 

meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 goed.   

• 19 januari 2021: het College van procureurs-generaal heeft haar omzendbrief 

06/2021 betreffende de richtlijnen m.b.t. de gerechtelijke handhaving van het 

ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken zoals gewijzigd door de 

ministeriële besluiten van 1 november, 28 november, 11 december, 19 december, 

20 december 2020, 21 december 2020 gewijzigd en aangepast aan de wettelijke 

wijzigingen van  24 december 2020, 12 januari 2021 en 14 januari 2021. 

 

Feiten en context 

 

België wordt geconfronteerd met de COVID-19-pandemie. De karakteristieken van het 

coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid, het 

sterfterisico en het aantal gevallen die werden gedetecteerd dwingen tot het opleggen en 

doen naleven van bepaalde maatregelen, in het bijzonder de quarantaine- en isolatieplicht. 
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Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid werd federaal de 

quarantaineverplichting opgelegd in volgende omstandigheden: 

• men heeft een positieve COVID-19 test afgelegd; 

• men wordt beschouwd als een hoog risicocontact omdat men mogelijk in aanraking 

is gekomen met een besmet persoon; 

• met keert terug naar België na een verblijf in een rode zone van meer dan 48u. 

• men heeft een bevel tot quarantaine gekregen na evaluatie van het passenger 

location form (PLF) dat werd ingevuld bij terugkeer naar België vanuit een  andere 

zone. 

 

Artikel 47/1 van het preventiedecreet bepaalt dat de lokale besturen instaan voor de 

controle en de handhaving van deze quarantaine- en isolatieverplichtingen. 

 

Omdat voorgaande ook betrekking heeft op personen die tijdens de kerstvakantie in het 

buitenland verbleven, is enkel verder uitstel om aan controle en handhaving te doen 

onaanvaardbaar. De urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus 

COVID19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking, met inbegrip van de inwoners 

en bezoekers van onze gemeente, verplichten mij als burgemeester onmiddellijk de nodige 

stappen te nemen – in het bijzonder het ondertekenen van het gebruikersprotocol en het 

organiseren van de controle en handhaving - om de openbare gezondheid in het algemeen, 

en de gezondheid van de bezoekers en inwoners van onze gemeente in het bijzonder, op 

een adequate manier te vrijwaren. Het ondertekenen van het gebruikersprotocol, dat 

gesloten wordt tussen de gemeente en het Agentschap Zorg en Gezondheid, is essentieel 

om de quarantaineverplichting op lokaal niveau te kunnen controleren en handhaven, om 

op die manier de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tot een minimum te 

beperken. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.  

• Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

• Artikelen 34/1, 47/1 en 79 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het 

preventieve gezondheidsbeleid (verder preventiedecreet genoemd). 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, 

tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het 

preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot 

organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-

19. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

/ 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen 
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BESLUIT:  

 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de ondertekening van het protocol voor de 

elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid 

naar de gemeente Hoeilaart in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens 

conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve 

gezondheidsbeleid. 

 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking vanaf datum van ondertekening ervan. 

 

Artikel 3 

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente.  

 

Artikel 4 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na 

ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per 

aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 

Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Dienst Welzijn. 

 

* * * 

 

O.P.23 Dienst Vrije Tijd. Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Kennisname werkingsverslag GROS 2019. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 25 maart 2019: goedkeuring gemeenteraad van nieuw gemeentelijke 

participatiereglement 

• 17 februari 2020: goedkeuring gemeenteraad van statuten en huishoudelijk 

reglement van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

 

Feiten en context 

 

Conform het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking (GROS) legt deze raad via een werkingsverslag 

verantwoording af aan de gemeenteraad over de inzet van de middelen die jaarlijks door 

het gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden voor ontwikkelingssamenwerking. 

 

Door de impact van de coronamaatregelen op onder meer de werking van de GROS, liep 

de opmaak en goedkeuring van het verslag voor 2019 vertraging op. 

 

Juridische gronden 

 

• Goedgekeurde statuten en huishoudelijk reglement GROS door de gemeenteraad 

 

Advies 

/ 
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Argumentatie 

 

/ 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van het werkingsverslag 2019 van de Gemeentelijke Raad 

voor Ontwikkelingssamenwerking. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Dienst Vrije Tijd - Marijke De Rudder 

Voorzitter GROS 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Vraag 1: 

Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb in de pers een artikel gelezen over het 

nieuwe kinderdagverblijf en daar werd een prijs genoemd die niet strookt met de 

realiteit, deze prijs is om te lachen. We hebben zelf de berekening gemaakt wat het 

nieuwe kinderdagverblijf ons gaat kosten, en we komen op een totaal ander bedrag 

dan wat in de pers vermeld stond. Als we alles bij elkaar tellen, ook erelonen, Haviland, 

afbraak oud gebouw, komen we op een bedrag van 4,2 miljoen euro. Dan is er nog 

geen binnenafwerking gebeurd, is er nog geen keuken geplaatst, nog geen meubels 

gekocht. We denken dat het kinderdagverblijf ons minstens 4,5 miljoen euro gaat 

kosten. Wat heel wat meer is dan het bedrag dat in het persartikel werd genoemd." 

 

Marc Vanderlinden antwoordt: "U heeft de cijfers gekregen van het kinderdagverblijf 

vanuit onze administratie. U heeft gelijk als u zegt dat de totale kost 4,2 miljoen euro 

bedraagt. Dat was niet de vraag van de journalist. De vraag was wat de bouwkost van 

het kinderdagverblijf was. We hebben duidelijk gesteld zonder erelonen, zonder andere 

omgevingswerken en andere. Dat is de gunning die gebeurd is aan de aannemer die 

daar vandaag aan het bouwen is." 

 

Alain Borreman antwoordt: "We moeten een beetje eerlijk blijven, schepen. Als het 

gaat over de kostprijs, dan is het totale kostprijs uiteraard en niet 1 deeltje daaruit." 

 

Marv Vanderlinden antwoordt: "De vraag is geweest wat de kostprijs was en het andere 

plaatje hebt u gekregen. We hebben dat beantwoord als vraag. U heeft het totale 

gegeven.” 

 

Alain Borreman vult aan: "Het is uiteraard naar de bevolking toe een gans ander verhaal 

als je zegt dat het 2,9 miljoen euro gaat kosten in plaats van te zeggen dat het de 

waanzinnige prijs van 4,2 miljoen euro kost." 

 

Marc Vanderlinden vult aan: "Als u wilt vergelijken met andere gemeenten, dan moet 

u appelen met appelen vergelijken." 

 

Alain Borreman bevestigt dat dit niet gedaan is.  
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Marc Vanderlinden antwoordt: "Dat wordt juist wel gedaan. Er wordt gezegd in deze 

gemeente en deze gemeente wordt er een kinderdagverblijf gebouwd voor 3 miljoen. 

Ook wij bouwen een kinderdagverblijf voor drie miljoen. Natuurlijk was er de afbraak 

van het oude rusthuis, dit heeft niet iedere gemeente, en de omgevingsaanleg en een 

nieuwe ingang voor ons WZC heeft ook niet elke gemeente. Dus als u wilt vergelijken 

wat er bij andere gemeenten gebeurt, moet je vergelijken met wat de bouwkost is voor 

de aannemer van het gebouw." 

 

Alain Borreman merkt op dat er ook geen grond te betalen was.  

 

Marc Vanderlinden vult aan: "Gelukkig maar en wat de binnenafwerking betreft zit 

allemaal in de prijs. Dit is verrekend geweest, het enige wat er zal bijkomen zullen 

kleine meubeltjes zijn. Voor de rest is alles voorzien, zoals bijvoorbeeld inbouwkasten. 

De binnenafwerking is zo goed als klaar, maar zoals u weet is het een uitbreiding van 

een bestaand kinderdagverblijf, dus de verantwoordelijke zal nog wat stoeltjes en 

tafeltjes moeten bijkopen. Maar dit is ook eigenlijk al voorzien in die begroting van 4 

miljoen euro." 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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