Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 22 FEBRUARI 2021
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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
Julie Bollue en Jo Portois, raadsleden

***
De voorzitter opent de openbare zitting

***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
25012021. Goedkeuring.
***
O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Sylvie Gahy. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "In december heeft Sylvie haar ontslag als raadslid
aangekondigd, waardoor er natuurlijk een aantal administratieve handelingen nodig zijn.
Verleden zitting is dit niet doorgegaan, wegens afwezigheid van Maarten. Deze maand is
hij erbij en kunnen we dus overgaan tot de vervanging.
De eerste stap is het vervangen in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn. Daarna volgen de vervangingen in de commissies en de vervanging in de algemene
vergadering van Regionaal Landschap Dijleland. Ik heb hier de geloofsbrieven, waaruit we
kunnen vaststellen dat hij aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in een
situatie van onverenigbaarheid bevindt.
Ik nodig Maarten Bresseleers uit om de eed af te leggen en zo toe te treden tot de beide
raden."
Maarten Bresseleers legt de eed af.
Steven Coppens antwoordt: "Proficiat en welkom in deze gemeenteraad. U kan uw eed
ondertekenen en mij bezorgen. Zo zijn alle formaliteiten in orde gebracht."
***
O.P.3 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Leven'.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Maarten Bresseleers zal Sylvie vervangen in de commissie
Leven."

***
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O.P.4 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Mens'.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Maarten Bresseleers zal Sylvie vervangen in de commissie
Mens."

***
O.P.5 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Algemeen beleid,
financiën en veiligheid'. Goedkeuring.
Stevens Coppens licht toe: "Maarten Bresseleers zal Sylvie vervangen in de commissie
Algemeen beleid."

***
O.P.6 Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Wijziging afgevaardigden
voor de algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "De afvaardiging in de algemene vergadering van Regionaal
Landschap Dijleland zal aangepast worden, naar aanleiding van het ontslag van Sylvie.
Maarten Bresseleers wordt als afgevaardigde aangeduid, Kenny Verbeeck als zijn
plaatsvervanger.
De stemming gebeurt via een geheime stemming waartoe jullie uitgenodigd worden.
Timothy zal de stemformulieren ophalen.”
Steven Coppens licht toe: "We hebben een unanieme goedkeuring."

***
O.P.7 Secretariaat. Iverlek. Voordracht lid Regionale Bestuurcomité Leuven tot
het einde van de legislatuur. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe:"Nog in het kader van vervangingen en verschuivingen: in het
Regionaal Bestuurscomité van Iverlek wordt Joy Sergeys vervangen door Joris Pijpen. De
stemming gebeurt via een geheime stemming waartoe jullie uitgenodigd worden.
Timothy zal de stemformulieren ophalen.”
Steven Coppens licht toe: " We hebben een unanieme goedkeuring."

***
O.P.8 Technische dienst. Aanvullend reglement Borchvijverweg. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "De Borchvijverweg dient vlotter toegankelijk te worden
gemaakt voor hulpdiensten (brandweer en ziekenwagen), Interrand en het binnen- en
buitenrijdend verkeer naar de achterliggende garages. Met dit besluit voeren we een
verbod in op parkeren en stilstaan.."
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb gezien dat die voorlopige borden er al
staan. Is het de bedoeling dat er een meer definitief bord wordt geplaatst?"
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Pieter Muyldermans antwoordt: "Daar staan al geruime tijd voorlopige borden. We gaan
nu de situatie definitief maken, door bij het binnenrijden van die zone, een zone bord te
plaatsen dat duidelijk maakt dat je in die zone niet mag parkeren of stilstaan."

***
O.P.9 Technische dienst. Aanvullend reglement Edmond Vandervaerenstraat.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Met dit besluit reglementeren we het parkeren in de Edmond
Vandervaerenstraat. Op het bijgevoegde plan werden de parkeervakken en de
markeringen aangeduid."

***
O.P.10 Technische dienst. Aanvullend reglement Ild. Vandammestraat.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Dit besluit betreft de aanleg van een fietsoversteekplaats op de
Ildefonse Vandammestraat, met bijhorende signalisatie."
Alain Borreman vult aan: "Ik ben daar vandaag gaan kijken en ik denk dat dit werk al
uitgevoerd is. Dat is een beetje raar dat dit dan op de gemeenteraad komt. Normaal moet
de gemeenteraad eerst zijn goedkeuring geven en wordt dan het werk uitgevoerd. De
definitieve belijning werd reeds aangebracht. Wij zullen ons onthouden op dit punt. We zijn
inderdaad akkoord, omdat er voor de veiligheid van de fietser, een oversteekplaats wordt
gecreëerd. Maar gezien de gemeenteraad daarin niet gekend werd, zullen we ons
onthouden. Wij vragen ook of het niet mogelijk is om tussen de witte rechthoeken die
getekend zijn, een rode strook te maken, zodanig dat het beter opvalt. Ik kan niet zeggen
dat het onzichtbaar is, maar voor de automobilisten is het heel moeilijk zichtbaar. Hetzelfde
trouwens voor de oversteekplaats tussen de fietsweg en het station van Groenendaal, het
zou beter zijn als daar ook het middengedeelte geschilderd zou worden."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Het is zo dat we de richtlijnen volgen opgelegd door
Vlaanderen. Het is geen fietsoversteekplaats waar de fietsers voorrang hebben. Het is
enkel een suggestie: "Steek hier over!". Om het toch enigszins zichtbaar te maken voor
de automobilisten dat daar mogelijk fietsers komen, is daar zo blokkenmotief
oversteekplaats aangebracht. Als we dat rood zouden schilderen, zou dat eerder een vals
gevoel van veiligheid geven. Het zou de indruk wekken dat de fietser daar dan voorrang
heeft, wat niet het geval is. Er staan ook haaientanden getekend op het fietspad, om aan
de fietser duidelijk te maken dat zij de voorrang moeten verlenen op die plaats."

***
O.P.11 Technische dienst. Aanvullend reglement J. B. Charlierlaan. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Op de Charlierlaan zal een opstelvak voor fietsers aangelegd
worden op het kruispunt met de Caronstraat. Zo kunnen fietsers komende van
Groenendaal plaats nemen voor de wagens bij rood licht en zo veiliger het kruispunt
betreden."
Alain Borreman antwoordt: "Het is ook zo dat deze werken reeds uitgevoerd zijn. Deze
discussie is dus een beetje zinloos. Wij vinden de nieuwe situatie geen verbetering. Mijn
collega Julie Bollue, die nog een ferventer fietser is dan ik, heeft dit vorige gemeenteraad
ook al vermeld. Ik heb het vandaag nog eens uitgeprobeerd. Het is totaal onduidelijk wat
je als fietser moet doen. Dit gaan we zeker niet goedkeuren.

3

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 11 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3721-9577-8416-0436.

Gemeenteraadszitting van 22 februari 2021

Wij vragen dat er eens een plan gemaakt wordt voor het volledige kruispunt voor fietsers.
Niet alleen voor de fietser die van Groenendaal komt en waarvoor het volgens mij echt niet
duidelijk is wat hij moet doen. Deze situatie met dit fietsvak is helemaal niet veilig."
Pieter Muyldermans antwoordt: "We zijn daar naar aan het kijken. We hebben daar een
rondgang gedaan, iets meer dan anderhalf jaar geleden. Het vak dat nu geschilderd is en
nu ter stemming hebben, was een quick win, de eenvoudigste oplossing die we konden
doen, komende van Groenendaal. Komende van Overijse is het veel ingewikkelder omdat
we daar een dubbel richting fietspad hebben aan één kant van de weg. Als we dit moeten
wijzigen, houdt dat ook in, dat we aan de verkeerslichten moeten sleutelen of wat we ook
aan bekijken zijn met de nieuwe toegang tot de jeugdsite, ter hoogte van Sequoia, om
daar te proberen aan beide kanten van de weg een fietspad te creëren. Je moet ergens
een overgang hebben van een tweerichtingsfietspad aan één kant naar een fietspad aan
elke kant van de weg. Hiervoor is geen standaardoplossing en zou een grotere impact
hebben. Maar om toch al duidelijkheid te bieden aan de fietsers die van Groenendaal
komen, want nu reden die voornamelijk over het voetpad, wat ook niet wenselijk is.
Daarom hebben we deze belijning aangebracht en brengen die ter stemming om deze
definitief te maken."

***
O.P.12 Technische dienst. Aanvullend reglement Tuinendaal. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "De ingang van de wijk Tuinendaal is moeilijk bereikbaar voor
de hulpdiensten (brandweer en ziekenwagen), Interrand en het binnen- en buitenrijdend
verkeer. Daarom willen we ook hier een verbod invoeren op stilstaan en parkeren."
Alain Borreman vraagt: "Over welke ingang gaat het hier eigenlijk?"
Steven Coppens antwoordt: "Over de ingang juist naast de nieuwe kapper Kristel. De
eerste plaats zal officieel worden belijnd en het stukje dat de meest nauwe versmalling
heeft, daar zou niet meer mogen geparkeerd worden. Het gaat hierover een 5 tot 6
meter."

***
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.
Steven Coppens licht toe: "Het belastingsreglement voor het recyclagepark dient
gewijzigd te worden. Een eerste belangrijke aanpassing is dat producenten van
matrassen voor 100% verantwoordelijk worden voor hun producten zodra die afval
worden. Hierdoor is het binnenbrengen van matrassen voortaan gratis.
De andere aanpassing betreft de harde plastics en kadert binnen het samenvoegen van
de blauwe en roze zak. Harde plastics mogen voorlopig nog in de roze zak, maar zullen
niet meer in de uitgebreide pmd-zak mogen. Daarom mogen inwoners 12 maal per jaar
de harde plastics gratis in het recyclagepark leveren."

***
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O.P.14 Milieu. Retributiereglement voor de inzameling van gft via containers.
Vaststelling.
Steven Coppens licht toe: "Vanaf 1 april kunnen inwoners kiezen voor het gebruik van een
container voor gft-afval. Het afval in deze container wordt eveneens wekelijks opgehaald.
Voor de container geldt een jaarlijkse kost, die huur en ophaling, omvat. Daarnaast is er
een eenmalige kost voor de levering van de container aan huis."
Youri Vandervaeren vraagt: "Ik las in het verslag van de raad van bestuur van 16 december
2020 dat er een gunningsverslag was. Kan dit worden overgemaakt? Hoe is men tot die
prijszetting gekomen? Men heeft 3 tarieven voor die GFT-afvalcontainer."
Joy Sergeys antwoordt: "Daar heeft de algemeen directeur een onderzoek gedaan, ook bij
de omringende intercommunales en dan gekeken wat de reële kost is voor Interrand als
afvalverwerker."
Youri Vandervaeren vult aan: "Ik heb als goede huisvader mijn rekening gemaakt. We zijn
met vier thuis en maakten gebruik van de gft zakken. Tussen maart en oktober hadden
wij ongeveer 1 of 2 zakken per week omdat we in die periode meer tuinafval hadden. Van
oktober tot maart hadden wij minder tuinafval, het ging hierover 1 zak per twee weken.
Dus gemiddeld hadden wij een zak per week van 60 liter. Zo een zak kost 0,90 euro. Op
jaarbasis heb ik 52 zakken nodig x 0,90 euro kom ik op 47 euro. In mijn geval zou ik met
een gezin van vier zou een container van 140 liter volstaan, wat mij 127 euro zou kosten.
Op zich vind ik het een goed initiatief maar kost het mij 2,5 keer duurder. Ik vraag me af
of deze prijszetting geen hinderpaal zal zijn voor het succes van een afvalcontainer. Ik heb
de indruk dat de prijzen niet echt betaalbaar zijn. Ik vermoed dat veel mensen eerst hun
rekening gaan maken voor ze tot een aanschaf van een afvalcontainer overgaan. Ik denk
dat de kostprijs een groot struikelblok gaat zijn."
Joy Sergeys antwoordt: "Enerzijds kunnen de mensen de zakken blijven gebruiken, voor
klein verbruikers blijven de zakken een optie. Iedereen moet daar zijn eigen rekening
maken wat het beste uitkomt. Wie wel veel tuinafval heeft, kan gebruik maken van die
containers. Waarom is dat duur? Het is niet duurder in vergelijking met intercommunales
in de streek. Het lijkt duur maar er wordt ook wel wekelijks opgehaald. Onze kost is niet
duurder dan ergens anders en vergelijkbaar met andere bedrijven."
Eva De Bleeker vult aan: "De reden waarom hiervoor gekozen is, is ook omdat een deel
van de bevolking niet tevreden was over de kwaliteit van die zakken. Als je een goed
alternatief wilt voor dergelijke zakken, dan heb je een soort box/container nodig die zeer
stevig is, zodanig dat de zuren van het afval niet door de plastic gaat. Het is een keuze,
enerzijds voor volumes maar ook voor kwaliteit van opvang recipiënt. Inderdaad, daar
betaal je een prijs voor."
Youri Vandervaeren antwoordt: "Dat snap ik en wil u daarin bijtreden maar alles staat of
valt met een aanvaardbare of betaalbare prijs. Ik had nog een aantal vragen. Wat moet
men doen bij schade of diefstal van de container? Is omruiling mogelijk?"
Kenny Verbeeck antwoordt: "Voor zulke vragen kan je toch terecht bij Interrand. Iedere
frachtie heeft een afgevaardigde bij Interrand. Waarom doen we die technische discussie
hierop nieuw? Het is geen kritiek op de grond van de zaak. Ik denk dat dit eigenlijk een
discussie is om te voeren binnen Interrand."
Alain Borreman vult aan: "Onze afgevaardigde Jo is al een tijdje ziek. Het is daarom dat
we met een aantal vragen zitten, die hij niet kon beantwoorden wegens zijn afwezigheid."
Kenny Verbeeck antwoordt: "Dan nog, ik heb daar alle begrip voor, maar ik denk dat
Interrand daar de juiste plek voor is om vragen te stellen. Als je me de vragen doorstuurt,
Alain, wil ik deze graag meenemen naar de volgende raad van bestuur van Interrand. We
zullen die daar bespreken en terugkoppelen rechtstreeks vanuit Interrand."
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Alain Borreman vult aan: "We hopen dat Jo tegen dan hersteld zal zijn, indien dit niet het
geval zal zijn, zullen we u aanbod zeker overwegen."
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik vroeg me af of er sociale correcties zijn op
dit retributiereglement. Ik zal even verduidelijken. Kunnen mensen die leefloon hebben of
die in budgetbeheer zitten, van een verlaagd tarief genieten?"
Joy Sergeys antwoordt: "Daar ben ik niet van op de hoogte, is niet besproken geweest op
de raad van bestuur. We kunnen deze suggestie meenemen."
Youri Vandervaeren vult aan: "Er zijn intercommunales die op deze wijze werken. Er zijn
er ook die een billijker systeem toepassen. Inderdaad zoals Eva vermeldt zijn er mensen
die deze zakken niet gebruiken omdat ze lekken en deze bij het restafval dumpen. Maar
als gemeente moeten we inspanningen leveren om het restafval af te bouwen, we moeten
de Vlarema wetgeving respecteren, voor het jaar 2020 bedroeg dit 130 kilogram. Volgens
het jaarverslag 2019 van Interrand zitten we op 131 kilogram. Zouden we niet werken met
een éénmalige waarborg en de mensen een rol stickers van dezelfde prijs, die nu van
toepassing is op de gft zakken, laten kopen. Dat zou misschien een succesvoller systeem
kunnen zijn om de gft container meer ingang te laten vinden in onze gemeente."
Steven Coppens vult aan: "De mensen van de raad van bestuur Interrand die hier aanwezig
zijn, kunnen dit voorstel meenemen naar de volgende raad van bestuur. Dat ligt hier nu
ook niet op tafel en ik zie ook geen aanpassing van deze vaststelling op dit moment. Alle
opmerkingen en technische vragen zullen meegenomen worden naar de raad van bestuur
van Interrand en gaan we nu over tot stemming."

***
O.P.15 Financiën. Verlenen van het mandaat aan Interrand voor het innen van
de retributie voor de inzameling van gft via containers. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Vanaf 1 maart 2021 zal Interrand de retributie voor de gftcontainers zelf innen en periodiek naar Hoeilaart doorstorten. Daarom moeten we
Interrand eerst machtigen."

***
O.P.16 Dienst omgeving. Actieprogramma behalen van bindend sociaal objectief
(BSO). Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Het aandeel van Vlabinvest werd opgenomen in het bindend
sociaal objectief bij de telling in 2018, maar bij de nieuwe telling in 2019 bleek dit niet
terug te komen. Bijgevolg moeten we een actieplan opmaken om dit objectief opnieuw te
halen. Dit plan werd opgemaakt samen met IGO."
Youri Vandervaeren vraagt het volgende: "Het RUP Sloesveld werd niet weerhouden in
dit register van bebouwde percelen. Waarom niet?"
Marc Vanderlinden antwoordt: "Er is nog geen RUP Sloesveld. Dat zal in de toekomst
komen. U weet dat we vooral de gemeentelijke eigendommen en eigendommen van het
OCMW bekeken hebben. Wij hebben inderdaad daar al een klein stukje eigendom maar is
eigenlijk vandaag naar ontwikkeling niet aan de orde. Maar of dit in de toekomst iets
brengt, durf ik niet uit te sluiten."
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "In de voorlopige vaststelling van het GRS speelt
men met de intentie om de Gladiolenlaan eventueel met 50% te gaan bebouwen. Is er hier
soms plaats voor sociale woongelegenheden?"

6

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 11 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3721-9577-8416-0436.

Gemeenteraadszitting van 22 februari 2021

Marc Vanderlinden antwoordt: "Ik moet daar het antwoord schuldig blijven. U spreekt over
een aanpassing van het GRS. Er is nog geen enkel concreet plan en ook geen goedgekeurd
GRS. Ik moet u het antwoord volledig schuldig blijven."
Tim Vandenput vult aan: "Meneer Vandervaeren, ik weet dat u campagne voert om daar
geen woningen te zetten, ik heb u daar ook vorige gemeenteraad op gewezen, dat dit
eigenlijk een uitvoering is van wat de provincie en Vlaanderen ons vraagt, namelijk
verdichten rondom de stationsomgevingen. Het zijn uw partijgenoten Joke Schauvliege en
Tom Dehaene die dat in hun structuurplan hebben gezet. Als u ons nu vraagt of op die
plaats sociale woningen zullen komen, dan kunnen wij dat vandaag niet zeggen. Wij
hebben gewoon de ideeën van provincie en van Vlaanderen mee voorgesteld in dit
voorontwerp van het GRS. Dit ontwerp ligt nu ter inzage van de bevolking. Stel dat we dat
gaan doen, dan moet er nog een RUP gemaakt worden. Er staat ook in het structuurplan
dat de stationsverdichting gefaseerd gaat gebeuren, we gaan eerst de assen doen en dan
de omgeving rondom de stations. Wij kunnen daar vandaag geen antwoord op geven of
daar gebouwd zal worden, of daar plaats zal zijn voor sociale woningen. Stel ons geen
vragen waar we op de dag van vandaag geen antwoorden op kunnen geven."
Marc Vanderlinden vult aan: “Ik kan u ook nog meegeven dat Ruimte Vlaanderen ons dat
ook niet vraagt. Wij moeten niet naar de toekomst kijken of wat er met bepaalde gebieden
gaat gebeuren. Zij vragen of er vandaag nog eigendommen van de gemeente en het OCMW
zijn die bruikbaar om het verschil van BSO op te vullen. Dat hebben wij in kaart gebracht.
Er is nog een terrein in Hoeilaart dat in handen is van Vlabinvest. We kunnen aan beide
maatschappijen die op ons grondgebied werkzaam zijn vragen, enerzijds de Gewestelijke
en anderzijds Elk zijn Huis, om eens aan te kloppen bij Vlabinvest om dat stukje grond
over te nemen. Vlabinvest had het idee om daar koopwoningen te bouwen en vandaag is
de markt daarvoor niet rijp. Zij zullen dat stukje grond op korte of zelfs lange termijn niet
ontwikkelen. Maar de andere maatschappijen hebben geen enkel stukje grond in handen.
Deze oefening leert ons dat de gemeente eigenlijk geen eigendommen heeft die meteen
inzetbaar zijn."
Alain Borreman vult aan: "Als ik het goed voor heb dan is dat stukje grond in de
Denayerstraat eigendom van de huisvestingsmaatschappij van Sint-Pieters-Leeuw en niet
van Vlabinvest. Sint-Pieters-Leeuw kan daar op bouwen en appartementen opzetten."
Tim Vandenput antwoordt: "Die gronden zijn van Vlabinvest en wij hebben destijds in de
vorige legislatuur gevraagd aan beide huisvestingsmaatschappijen of zij de intentie hadden
om daar iets op te bouwen. Het antwoord van Vlabinvest was dat ze daar koopwoningen
wilden op bouwen. Zoals schepen Vanderlinden terecht zegt, was er geen interesse om
daar koopwoningen te bouwen. Het gemakkelijkste om sociale huurwoningen te realiseren,
is dat één van de twee huisvestigingsmaatschappijen op een akkoord gooit met Vlabinvest,
die de eigendommen via recht van opstal kan verwerven en dan daar kan gaan bouwen.
Dat is de meest snelle manier dat in dit voorstel naar voor gebracht wordt."
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Waar is die telfout gebeurd? Dat is wel eigenaardig."
Marc Vanderlinden antwoordt: " Het is eigenlijk geen telfout. Er zijn heel wat gemeenten
waar dit gebeurd is. Men heeft eigenlijk een aantal koopwoningen meegeteld omdat
vroeger voor sommige gemeenten goed uit kwam. In 2007 heeft men de nulmeting
gedaan. Blijkbaar hebben ze toen gezegd om de koopwoningen mee te tellen. Ruimte
Vlaanderen is dit in iedere gemeente aan het corrigeren en al die koopwoningen moeten
er nu uit. Vandaar zitten we vandaag, tot 2019 was ons BSO gehaald, in het stappenplan
van 2020 met dit tekort door het doorvoeren van deze correcties."
Alain Borreman vult aan: "Daar kunnen maximaal 8 sociale appartementen op, waar gaat
men dan de 5 overige halen?"
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Marc Vanderlinden antwoordt: "Ja, meneer Borreman. We hebben hier de eerste stap gezet
wat Wonen Vlaanderen ons vraagt. IGO zal nu verder uitwerken. We hebben in maart terug
lokaal woonoverleg en we zullen dit opnieuw bespreken. We zullen zien wat de toekomst
ons brengt. Maar buiten wat hier vandaag zwart op wit op papier staat, hebben we geen
glazen bol om te kijken waar of hoe nog sociale woningen gerealiseerd zullen worden."

***
O.P.17 Secretariaat. Raamovereenkomst. Aankoop van kantoorpapier 2021 via
aankoopcentrale Haviland Intercommunale IgSv. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Zowel gemeente als OCMW treden toe tot dit raamcontract,
waardoor we opnieuw verzekerd zijn van een vlotte toegang tot kantoorpapier!"

***
O.P.18 Dienst Vrije Tijd . Begijntjesbad toekenning sociale voordelen scholen.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "In de zitting van januari hebben we de overeenkomst met
Overijse goedgekeurd betreffende de toegang tot het zwembad voor de leerlingen in de
beide basisscholen van Hoeilaart. Toen werd ook reeds de aanvullende financiering voor
de scholen vermeld.
Met dit besluit herbevestigen we het engagement om het zwemmen voor de leerlingen
nagenoeg kosteloos te maken door het overnemen van het toegangsgeld a rato van 1,5
euro per leerling per zwembeurt en het bijdragen in de transportkosten a rato van 1 euro
per leerling per zwembeurt."
Patrick Demaerschalk vraagt het volgende: "We kunnen dit alleen maar toejuichen. Tijdens
de vorige gemeenteraden hebben wij ons daar 100 % achter gezet. Wat me wel opvalt is
het verslag de sportraad, dat vind ik eerlijk gezegd op maat geschreven van de besluiten
van het college. Dit schrijven komt opnieuw vanuit de kern van de sportraad. Dit is geen
advies waar alle verenigingen bij betrokken zijn. Dit is geen advies meer, dit moet
gevraagd worden aan alle sportverenigingen wat hun visie hierop is."
Joy Sergeys antwoordt: "Ik weet eigenlijk niet wat de insinuatie is, maar ik kan zeggen dat
in de sportraad iedereen vrij is om in de kern te komen. De mensen die daar nu inzitten,
engageren zich om daar tijd voor vrij te maken. Als daar een advies wordt gemaakt, stellen
zij dit zelf op."
Patrick Demaerschalk vult aan: "Mijn vraag blijft: waarom kan dit nu eens niet aan alle
sportverenigingen gevraagd worden?"
Joy Sergeys vult aan: "Wat is dan het functioneren van de sportraad?"
Pieter Muyldermans vult aan: "De raden hebben zelf gekozen om op die manier te werken.
Elke vereniging kan daar tegen ingaan en kan iemand afvaardigen in die kern. Als ze kiezen
om daar niet naar toe gaan, dan leggen ze zich neer bij wat er in de kern beslist wordt.
Dat is de manier van werken die ze zelf naar voor gedragen hebben en op punt hebben
gesteld. Zij zijn de adviesraad, wij moeten niet zeggen hoe zij moeten werken."
Patrick Demaerschalk vult aan: "Het kan anders, ik vind dit geen echte participatie."
Pieter Muyldermans vult aan: "Dat is een andere discussie. Tot over een paar jaar zijn de
raden in een zelfde soort organisatie gevolgd. Om het voorbeeld bij cultuur te geven, daar
zaten we tot over een paar jaar met mensen die nooit iets zeiden in de cultuurraad, maar
die kwamen omdat ze zo subsidies konden ontvangen.
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Nu hebben we een systeem waar de mensen die iets willen bijdragen, meewerken en tijd
en energie in willen steken, hiervoor effectief de kans krijgen. Als een vereniging daar geen
meerwaarde in ziet, dan zijn die niet verplicht om te komen. Dat is een keuze die ze hebben
en op die manier participeren ze. Als je niet komt, kies je dit ook zelf."

***
O.P.19 Algemeen directeur. Samenwerkingsovereenkomst testcentrum
Tervuren. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Door een vergissing is dit besluit op de agenda van de geheime
zitting gezet, terwijl dit helemaal niet nodig is.
De samenwerkingsovereenkomst betreffende het testcentrum in Tervuren moet in de
openbare zitting behandeld worden. Het punt 3 van de geheime zitting verplaatsen we
naar de openbare zitting, waar het agendapunt 19 wordt.
De overeenkomst bepaalt de afspraken rond de organisatie en de financiering van het
testcentrum."
Patrick Demaerschalk vraagt het volgende: "Betekent dit dat het kleine testcentrum hier
in de Kasteelhoeve verdwijnt? Of moet iedereen sowieso naar Tervuren?"
Annelies Vanderlinden licht toe: "Het is zo dat mensen die symptomen hebben, nog altijd
hier getest worden. Mensen zonder symptomen moeten inschrijven in Tervuren. Tenzij de
persoon zich niet kan verplaatsen, komt de dokter van de dokterspraktijk nog altijd aan
huis."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Mogen wij ook vragen hoe het zit met de
planning van de vaccinatie van onze dorpsgenoten?"
Tim Vandenput antwoordt: "De planning is heel simpel, ze wordt georganiseerd door de
eerstelijnzone en de uitnodigingen worden door Vlaanderen verstuurd. We hebben vrijdag
nog een stuurgroep gehad. Het ging over vrijwilligers, taalgebruik en dergelijke. Vanaf
vandaag is het open en zullen er mensen gevaccineerd worden. Alles hangt af van de
levering van het vaccin. Tot hier toe zal het AstraZeneca vaccin geleverd worden. Zoals u
weet heeft de Hoge Gezondheidsraad geoordeeld dat het niet aan 55-plussers mag
toegediend worden. Vanmorgen had ik 55-plussers die me vroegen wanneer zij hun vaccin
mogen ontvangen. Zoals eerder vermeld zullen zij nog niet onmiddellijk uitgenodigd
worden om hun vaccin te halen omdat AstraZeneca niet aan hen mag toegediend worden.
Ze zullen nog even moeten wachten. Vanaf het moment dat de toelating wordt gegeven
om het toch aan die doelgroep te geven, dan zal deze doelgroep eerst opgeroepen worden.
In het vaccinatiecentrum zijn er vier lijnen aanwezig, zodat het mogelijk is dat er twee
lijnen voor het ene vaccin wordt vastgelegd en twee lijnen voor een ander vaccin. Dat is
tot op heden nog niet gekend. U kan ook de pers volgen, de vaccins laten op zich wachten.
Wij denken dat het vaccinatiecentrum op volle toeren zal draaien tegen einde maart. De
specifieke planning wie, wanneer en hoe wordt bepaald door Vlaanderen volgens de
doelgroepen die zij bepalen. Er zal ook een callcenter zijn. Als mensen uitgenodigd zijn,
maar niet komen opdagen, dan gaat het callcenter de volgende op de lijst opbellen om te
vragen of ze kunnen langskomen om hun vaccin te komen halen, de vaccins moeten
immers binnen een bepaalde periode toegediend worden,. Op het kritische pad ligt
vandaag de levering van de vaccins."
Patrick Demaerschalk vult aan: "Men dacht begin maart te starten met de vaccinaties,
maar u zegt dat het eerder einde maart zal zijn."
Tim Vandenput antwoordt: "Neen, de vaccinaties zijn vandaag begonnen. Ik heb daarnet
gezegd dat het vaccinatiecentrum geopend werd en men is daar begonnen met vaccineren.
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Er is maar 1 lijn vandaag open omdat het aantal vaccins die hier komen nog niet op niveau
is, om iedereen massaal te gaan vaccineren en ook om de eerste doelgroep 65-plussers te
gaan vaccineren."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Wie wordt er op dit ogenblik gevaccineerd?
Andere doelgroepen zoals de zorgverstrekkers?"
Tim Vandenput antwoordt: "Wij bepalen niet wie er wordt uitgenodigd. Dat is de taak van
Vlaanderen die dit organiseert. Vlaanderen bepaalt de prioriteiten afhankelijk van de
vaccins die er zijn. De burgemeesters zijn niet op de hoogte wie er wordt uitgenodigd en
op welk moment."
Annelies Vanderlinden voegt toe: "Vandaag zijn er in het vaccinatiecentrum van Overijse
100 vaccins uitgedeeld aan brandweerlieden, thuisverplegers, tandartsen. Dus al het
medisch personeel. De mensen die in het vaccinatiecentrum gaan werken, krijgen ook
allemaal een prik, anders mag je daar niet gaan werken."

***
O.P.20 Communicatiedienst/klachtcoördinator. Klachtenreglement.
Rapportering klachtenregistratie en -behandeling 2020. Kennisname.
Steven Coppens licht toe: "Jaarlijks wordt een rapport opgemaakt van de klachten die
het bestuur ontving. In 2020 werden 10 klachten ontvangen, waarvan er 6 ontvankelijk
waren."

***
O.P.21 Dienst Welzijn. Samenwerkingsovereenkomst lokale bronopsporing.
Zorg en Gezondheid. Kennisname.
Steven Coppens licht toe: "Ons lokaal bestuur zet al enkele maanden in op brontracing,
aanvullend op het contactonderzoek georganiseerd door de overheid. In november heeft
de Vlaamse Overheid beslist om een subsidie toe te kennen aan de besturen voor de
brontracing. Wij werken rond preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van
clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen en
ontvangen daarvoor een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand. Dit
alles wordt vastgelegd in de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst, die door het
college bij hoogdringendheid werd goedgekeurd. Deze wordt nu ter kennisname aan de
raad voorgelegd."

***
O.P.22 Dienst welzijn. Burgemeestersbesluit quarantainehandhaving.
Agentschap Zorg en Gezondheid. Kennisname.
Steven Coppens licht toe: "De lokale besturen staan in voor de controle en de handhaving
van deze quarantaine- en isolatieverplichtingen. We krijgen hiervoor toegang tot de
gegevens over de inwoners van Hoeilaart die in quarantaine of isolatie moeten. Het betreft
echter vertrouwelijke persoonsgegevens, waardoor een protocol met het agentschap Zorg
en Gezondheid noodzakelijk is."

***
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O.P.23 Dienst Vrije Tijd. Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
Kennisname werkingsverslag GROS 2019.
Steven Coppens licht toe: "De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking stelt
zijn werkingsverslag 2019 voor."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Reeds een aantal jaren al wordt 0,7% van de
begroting besteed voor de ontwikkelingssamenwerking. Blijft dit behouden? Is dit de
zienswijze van het bestuur om dit verder te zetten de volgende jaren?"
Annelies Vanderlinden antwoordt: "Deze bedragen liggen vast in de begroting, zoals u
reeds kunnen lezen heeft. Deze blijven behouden."

***
Vragen en antwoorden.

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

get. Steven Coppens
Voorzitter
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