Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 22 MAART 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, Jo Portois, Caroline Lagrange, Timothy Rowies,
Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en
Maarten Bresseleers, raadsleden
Alain Borreman, Luc Meganck, Julie Bollue, Julie Delwick en Véronique Desmet,
raadsleden

Vanaf punt O.P.6 verlaat Annelies Vanderlinden, schepen de zitting.
Vanaf punt O.P.7 vervoegt Annelies Vanderlinden, schepen de zitting.

***
De voorzitter opent de openbare zitting

***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
22022021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 februari 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:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Patrick Demaerschalk,
Caroline Lagrange, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack,
Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
1 onthouding: Jo Portois
Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 22 februari
2021 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Ruimte'.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

25 maart 2019: goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
van Hoeilaart
27 januari 2020 : oprichting commissie "Ruimte" tijdens de gemeenteraadszitting
17 februari 2020 : Wim Laureys neemt ontslag als gemeenteraadslid
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 'Ruimte'. Deze voordrachten werden op 27
januari 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: Jo Portois en Julie Bollue
•
PRO Hoeilaart: Kenny Verbeeck en Sylvie Gahy
•
Open VLD: Joy Sergeys en Caroline Lagrange
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.
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De voorgedragen kandidaten werden bij gemeenteraadsbesluit aangesteld als leden van
de commissie ‘Ruimte’
Kenny Verbeeck 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 Ruimte. 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 'Ruimte' 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 ‘Ruimte’
ter vervanging van Sylvie Gahy.
Artikel 2
De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Joy Sergeys, Caroline Lagrange, Maarten
Bresseleers, Kenny Verbeeck, Jo Portois en Julie Bollue.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
betrokken raadsleden
***
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O.P.3 Algemeen directeur. Samenwerkingsovereenkomst vaccinatiecentrum.
Goedkeuring
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

12 januari 2021: de oprichting van vaccinatiecentra in de eerstelijnszone
Druivenstreek wordt opgestart.
22 februari 2021: vaccinatiecentra Skyhall Zaventem en Markhallen Overijse zijn
operationeel.

Feiten en context
In het kader van de vaccinatiestrategie worden in de diverse eerstelijnszones in Vlaanderen
vaccinatiecentra opgericht.
Het “Draaiboek vaccinatiecentra” en de blauwdruk van het Agentschap Zorg en Gezondheid
legt aan de lokale besturen op om per eerstelijnszone (ELZ) maximaal twee
vaccinatiecentra op te richten.
Binnen de ELZ Druivenstreek worden er twee vaccinatiecentra ingericht in respectievelijk
de gemeente Overijse (Markthal, Stationsplein) en in de gemeente Zaventem (Skyhall
Luchthaven Zaventem, Leopoldlaan).
De werking van beide vaccinatiecentra en de afspraken tussen de deelnemende besturen
worden vastgelegd in bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Juridische gronden
•
•
•
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2021 tot toekenning een subsidie
voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2021 tot toekenning een subsidie
voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot toekenning van een
subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het
programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de
vaccinatiecentra.

Advies
/
Argumentatie
Het is aangewezen dat de voornoemde gemeenten tezamen met ELZ Druivenstreek
afspraken vastleggen betreffende het gebruik van de infrastructuur, logistieke
ondersteuning, uitbating, inzet van middelen en personeel voor logistieke taken, en
kostendeling.
Financieel advies

Financiële gevolgen
niet voorzien

Budgetwijziging met impact op autofinancieringsmarge en/of
resultaat op kasbasis
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Nadat het vaccinatiecentrum Markthal Overijse haar werkzaamheden heeft beëindigd,
factureert de gemeente Overijse aan de gemeenten Hoeilaart en Tervuren de kosten
gemaakt voor het vaccinatiecentrum Markthal Overijse in de mate dat de kosten het
voorziene budget zoals ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid (het
Agentschap Zorg en Gezondheid) overschrijden.
Nadat het vaccinatiecentrum Skyhall Luchthaven Zaventem haar werkzaamheden heeft
beëindigd, factureert de gemeente Zaventem aan de gemeenten Kraainem en
Wezembeek-Oppem de kosten gemaakt voor het vaccinatiecentrum Skyhall Luchthaven
Zaventem in de mate dat de kosten het voorziene budget zoals ter beschikking gesteld
door de Vlaamse overheid (het Agentschap Zorg en Gezondheid) overschrijden.
Tevens worden de overkoepelende kosten van beide vaccinatiecentra door de gemeente
Zaventem gefactureerd aan de 6 partij-gemeenten.
De verwachte subsidies bedragen € 2.593.435 voor de beide vaccinatiecentra.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst "Vaccinatiecentra Markthal
Overijse en Skyhall Luchthaven Zaventem", in bijlage van deze beslissing, goed.
Artikel 2
De
burgemeester
en
de
algemeen
directeur
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

worden

gemachtigd

deze

Artikel 3
De budgettaire implicatie van deze samenwerkingsovereenkomst is heden onbekend. De
juiste afrekening gebeurt na sluiting, ontmanteling, verrekeningen personeelsinzet en
ontvangen van alle subsidies.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Betrokken gemeenten
***
O.P.4 Dienst Omgeving. Vervreemding grond Koldamstraat-R. Lauwersstraat op
vraag van Dirk Vanmol. Besluit.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•
•
•

19 mei 2020: schrijven ontvangen met de vraag of de mogelijkheid zou bestaan
om de perceelsgrens tussen het goed gelegen Raymond Lauwersstraat 5
(kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B 311K) en het goed gelegen Koldamstraat
11 (kadastraal gekend als afdeling 1 sectie B 317H) te verleggen. Er werd om
bijkomende informatie gevraagd per brief.
De bijkomende informatie werd overgemaakt per e-mail op 9 juni 2020. Deze beide
documenten werden ter bespreking geagendeerd op het college van 15 juni 2020.
22 juni 2020: de verkoop werd voor besluit geagendeerd op het college van
burgemeester en schepenen onder voorwaarden.
26 augustus 2020: bevestiging per e-mail van Dhr. Vanmol dat hij akkoord gaat
met de gestelde voorwaarden.
8 september 2020: aanvraag opmaak taxatieverslag bij Exba te Hoeilaart.

5

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 34 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 9973-4778-5273-3506.

Gemeenteraadszitting van 22 maart 2021

•
•

5 februari 2021: ontvangst taxatieverslag (zie bijlage).
5 februari 2021: ontvangst schrijven van aanvrager met akkoord van de verkoop
van de grond.

Feiten en context
Dirk Vanmol is eigenaar van het goed gelegen Raymond Lauwersstraat 5.
Met het oog op de aanleg van de nieuwe parking op het terrein gelegen Koldamstraat 11,
zou hij graag de perceelsgrens tussen de twee terreinen recht trekken.
Het betreft hier een driehoekig strook grond (bestemming tuingrond) met een
oppervlakte van 24ca.
Dit impliceert dat er een stuk van het goed gelegen Koldamstraat 11, wat eigendom is
van de gemeente Hoeilaart, zou worden verkocht aan de heer Vanmol.
De strook grond waarvan sprake zal geen onderdeel uitmaken van parking.
De verkoop werd besproken op het college van burgemeester en schepenen van 22 juni
2020. Er werd ingestemd met de verkoop onder de voorwaarde
dat alle kosten verbonden aan de verkoop dienen gedragen te worden door de koper.
Dit werd gecommuniceerd naar de koper en op woensdag 26 augustus 2020 kregen we
bevestiging per e-mail dat er akkoord kan gegaan worden met deze voorwaarden.

Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41 §3 11°.

Advies
/
Argumentatie
Gelet
•
•
•

op het gegeven dat:
dit perceel niet werd opgenomen in de aanleg van de parking;
dit perceel klein is en grenst aan eigendom van de koper;
de lasten van het onderhoud van dit perceel niet proportioneel zijn aan de
meerwaarde ervan voor het algemeen belang.
verloopt deze transactie zonder concurrentie.

Financieel advies

Financiële
gevolgen niet
voorzien

2021/GBB/005030/220000/GEMEENTE/CBS/IPGBB.999

+ €690

Resultaat op
kasbasis
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verkoop van een stukje tuingrond, gelegen
tussen de Koldamstraat 11, kadastraal gekend als Hoeilaart, sectie B, nr. 317/H/deel en
de Raymond Lauwersstraat 5, groot 24ca.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist het stukje tuingrond te verkopen aan dhr. Dirk VANMOL,
Raymond Lauwersstraat 3 te 1560 Hoeilaart.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist het stukje tuingrond te verkopen conform de geschatte waarde
(690 euro). De kosten verbonden aan deze transactie zijn ten laste van de koper.
Artikel 4
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om alle verdere
noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op het verlijden van de verkoopsakte.

Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Omgeving. Vervreemding grond. Besluit.
***
O.P.5 Burgerzaken. Schrapping van geboorte- en adoptiepremie.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

20 december 2001 en aanpassing op 22 mei 2003: de gemeenteraad keurt het
reglement met betrekking tot de toekenning van een geboorte- en adoptiepremie
van 124€ goed, bij de geboorte van het derde en volgende kind in het gezin.

Feiten en context
Het huidig reglement voorziet dat de gezinnen van onze gemeente een premie ontvangen
bij de geboorte van hun derde en volgende kind(eren). Ook de kinderen die in het gezin
geadopteerd worden, komen voor deze premie in aanmerking. De moeder dient op het
ogenblik van de bevalling of de adoptie ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van
Hoeilaart.
Juridische gronden
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3.

Advies
/
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Argumentatie
Het huidig reglement met betrekking tot de toekenning van een geboorte- en
adoptiepremie bij de geboorte van een derde en volgende kind(eren) dateert reeds van 20
december 2001 met wijziging op 22 mei 2003.
De gemeenteraad heeft in haar zitting van 27 april 2020 beslist om de waardebonnen voor
jubilarissen, 100- en meer jarigen en pasgeborenen af te schaffen.
Voor de goede werking van onze diensten en voor de transparantie naar onze burgers is
het wenselijk dat we de gelijke behandeling van alle gezinnen en alle kinderen nastreven,
ongeacht het aantal kinderen dat in een gezin wordt geboren.
Gezien het beleid vooral gericht is op het creëren van een hechte gemeenschap in
Hoeilaart, met tal van initiatieven, is het wenselijk het toekennen van individuele
geschenken te schrappen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
13 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Caroline Lagrange,
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker,
Maarten Bresseleers en Steven Coppens
3 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Met ingang van heden beslist de gemeenteraad om geen geboorte- en adoptiepremie van
124€, bij de geboorte van een derde en volgende kind(eren), meer toe te kennen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Joly
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, dienst burgerzaken
***
O.P.6 Dienst Vrije Tijd. Corona-ondersteuningsmaatregelen verenigingen.
Besluit goedkeuring reglement ondersteuningsmaatregelen verenigingen en
adviesraden naar aanleiding van de coronacrisis - Verlenging.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

•
•

6 april 2020 - college: vraag om schrijven te richten naar adviesraden in verband
met ideeën voor relancemaatregelen op korte- en lange termijn voor verenigingen
en raden.
April/mei/juni 2020: verzamelen suggesties verenigingen en raden + rondvraag bij
adviesraden en verenigingen.
○ mei/juni: bevraging jeugdwerk (vooral voor organisatie zomeractiviteiten)
○ 2 juni 2020: Interradenoverleg
○ 15 juni 2020: Sportraad
○ 16 juni 2020: belronde bevraging Cultuurraad
○ 25 juni 2020: Gros
○ 8 juli 2020: Seniorenraad
27 mei 2020: brainstorm en verzamelen suggesties dienst Vrije Tijd.
7 juni 2020: gebundelde gegevens voor verwerking door dienst Vrije Tijd.
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•

•
•
•

•
•
•

17 juni 2020 - goedkeuring Vlaams Parlement: decretale basis voor bijkomende
financiering lokale besturen voor rechtstreekse steun aan verenigingsleven in sector
jeugd, sport en cultuur (noodfonds).
18 juni 2020: bespreking werkdocument suggesties binnen dienst Vrije Tijd.
22 juni 2020: voorstelling aan het college van suggesties voor algemene krijtlijnen
maatregelen voor ondersteuning verenigingen en adviesraden.
29 juni 2020: goedkeuring college uitgewerkt voorstel ondersteuningsmaatregelen
en voorstel verdeling middelen noodfonds en bijkomende inspanningen via
aanpassing meerjarenplan voor verenigingen en raden.
Juli 2020: bespreking voorstel aanpassing meerjarenplan en voorstel inhoud
reglement.
10
augustus
2020:
goedkeuring
college
voorstel
algemeen
ondersteuningsreglement voor verenigingen en adviesraden
22 februari 2021: goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen
van het gratis ter beschikking te stellen van de infrastructuur tot 31 december 2021
onder de voorwaarden zoals vermeld in het reglement van 24 augustus 2021.

Feiten en context
In augustus 2020 keurde de gemeenteraad een reglement goed ter ondersteuning van
verenigingen. De activiteiten van de verenigingen/clubs waren stilgevallen omwille van
covid 19. Dit reglement loopt tot 30 juni 2021.
Momenteel heerst corona nog altijd in het land en is de werking van de clubs, verenigingen
nog steeds zeer beperkt.
Verenigingen en clubs vragen aan het college van burgemeester en schepenen om het
ondersteuningsreglement te verlengen tot 31 december 2021.
Vooral bij de heropstart van de werking van de
verenigingen en clubs zijn de
ondersteuningsmaatregelen belangrijk.
In zitting van 22 februari 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen het
gratis ter beschikking stellen van de infrastructuur goed.
Juridische gronden
•
•

•
•

Gemeenteraadsbesluiten ter goedkeuring van verschillende reglementen voor
betoelaging van verenigingen.
Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19-pandemie
(het zogenaamde Nooddecreet) van 19 juni 2020.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikel 41 (punt 23 - het blijft de
bevoegdheid van de gemeenteraad om subsidiereglementen vast te stellen).
Gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2020 houdende het reglement ter
ondersteuning van verenigingen omwille van corona.

Advies
Gezien corona nog steeds in ons land is, kunnen vele verenigingen nog steeds niet starten
met hun 'normale werking'.
Een aantal verenigingen hebben contact genomen met de schepenen met de vraag om
snel duidelijkheid te hebben rond de einddatum van het reglement ondersteuning van
verenigingen.
Gezien de dringende vraag en de nood van de verenigingen werd er geen advies gevraagd
aan de adviesraden omtrent de verlenging van het reglement.
Het is de bedoeling dat in het voorjaar 2021 het reglement in zijn totaliteit geëvalueerd
wordt. Er wordt dan advies gevraagd aan de verenigingen.
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Argumentatie
Totaal heeft de gemeente 260.000 euro voorzien tot 30 juni 2021 om de verenigingen te
ondersteunen (periode 2020 - 2021) via het bijgevoegde reglement.
Het ondersteuningsreglement voor verenigingen omvat verschillende maatregelen (zie
reglement toegevoegd als bijlage). Gezien Covid 19 nog steeds heerst in ons land,
konden de verenigingen weinig beroep doen op deze ondersteuning.
Gratis ter beschikking stellen van de infrastructuur:
In zitting van 22 februari 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de
verlenging van het gratis ter beschikking stellen van de infrastructuur goed.
Kostprijs van het gratis ter beschikking stellen van de infrastructuur:
Een berekening van de minder inkomsten door het gratis ter beschikking stellen van de
zalen en het niet doorrekenen energiekosten kan NIET exact berekend worden. Dit is
afhankelijk van de datum waarop activiteiten terug toegelaten worden, maar ook wanneer
de verenigingen opnieuw zullen starten met activiteiten, de mate waarin de verenigingen
ook effectief energie en goesting hebben om de activiteiten terug op te starten.
Als bijlage hebben we een berekening gemaakt op basis van:
· de effectieve uitgaven van 2020 gecombineerd met de oorspronkelijk
gebudgetteerde uitgaven 2021 lineair geprojecteerd op jaarbasis (vermoedelijk een
overschatting).
· de effectieve uitgaven van 2020 gecombineerd met een raming van 2021 op basis
van de minder inkomsten of niet doorrekening van de kosten van 2020 lineair
geprojecteerd op jaarbasis (vermoedelijk een onderschatting).
De kostprijs van deze beslissing varieert tussen:
· 110.593 euro voor de infrastructuurkosten (en rekening houdende met de reeds
gemaakte kosten in 2020) waardoor er dan nog 85.261 euro overblijft om de
verengingen op andere manieren te ondersteunen.
· en 71.200 euro voor de infrastructuurkosten (en rekening houdende met de reeds
gemaakte kosten in 2020) waardoor er dan nog 124.687 euro overblijft om de
verenigingen op andere manieren te ondersteunen.
Verlengen van de impulssubsidie en noodfonds tot 31 december 2021
De kostprijs van een verlening van deze maatregelen is ook onmogelijk te berekenen en
is afhankelijk van teveel variabelen.
Besluit
Gezien de hoger vermelde berekeningen kunnen we ervan uitgaan dat er voldoende marge
zal zijn om ook de impulssubsidie en het subsidie noodfonds te verlengen tot 31 december
2021.
De andere maatregelen zullen in de loop van het voorjaar geëvalueerd worden.
Financieel advies
De
gemeente
heeft
voor
2020-2021
260.000
euro
voorzien
om
ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen omwille van corona te financieren.

de
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om de ondersteuningsmaatregelen
1.2 Impulssubsdies
1.3 noodfonds
1.4 gebruik gemeentelijke infrastuctuur
zoals vermeld in bijgevoegd reglement ter ondersteuning van verenigingen en adviesraden
naar aanleiding van de coronacrisis te verlengen tot 31.12.2021.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord om de ondersteuningsmaatregelen
1.2 Impulssubsdies
1.3 noodfonds
zoals vermeld in bijgevoegd reglement ter ondersteuning van verenigingen en adviesraden
naar aanleiding van de coronacrisis te verlengen tot 31.12.2021 of tot uitputting van het
budget.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord dat de andere ondersteuningsmaatregelen worden
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd in het voorjaar 2021.
Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
* voorzitters en secretarissen van alle gemeentelijke adviesraden
* financieel beheerder
* dienst Vrije Tijd
***
O.P.7 Dienst Vrije Tijd. Gemeenschapsvorming. Goedkeuring geïntegreerd
reglement wijkfeesten/wijk in de kijker.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

•
•
•

31 maart 2008: goedkeuring reglement wijkwerking door de gemeenteraad in
zitting van 31 maart 2008 (punt 5)
28 november 2016: Bespreking tijdens het college van een ontwerp van nieuw
reglement Wijkfeesten, ter vervanging van het bestaande reglement Wijkwerking.
In het nieuwe reglement is ook de toelageregeling voor 'Wijk in de Kijker'
opgenomen.
16.maart 2017: advies cultuurraad op het geïntegreerde reglement
01 februari 2021: Goedkeuring reglement door college van burgemeester en
schepenen
09 februari 2021: bespreking kern van de Cultuurraad, bevestiging positief advies

Feiten en context
Naar aanleiding van een aantal onduidelijkheden in verband met het reglementair kader
waarbinnen toelagen worden toegekend in verband met 'Wijk in de Kijker', dringt een
geïntegreerd reglement zich op.
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Juridische gronden
•

Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de
gemeente en overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en de
hierna vermelde bepalingen kent de gemeente een toelage toe.

Advies
Het geïntegreerde reglement werd ter advies en ter goedkeuring voorgelegd aan de
Cultuurraad op de algemene vergadering van 16 maart 2017. Er werd destijds gekozen
om dit reglement niet naar de gemeenteraad te brengen omwille van de nabije
verkiezingen.
Er werd in 2017 een positief advies uitgebracht door de cultuurraad. Op het overleg met
de kern van de cultuurraad van 9 februari 2021 werd dit positieve advies herhaald.

Argumentatie
Er bestaan reeds afspraken over 'Wijk in de Kijker'. Door deze op te nemen in het
reglement kan hier niet meer van afgeweken worden.
Financieel advies

Financiële gevolgen
voorzien

MJPV-2020_2025-6/A-5.5.0/073911/
643000/GEMEENTE/CBS/IPGEEN/U/0

maximum toegestaan
budget wijkfeesten:
3500€
maximum toegestaan
budget wijk in de kijker:
4000€

BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het geïntegreerde reglement wijkfeesten/wijk in de kijker goed.

Verantwoordelijke ambtenaar: Katrien Claes
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
diensthoofd cultuur en toerisme
***
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O.P.8 Dienst Vrije Tijd: Reglement compensatie zwembeurten. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

•
•
•
•
•
•

13 september 2010: beslissing van de gemeenteraad omtrent een tussenkomst
van 1 euro per zwembeurt en 1 euro in de vervoerskosten voor leerlingen van het
derde kleuterjaar en van de lagere school van Hoeilaart.
17 december 2018: beslissing van de gemeenteraad betreffende de bijdrage aan
de exploitatiekosten van het Begijntjesbad door de gemeente Hoeilaart t.b.v.
19.522 euro zijnde een halvering van de bijdrage gezien het zwembad een half
jaar gesloten is.
30 oktober 2020: ontvangst van voorstel van samenwerkingsovereenkomst
Begijntjesbad tussen de gemeente Overijse en de gemeente Hoeilaart.
14 december 2020: beslissing van het college van burgemeester en schepenen
om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Overijse voor de scholen.
11 januari 2021: beslissing van het college van burgemeester en schepenen om
een tegemoetkoming te voorzien voor particulieren en verenigingen.
3 februari 2021: bezoek aan het Begijntjesbad: overleg met Kim Van Caudenberg
en Lies Dobbels.
4 februari 2021: overleg met de verschillende diensten: sociale dienst, dienst
Vrije Tijd, financiële dienst en communicatie dienst.
8 februari 2021: beslissing van het college van burgemeester en schepenen om
het systeem rond het compenseren van zwembeurten in waardebonnen bij lokale
handelaars verder uit te werken.

Feiten en context
Lokaal bestuur Hoeilaart is niet ingestapt in de aangepaste samenwerkingsovereenkomst
met lokaal bestuur Overijse betreffende het gebruik van het Begijntjesbad van Overijse
door particulieren. Om het zwemmen als sport te blijven aanmoedigen, heeft lokaal bestuur
Hoeilaart beslist voor de inwoners een compensatie te voorzien met vergelijkbare waarde,
maar dan in de vorm van waardebonnen, te besteden bij de Hoeilaartse handelaars. Door
het uitgeven van de waardebon wenst het bestuur de inwoners te stimuleren om zowel te
bewegen als lokaal te winkelen en de lokale handelaars te ondersteunen.
Juridische gronden
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Advies
/
Argumentatie
De dienst Vrije Tijd heeft een reglement uitgewerkt om de flow van de in ontvangstname
van de bewijzen van de zwembeurten en de compensatie aan waardebonnen te
omschrijven. (zie reglement in bijlage)
Er is een maximum bedrag per semester vastgelegd (= 100 EUR), per gezinslid. Dit is
vertaald in x aantal geldige bewijsstukken per semester of per jaar (= 34 dag tickets per
semester of 4 keer een 10-beurtenkaart per semester of 1 keer een 50-beurtenkaart per
jaar). Tegenover x aantal ingediende bewijsstukken staat een vooraf bepaald aantal in
waardebonnen. Aanvragen die het maximum overschrijven zullen geweigerd worden. (zie
bijlage overzicht waardebonnen).
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De medewerkers van de balies zorgen voor de registratie van de aanvragen. De dienst
Burgerzaken controleert of de aanvrager in Hoeilaart gedomicilieerd is en zijn
gezinssamenstelling.
De Dienst Vrije Tijd staat in voor de verdeling van de waardebonnen.
Financieel advies

Financiële
gevolgen voorzien

Actie: A-5.2.0
AR: 649000
BI: 0740-15
IP:GEEN

Offerte: 43.150 euro (21.575 euro
per indienperiode)
Huidig saldo krediet: 97.010,75
euro
Saldo na vastlegging: 53.860,75
euro

BESLUIT:
13 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Caroline Lagrange,
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker,
Maarten Bresseleers en Steven Coppens
3 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement betreffende de compensatie van
zwembeurten in het Begijntjesbad Overijse voor inwoners van Hoeilaart goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Daisy Huleu
Bevoegd lid van college: Joy Sergeys
Uittreksel voor:
Dienst Vrije Tijd, dienst financiën, sociale dienst, secretariaat, dienst burgerzaken
***
O.P.9 Algemeen directeur. Haviland. Juridische ondersteuning. Overeenkomst.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

juni 2020: Haviland richt een nieuwe dienstverlening in, juridische ondersteuning.

Feiten en context
Intercommunale Haviland staat haar deelnemers bij in 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.
In het kader van deze opdracht heeft Haviland een nieuwe dienstverlening ontwikkelt,
met name 'Juridische ondersteuning'.
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Een team van ervaren juristen – elk met een eigen specialiteit – adviseert de vennoten op
verschillende terreinen. De vennoten kunnen op eenvoudige en laagdrempelige manier
advies of begeleiding vragen in onderstaande of andere rechtstakken tegen uurtarief. De
focus van deze dienstverlening ligt op:
• Overheidsopdrachten
• Omgevingsrecht
• Lokaal bestuursrecht
• Wetgeving bestuurlijke handhaving
De prijs van de dienstverlening bestaat uit:
•

•

•

•

•

De personeelskost voor een jurist 98,00
euro
per
uur
(excl
BTW)
Dit uurloon is gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in
de openbare sector.
Andere kosten: Voor prestaties welke uitgevoerd worden op een locatie buiten de
kantoren van Haviland wordt een forfaitaire verplaatsingskost van 10,00 euro per
aaneensluitende prestatie aangerekend.
Voor de prestaties geleverd na 18.00 uur en vóór 7.30 uur tijdens de normale
werkdagen, en op zaterdag, zondag en feestdagen, wordt het uurtarief met 50%
verhoogd.

Voor de prestaties welke bij hoogdringendheid dienen te worden verricht – meer
bepaald binnen een termijn van 2 werkdagen nadat de opdrachtgever aan
HAVILAND alle nodige informatie en documenten bezorgd heeft – wordt het
uurtarief met 20,00 euro verhoogd.
op de door de eigen personeelsleden van Haviland geleverde prestaties zal geen
BTW worden doorgerekend.

De toewijzing van de opdracht aan Haviland is niet onderworpen aan de wetgeving
overheidsopdrachten, op grond van de in-house-vrijstelling.
Juridische gronden
•

•
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het
bijzonder de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 30;
Statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 21 november 2019;

Advies
/
Argumentatie
De verschillende diensten van het lokaal bestuur Hoeilaart hebben regelmatig nood aan
juridische ondersteuning. We spreken hiervoor verschillende bronnen aan, zoals
bijvoorbeeld IGO, maar ook diverse advocatenkantoren.
De dienstverlening van Haviland biedt een laagdrempelig alternatief voor en/of aanvulling
op de bestaande kanalen.
Haviland kan omwille van een grondige expertise op verschillende juridische domeinen
binnen het personeelsbestand de gemeente het best kan bijstaan.
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Financieel advies
Financiële
gevolgen voorzien

2021/GBB/011901/613180/GEMEENTE/CBS
/IP-GEEN

Offerte: 98 euro per uur
Huidig saldo krediet:17.989 euro

BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1:
De opdracht juridische ondersteuning overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst
en bijhorende projectfiche wordt toegekend aan de dienstverlenende vereniging
Haviland, en dit voor onbepaalde duur met ingang van 23 maart 2021.
Artikel 2:
De als bijlage toegevoegde overeenkomst en projectfiche worden goedgekeurd.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige
beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput

Uittreksel voor:
Haviland
***
O.P.10 Dienst ICT. Raamovereenkomst Stad Brugge ICT-infrastructuur.
Deelname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De opdracht van stad Brugge “Raamovereenkomst ICT Infrastructuur” is een
raamovereenkomst en stad Brugge treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van
artikelen 2,6°en 47 van de wet van 17 juni 2016.
De voornoemde opdracht bestaat uit diverse percelen, voor zowel werken en diensten als
leveringen.
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Het type wordt bepaald per perceel:
• diensten:
▪ perceel 3 Consultancy systeemondersteuning infrastructuur;
▪ perceel 4 Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning;
▪ perceel 9: GIS;
▪ perceel 10: Draadloze netwerken;
• werken:
▪ perceel 7: Glasvezel;
• leveringen:
▪ perceel 1 Desktop hardware;
▪ perceel 2 Software;
▪ perceel 5: Switching;
▪ perceel 6: Netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning;
▪ perceel 8: Servers en storage;
▪ perceel 11: Audiovisuele oplossingen.
De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de
opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van
17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren.
De gemeente is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen
afnameverplichting).
De raamovereenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en is driemaal met 1 jaar verlengbaar
door stad Brugge. Bijgevolg loopt de raamovereenkomst minimaal tot november 2021 en
maximaal tot november 2024.
Juridische gronden
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §2.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van stad Brugge van 2
juli 2018, waarbij per perceel de weerhouden firma's bepaald worden voor het
indienen van een offerte;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van stad Brugge van
19 november 2018, waarbij perceel 1 van voornoemde opdracht wordt gegund aan
Realdolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van stad Brugge van
19 november 2018, waarbij perceel 2 van voornoemde opdracht wordt gegund aan
Realdolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van stad Brugge van
11 februari 2019, waarbij perceel 3 van voornoemde opdracht wordt gegund aan
Realdolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van stad Brugge van
18 februari 2019, waarbij perceel 6 van voornoemde opdracht wordt gegund aan
Realdolmen NV, A.Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van stad Brugge van
11 februari 2019, waarbij perceel 8 van voornoemde opdracht wordt gegund aan
Realdolmen NV, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen;
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Advies
/
Argumentatie
Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om
volgende redenen:
• verschillende van de in de opdrachtencentrale voorziene percelen voldoen aan de
behoefte van het bestuur:
▪ perceel 1 Desktop hardware - gegund aan Realdolmen NV;
▪ perceel 3 Consultancy systeemondersteuning infrastructuur - gegund aan
Realdolmen NV;
▪ perceel 4 Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning gegund aan Realdolmen NV;
▪ perceel 6: Netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning - gegund
aan Realdolmen NV;
▪ perceel 8: Servers en storage - gegund aan Realdolmen NV;
• het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd
en geld betekent;
• stad Brugge beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van
ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien

A-6.4.0/0119-05/241000/GEMEENTE/CBS/0/IP6.4.999
A-6.4.0/0119-05/241000/OCMW/VB/0/IP¨-4.4.002
A-6.4.0/0119-05/613040/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN
A-6.4.0/0119-05/613180/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN

In de periode 2021-2025 zijn er investeringen in ICT voorzien voor een totaal bedrag van
€238.967,25. Daarnaast is een bedrag van € 80.000,00 voorzien voor diverse projecten
in exploitatie.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad beslist de gunningswijze, via de aankoopcentrale in de zin van artikel
2,6° en artikel 47, § 2 - wet 17 juni 2016, conform 'RAAMOVEREENKOMST ICT
infrastructuur, die de stad Brugge overheid heeft afgesloten op 19 november 2018, via
mededingingsprocedure met onderhandeling (conform artikel 38 - wet 17 juni 2016), en
de gunningsvoorwaarden goed te keuren, voor volgende percelen:
• perceel 1: Desktop hardware;
• perceel 2: Software;
• perceel 3: Consultancy systeemondersteuning infrastructuur;
• perceel 6: Netwerk- en securitycomponenten en ondersteuning;
• perceel 8: Servers en storage.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
Bestemd voor de financiële dienst
***
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O.P.11 Personeelsdienst. Toetreding kaderovereenkomst voor het aanbieden
van een hospitalisatieverzekering. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

1 januari 2018: Toetreding op het raamakkoord collectieve
hospitalisatieverzekering, via de Federale Pensioendienst. De opdracht werd voor
een periode van 4 jaren gegund aan AG Insurance.

Feiten en context
De gunning aan AG Insurance loopt af op 31 december 2021. Daarom organiseert de
Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst (afgekort FPD-GSD) een
nieuwe overheidsopdracht, opnieuw voor een periode van 4 jaren (ingang vanaf 01 januari
2022).
Lokale besturen kunnen intekenen op de kaderovereenkomst van de FDP-GSD door dit te
bevestigen voor 31 maart 2021 door middel van een raadsbeslissing.
Juridische gronden
•
•
•

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40,§ 2.
Rechtspositieregeling, Hoofdstuk VI De sociale voordelen, Afdeling 2
hospitalisatieverzekering.

De

Advies
/
Argumentatie
Wij kunnen gebruik maken van deze kaderovereenkomst waardoor we zijn vrijgesteld van
de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (artikel 41, § 2 Wet van 17
juni 2016 inzake overheidsopdrachten), hetgeen een besparing aan tijd en geld betekent.
De FPD-GSD beschikt bovendien over een grotere technische expertise voor het voeren
van dergelijke gunningsprocedure. De schaalgrootte van de deelnemende besturen (meer
dan 700) laat toe om unstigere voorwaarden te bekomen dan mogelijk is op het niveau
van ons bestuur.
Onze behoeften stemmen voldoende overeen met de bepalingen in het bestek: de
voorgestelde dekkingen zijn praktisch dezelfde als de huidige, er zijn enkel een aantal
aanpassingen aangebracht naargelang de evolutie in de markt en wetgeving. Zie
toelichtende brief + gans het bestek in bijlage.
Zo kunnen we ook in de komende jaren eenzelfde hospitalisatieverzekering blijven
aanbieden aan onze medewerkers zoals bepaald in de Rechtspositieregeling. De werkgever
draagt voor de medewerker (hoofdverzekerde) de kosten van de basisformule. De
hoofdverzekerde kan mits een zelf te betalen supplement kiezen voor de uitgebreide
formulie en kan mits zelf te dragen kosten ook gezinsleden (nevenverzekerden) aansluiten
zoals bepaald in het bestek.
Financieel advies
Financiële
gevolgen voorzien

2021/GBB/011206/623003/GEM/CBS/IP-GEEN

Voorzien in elk boekjaar.
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding van Gemeentebestuur Hoeilaart in de
kaderovereenkomst
2022-2025
voor
het
aanbieden
van
een
collectieve
hospitalisatieverzekering via de FPD-GSD.
Artikel 2
De werkgever betaalt de premie basisformule voor haar aangesloten en rechthebbende
werknemers. De werknemer (=hoofdverzekerde) kan zelf kiezen voor een uitgebreide
formule mits eigen opleg alsook om gezinsleden (=nevenverzekerden) aan te sluiten met
eigen ten laste name van de kosten.
Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst.
***

O.P.12 Technische dienst. Opdracht inzake het uitvoeren van keuringen Toetreding tot raamovereenkomst CREAT.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

22 februari 2016: besluit van de gemeenteraad betreffende de toetreding van de
gemeente tot TMVS, een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging.
23 september 2019: besluit van de raad van bestuur Holar betreffende de
toetreding van het AGB Holar tot TMVS.
24 november 2020: besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende
de toetreding van het OCMW Hoeilaart tot TMVS.
13 januari 2021: melding van aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, dat de
raamovereenkomst keuringen, waar de gemeente afnemer van is, afloopt.

Feiten en context
CREAT biedt de expertise rond aankoop en de wetgeving op overheidsopdrachten,
gebundeld met interessante aankoopvolumes zodat de deelnemende publieke actoren zich
kunnen focussen op de eigen complexe technisch-administratieve en maatschappelijke
opdrachten.
Samenwerking inzake ondersteunende diensten opent perspectief op schaal- en volumeeffecten. Zij laten toe kosten te reduceren en/of middelen vrij te maken voor andere
initiatieven. Op momenten dat budgetten onder druk staan, een niet te verwaarlozen
objectief.
Ondertussen maken al meer dan 400 gemeenten, steden en andere organisaties gebruik
van de dienstverlening van CREAT. CREAT biedt een brede waaier van producten en
diensten aan tegen interessante prijzen en met een uitstekende service.

20

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 34 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 9973-4778-5273-3506.

Gemeenteraadszitting van 22 maart 2021

Algemeen:
De opdracht inzake keuringen ALL-19-014 werd gegund aan: BVT Technisch bureau
Verbrugghen vzw.
Start overeenkomst: 18/01/2021
Einde overeenkomst: 17/01/2025
We kunnen instappen en bestellen gedurende de volledige looptijd van deze
overeenkomst.
Juridische gronden
•
•
•

•
•

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §2.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Advies
/
Argumentatie
Wij kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomst waardoor we zijn vrijgesteld van
de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren ((artikel 47, §2 Wet van 17
juni 2016 inzake overheidsopdrachten), hetgeen een besparing aan tijd en geld betekent.
Aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS beschikt bovendien over een grotere
technische expertise voor het voeren van dergelijke plaatsingsprocedure. De schaalgrootte
van aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, laat toe om gunstiger voorwaarden te
bekomen dan mogelijk is op het niveau van ons bestuur.
Onze behoeftes stemmen voldoende overeen stemmen met de bepalingen in het bestek.
Het gebruik van deze raamovereenkomst houdt geen exclusiviteit in.
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Financieel advies
financiële gevolgen
voorzien:

omschrijving
erelonen en vergoedingen,
overige
A-3.1.0
0310-30/613180
A-4.1.0
0050-30/613180
A-2.4.0
0945-30/613180
A-5.1.0
0752-30/613180
A-5.2.0
0742-30/613180
A-5.5.0
0050-30/613180
A-5.5.0
0705-30/613180
A-6.4.0
0119-30/613180
GBB
0990-30/613180

er worden per onderdeel
bestelbonnen opgemaakt

BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de toetreding tot aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS,
voor de opdracht inzake keuringen ALL-19-014 goed.
Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de procedurevoorschriften en uitvoeringsvoorwaarden, zoals
vooropgesteld door aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, goed.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van deze
beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden

Uittreksel voor:
Technische dienst
***
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O.P.13 Technische dienst. Opdracht inzake Bedrijfskledij- lease - Toetreding tot
raamovereenkomst CREAT.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

22 februari 2016: besluit van de gemeenteraad betreffende de toetreding van de
gemeente tot TMVS, een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging.
23 september 2019: besluit van de raad van bestuur Holar betreffende de
toetreding van het AGB Holar tot TMVS.
24 november 2020: besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende
de toetreding van het OCMW Hoeilaart tot TMVS.
9 maart 2021: melding van aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, dat de
raamovereenkomst Bedrijfskledij - lease geplaatst werd.

Feiten en context
CREAT biedt de expertise rond aankoop en de wetgeving op overheidsopdrachten,
gebundeld met interessante aankoopvolumes zodat de deelnemende publieke actoren
zich kunnen focussen op de eigen complexe technisch-administratieve en
maatschappelijke opdrachten.
Samenwerking inzake ondersteunende diensten opent perspectief op schaal- en volumeeffecten. Zij laten toe kosten te reduceren en/of middelen vrij te maken voor andere
initiatieven. Op momenten dat budgetten onder druk staan, een niet te verwaarlozen
objectief.
Ondertussen maken al meer dan 400 gemeenten, steden en andere organisaties gebruik
van de dienstverlening van CREAT. CREAT biedt een brede waaier van producten en
diensten aan tegen interessante prijzen en met een uitstekende service.
Algemeen:
De opdracht inzake Bedrijfskledij - lease werd gegund aan CleanLease.
Start overeenkomst: 1 november 2017
Einde overeenkomst: 31 oktober 2021
We kunnen instappen en bestellen gedurende de volledige looptijd van deze
overeenkomst. Opdrachten worden steeds gesloten voor een periode van 4 jaar en
kunnen bijgevolg de einddatum van de basisovereenkomst overschrijden.
De contracttermijn van een opdracht vangt aan op de dag na de datum van de
startlevering. Wij voorzien de instapdatum op 14.06.2021.
Juridische gronden
•
•
•

•
•

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §2.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Advies
/
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Argumentatie
Wij kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomst waardoor we zijn vrijgesteld van
de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren ((artikel 47, §2 Wet van 17
juni 2016 inzake overheidsopdrachten), hetgeen een besparing aan tijd en geld betekent.
Aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, beschikt bovendien over een grotere
technische expertise voor het voeren van dergelijke plaatsingsprocedure. De schaalgrootte
van aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, laat toe om gunstiger voorwaarden te
bekomen dan mogelijk is op het niveau van ons bestuur.
Onze behoeftes stemmen voldoende overeen stemmen met de bepalingen in het bestek.
Het gebruik van deze raamovereenkomst houdt geen exclusiviteit in.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien:

omschijving
aankoop, huur en
onderhoud werkkledij loods, poets
A-0.4.0
0119-30/623001

er worden afzonderlijke
bestelbonnen opgemaakt

saldo: 11.197,93 euro

BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de toetreding tot aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS,
voor de opdracht inzake Bedrijfskledij - lease goed.
Artikel 2:
De gemeenteraad keurt de procedurevoorschriften en uitvoeringsvoorwaarden, zoals
vooropgesteld door aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, goed.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van deze
beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
technische dienst
***
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O.P.14 Financiën. Bepalen principe van de tussenkomst van de gemeente in het
tekort van het OCMW. Vaststelling.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Vanaf het MJP 2020-2025 maken de gemeente en haar OCMW geïntegreerde
beleidsrapporten. In die context heeft het geen zin om nog een gemeentelijke bijdrage
aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten.
De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW haar ‘financiële verplichtingen’ kan
nakomen (art. 274 DLB). Dat betekent dat het OCMW minstens voldoende liquiditeiten
moet hebben om alle betalingen te kunnen uitvoeren. Daarom werden in de loop van het
boekjaar 2020 ‘geldtransfers’ gedaan van gemeente naar OCMW. Op het einde van het
boekjaar wordt dan beoordeeld welk deel van deze schuld van het OCMW aan de
gemeente kwijtgescholden wordt, als ‘tussenkomst in het tekort van het OCMW’.
Deze tussenkomst is facultatief en maakt deel uit van de resultaatsverwerking. Het
bedrag van de tussenkomst volgt niet uit een vaste berekeningswijze, maar wordt door
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepaald in onderlinge
consensus.
Om te vermijden dat de raden elk jaar opnieuw het bedrag van de tussenkomst moeten
bepalen, kunnen ze ook een "principe" van tussenkomst vaststellen.
Het principe wordt dus best vóór de afsluiting van het boekjaar overeengekomen, en het
concrete bedrag kan impliciet met de goedkeuring van de jaarrekening door de raden
worden vastgesteld (in schema T5).
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald:
artikel 274.

Advies
/
Argumentatie
Om er voor te zorgen dat het OCMW in 2020 minstens voldoende liquiditeiten had om
alle betalingen te kunnen uitvoeren, werden in de loop van het boekjaar 2020
‘geldtransfers’ gedaan van gemeente naar OCMW.
Deze betalingen werden geboekt op de ‘interne rekening-courant'. Dat resulteert op
balansdatum in een:
• vordering van de gemeente ten aanzien van het OCMW (gemeenteboekhouding).
• een schuld van het OCMW ten aanzien van de gemeente (OCMW-boekhouding).
Men kan dus stellen dat het saldo op deze rekening de noodzakelijke tussenkomst was
van de gemeente om er voor te zorgen dat het OCMW haar financiële verplichtingen kon
nakomen.
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Voor alle duidelijkheid en transparantie wordt voorgesteld om het saldo van deze
rekening-courant op het einde van het boekjaar te beschouwen als de tussenkomst in het
tekort van het OCMW. Dit bedrag (schuld van het OCMW aan de gemeente) wordt
kwijtgescholden als ‘tussenkomst in het tekort van het OCMW’.
Op deze manier kan jaar op jaar duidelijk en eenvoudig worden weergegeven welke
middelen het OCMW nodig had om haar verplichtingen te kunnen nakomen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen. De boeking gebeurt in het kader van de resultaatsverwerking
en wordt niet budgettair verwerkt.
BESLUIT:
13 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Caroline Lagrange,
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker,
Maarten Bresseleers en Steven Coppens
3 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hebben in onderlinge consensus
het principe van de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW bepaald.
Artikel 2
Het bedrag van de jaarlijkse tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW is
het totaal van de op balansdatum vertoonde saldi van de interne rekening-courant
(408000/448000).
Artikel 3
Dit principe is van toepassing vanaf boekjaar 2020.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financieel directeur
***
O.P.15 Dienst Vrije Tijd. GROS subsidiereglement. Kennisname
subsidiereglement Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De GROS-subsidieregeling werd gedurende een lange periode gebruikt om de toegekende
middelen te verdelen volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel.
Feiten en context
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) hanteert al een hele
periode dezelfde regeling om de subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking
te verdelen.
Om het reglement te actualiseren werd het de voorbije maanden geëvalueerd en werden
voorstellen voor een nieuw reglement gebundeld en besproken.
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De GROS keurde het nieuw reglement onlangs goed en zal het vanaf 2021 gebruiken als
leidraad voor het realiseren van de steunmaatregelen aan organisaties, verenigingen en
personen in het kader van het lokaal beleid rond ontwikkelingssamenwerking.
Op vraag van de bevoegde schepen wordt het reglement ook voor kennisname bezorgd
aan de leden van de gemeenteraad.
Juridische gronden
•
•

25 maart 2019: goedkeuring nieuw participatiereglement door gemeenteraad en
erkenning van de GROS als gemeentelijke adviesraad.
17 februari 2020: goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement GROS door
gemeenteraad.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Kennisname / Aktename
De gemeenteraad neemt kennis van het nieuw GROS-reglement voor steun aan
organisaties, verenigingen en personen in het kader van het lokaal beleid rond
ontwikkelingssamenwerking.
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder
Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden
Uittreksel voor:
Dienst Vrije Tijd
***
O.P.16 Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
In zitting van 14 december 2020 heeft de raad kennis genomen van de
thesaurietoestand en liquiditeitsprognose van het eerste kwartaal van 2021.
Feiten en context
Aan de hand van de liquiditeitsprognosetabel (bijlage 1) wordt voor het volgende kwartaal
een beeld gegeven van de evolutie van de thesaurietoestand van het bestuur.
De thesaurie wordt bepaald door de inkomende (ontvangsten) en uitgaande (uitgaven)
geldstromen en de timing van deze stromen.
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Hoe verder de planningshorizon, hoe moeilijker het is om met absolute zekerheid de
omvang en het tijdstip van de geldstromen in te schatten. De realiteit zal dus altijd in
bepaalde mate afwijken van de prognoses.
Op basis van de liquiditeitsprognose kan de evolutie van de thesaurietoestand (bijlage 2)
worden opgemaakt.
De evolutie van de thesaurietoestand toont het geheel van de beschikbare liquiditeiten
waarover het bestuur op een gegeven moment beschikt. Dit zowel voor perioden uit het
verleden als die voor de toekomst ('werkelijk' vs. 'geschat'). Daarnaast wordt een
onderscheid gemaakt in de opvraagbaarheid van de middelen ('betaal' vs. 'spaar'). De
liquiditeiten op de betaalrekening zijn direct voorhanden daar de middelen op de
spaarrekeningen slechts 32 dagen na opvraging bij de kredietinstelling ter beschikking
worden gesteld.
Juridische gronden
Ingevolge Art. 177 Decreet over het Lokaal Bestuur (22 december 2017) rapporteert de
financieel directeur in volle onafhankelijkheid over de thesaurietoestand en de
liquiditeitsprognose aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan
het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. De financieel
directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de algemeen directeur
ter beschikking.
Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose van het bestuur
voor het tweede kwartaal van het jaar 2021.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
financiële dienst, algemeen directeur.
***
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O.P.17 Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode 15 november 2020 tot en met 15 maart
2021 (goedgekeurd op CBS).
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 februari 1992: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad voor Milieu
en Natuur (Milieuraad).
23 februari 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Jeugdraad.
22 juni 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Bibbeheerraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Cultuurraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Sportraad.
3 juli 1997: beslissing gemeenteraad tot oprichting van Middenstandsraad (thans
Raad voor Lokale Economie).
17 mei 2001: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
28 maart 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
25 april 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Seniorenraad.
27 februari 2003: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Bestuur
Gemeenschapscentrum Felix Sohie.
26 maart 2007: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Beheer
Jeugdwerkinfrastructuur.
28 januari 2008: beslissing gemeenteraad tot oprichting van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
28 mei 2018: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Mobiliteitsraad.

Feiten en context
Volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur worden de verslagen en
einddocumenten van de adviesorganen meegedeeld aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeenteraad dient, overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur, kennis te nemen van
de verslagen en adviezen van de adviesraden.
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Volgende verslagen zijn op dit moment beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad
LOK
Milieuraad

DATUM VERGADERING:
/
/
/
/
8/12/2020,12/11/2020
2/12/2020,9/09/2020,7/10/2020
/
28/01/2021 en 10/12/2020

Raad Lokale Economie

/

Seniorenraad
Sportraad Kern
IGS
Mobiliteitsraad
Interradenoverleg

15/10/2020
3/11/2020
18/11/2020
/
03/09/2020,2/06/2020,12/02/2020

Volgende adviezen zijn beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad
RvB JWI
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie
Seniorenraad

DATUM:

Sportraad
Mobiliteitsraad

ADVIES:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de bijgevoegde verslagen en adviezen van diverse
adviesorganen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Communicatiedienst (website).
***
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Vragen en antwoorden.
1) Vraag 1:
Jo Portois stelt volgende vraag: "In het verslag van de GECORO van 20 oktober
heb ik gelezen dat jongeren gevraagd hebben om het speelveldje te verplaatsen.
Kan u verduidelijken over welke jongeren het gaat?”
Tim Vandenput antwoordt: "Schepen Muyldermans en ikzelf hebben anderhalf jaar
geleden met een aantal jongeren, die hier rondhangen aan het GC Felix Sohie en
Mariënparking een vergadering gehad. In die vergadering hebben de jongeren zelf
aangegeven dat ze hier in de omgeving van het GC Felix Sohie en Marienparking
het niet zo tof vinden omdat ze weten dat ze andere mensen storen. Misschien
kunnen we met de site in aanbouw aan de oude Koldam het speelveld naar daar
verplaatsen.”
Jo Portois vraagt: "Is daar al een beslissing in genomen?"
Tim Vandenput bevestigt dat er nog geen beslissing in genomen is.
Pieter Muyldermans vult aan: "We zijn samen met de jeugdraad de buitenruimte
aan de Koldam vorm aan het geven. We hebben een eerste werkgroep daarover
gehad en we hebben nu via Horizon+ iemand gevonden die ons helpt om het plan
verder uit te tekenen en uit te werken. Dit is waar we vandaag staan."
2) Vraag 2:
Jo Portois stelt volgende vraag: "Hoever staan we in het plan van Halan Cauter?
De zomer komt eraan en ik heb me laten vertellen dat daar misschien een kamp
zou doorgaan?"
Pieter Muyldermans legt uit: "Voor Halan Cauter is de bouwvergunningaanvraag
ingediend. Het openbaar onderzoek is lopende momenteel. De mobiele
toiletwagen die we gaan gebruiken voor evenementen en voor een kamp die daar
zou plaatsvinden, is besteld. Verder zijn we vanuit de jeugddienst op zoek naar
een vereniging die bij wijze van test een kamp wil laten doorgaan., maar we
wachten af tot we onze bouwvergunning krijgen om dit officieel te bevestigen, "
Jo Portois stelt volgende vraag: "Is het sowieso zeker dat het een kampplaats
wordt of krijgt het een andere bestemming?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "Wat er in de bouwvergunning staat, is een
aanvraag om een toegangsweg te maken vanuit de Jan Lindtstraat, zodanig dat
het terrein bereikbaar is en dat we niet langs de Willem Degreefstraat moeten
gaan. Er zal een betondal gegoten worden en nutsvoorzieningen getrokken
worden tot een plaats waar we de mobiele toiletwagen kunnen plaatsen. De
mobiele toiletwagen zal hiervoor niet permanent gebruikt worden. Het is een
tijdelijke plaats. We willen dit jaar, zo hebben we dat aan de buren gemeld, een
kamp uittesten. Zien of de opgestelde regels leefbaar en houdbaar zijn voor de
buurt. Daarna gaan we samen met de buurt evalueren. Dat is het enige wat op de
dag van vandaag vast staat. We zijn aan het wachten tot het einde van het
openbaar onderzoek, om te kijken of we daar een bouwvergunning verkrijgen."
3) Vraag 3:
Jo Portois stelt volgende vraag: "Er is een onderzoek in Vlaanderen voor de
markeringen van de fietsinfrastructuur. Wij vroegen ons af of de gemeente
eventueel bereid is om daar aan deel te nemen en mee in kaart te brengen."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Vorig jaar is dat al gebeurd. Vorige keer hebben
we de reglementen goedgekeurd onder andere de fietsoversteek aan het station
van Groenendaal, het rood opstelvak voor de fietser aan het Nerocafé. Dit is met
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de subsidie van vorig jaar uitgevoerd. Dit jaar hebben we geen concrete punten
vastgelegd, we houden al die subsidiemogelijkheden nauw in het oog. Ook voor
de schoolomgevingen hebben we vorig jaar 25.000 euro subsidie aangevraagd en
gekregen. Momenteel zijn we met de provincie een traject bezig om extra
middelen daarvoor vrij te krijgen."
Jo Portois vult aan: "Moest de gemeente toch nog zin hebben om deel te nemen,
de inschrijvingsdatum loopt tot 31 maart 2021."
Pieter Muyldermans vult aan: "Ik heb ondertussen even opgezocht. Het gaat over
Fietsberaad, een oproep om in het project mee te gaan. Ik heb dat inderdaad
bekeken. Volgende woensdag gaan we gesprekken hebben met een aantal
studiebureaus om de fiets- en wandelroutes in kaart te brengen en een degelijk
plan op te stellen. Aangezien we dit gaan doen, ben ik niet verder ingegaan op
deze specifieke aanvraag, waar ze echt naar een projectsituatie op zoek zijn om
mee de studie te kunnen doen. Gezien wij al een aanbesteding voor een
studiebureau lopende hebben, hebben we op deze aanvraag niet ingeschreven."
4) Vraag 4:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Ik had graag de stand van zaken willen
kennen inzake de prijsherberekening van Pellikaan voor de jeugd- en sportsite.
Hebben jullie daar al een beter zicht op de reële kostprijs?"
Marc Vanderlinden antwoordt: "We hebben daar al een beter zicht op. U zal gezien
hebben dat wij in de budgetwijziging die wij hebben doorgevoerd, ook al een aantal
budgetten opgenomen hebben. Wij bekijken samen met Pellikaan nu de uitvoering.
U zal waarschijnlijk gemerkt hebben dat het openbaar onderzoek loopt rond de
werken rond de tennisvelden. We hebben per toeval vandaag Pellikaan gezien om
de planning tot het einde der werken samen met hun te bekijken en ervoor te
zorgen dat we eind 2023 de werken op de site hebben afgerond."
5) Vraag 5:
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Het dossier tweede fase van de
Brusselsesteenweg. Hoe staat het daarmee? Staan alle lichten op groen?"
Marc Vanderlinden antwoordt: "Er staan geen lichten op de Brusselsesteenweg
dus ze staan ook niet op groen. Het Brusselsesteenweg dossier, meneer
Vandervaeren, zit nog altijd in dezelfde positie zoals het drie jaar geleden zat, met
die wijziging dat er vandaag een akkoord is tussen ANB en de provincie om de
erosiegeul in te dammen. Ik zal proberen om tegen volgende maand een nieuwe
stand van zaken te geven. Ik zal deze week contact opnemen met het
studiebureau omdat we een aantal bijkomende zaken gevraagd hebben, namelijk
het plan uit te werken volgens dit laatste akkoord, om de metingen op te starten
over de weg, de uit te voeren grondinnames (nog niet besproken geweest). Intern
hebben mijn collega's allerlei plannen met de Brusselsesteenweg en moeten we
intern bekijken wat er met de bovenbouw moet gebeuren. Tot op heden toe, is
daar nog geen aandacht besteed, men heeft het vooral gehad over de riolering,
de afvoer van het hemelwater naar de Koningsvijvers. We moeten dit dossier reactiveren en hoop ik dat we wat gunstiger signalen hebben."
Tim Vandenput vult aan: "Ons aandeel in dit project is niet opgenomen in de
meerjarenplannen. Dit heeft erin gestaan in de periode van 2008/2009 tot
2013/2014. Maar omdat ze in Vlaanderen toch aan het slabakken waren en niet
overeenkwamen tussen hun agentschappen intern en de provincies, hebben we
dit uit het MJP uitgehaald. Het heeft geen enkele zin om projecten, die toch niet
op middellange termijn gerealiseerd worden, om dit in begrotingen te plaatsen. Ik
wil gewoon meegeven dat als er een knoop ontward wordt en alle neuzen in
dezelfde richting staan, dan moet dit ook nog in een meerjarenplan gezet
worden."
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6) Vraag 6:
Caroline Lagrange stelt volgende vraag: "In Vlaanderen voorzien Bart Somers en
Lydia Peeters een subsidie van 150 miljoen euro voor de aanleg van nieuwe
fietspaden of verbeteringen van bestaande fietspaden. Kunnen we hiervan gebruik
maken? Indien dit het geval is, willen we inzicht krijgen in de prioriteiten van de
projecten. Of de burger hier ook mee zijn zegje zou kunnen hebben. Nog een
volgende vraag: De gemeente voorziet een jaarlijks budget van 120.000 euro
voor mobiliteit. Ik wil vragen waaraan dit in de voorbije twee jaar gespendeerd
werd. Een volgende vraag: De fietserbond heeft een hele lijst knelpunten
opgesteld (een aantal jaren geleden). Wordt daar gebruik van gemaakt om
verbeteringen aan te brengen? Of het nuttig is of we met de fietserbond samen
zitten of zoomen om prioriteiten te bespreken, als de lijst van de knelpunten
gebruikt wordt als werkdocument. Als deze niet gebruikt wordt, heeft dat voor de
fietserbond ook geen zin om met die lijst verder te werken of up to daten."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Wat de subsidie van Vlaanderen betreft hebben
we inderdaad dat bericht ontvangen. Ik denk dat we iets meer dan 250.000 euro
kunnen ontvangen. Dit moet nog verder bekeken worden onder welke
voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat per twee euro dat wij neertellen,
Vlaanderen er één euro bij doet. Dat wil al zeggen dat we voor 500.000 euro een
fietsproject moeten hebben. We moeten eerst zien waaraan we moeten voldoen
om daar recht op te hebben. Moet dit enkel een fietspad zijn, kan dit ook een
fietsstraat zijn of misschien in een algemener project opgaan? Dat is vandaag
voor mij nog niet duidelijk. Maar als het wordt aangeboden, moeten we dit zeker
onderzoeken.
Wat de zwakke weggebruiker betreft. We zijn in 2020 gestart met ons MJP. In
2019 was er die 120.000 euro voor de zwakke weggebruiker er nog niet onder die
vorm. Dit moet in de boekhouding uitgezocht worden wat er toen juist gebeurd is
voor de zwakke weggebruiker. Daar heb ik vandaag geen volledig zicht op. In
2020 waren we eerst op zoek naar een mobiliteitsambtenaar, maar nu gaan we
samenwerken met een studiebureau om projecten te bepalen. In 2020 is er
voornamelijk van dat budget gebruikt gemaakt voor een veilige schoolomgeving
waar we digitale borden en slagbomen hebben geplaatst. Ook is er al studiewerk
geweest voor een project dat nu volgt. We hebben al een deel van het factuur
vorig jaar betaald voor Telraam, waar we morgen beginnen met het uitrollen van
de deelnemers en een deel van die factuur zal dit jaar nog volgen. We hebben een
fietsenstalling geplaatst aan het station van Groenendaal en wegmarkeringen
aangebracht op een aantal knelpunten. Het overzicht is niet helemaal volledig en
moet ik verder afstemmen met onze diensten. Voor de schoolomgeving hebben
we een subsidie ontvangen van 25.000 euro en bij de wegmarkeringen was er ook
de helft gesubsidieerd. Dat is een overzicht voor de 100.000 euro
investeringsprojecten en de rest omvat 20.000 euro exploitatiebudget. Daar moet
ik ook vandaag het antwoord schuldig blijven en moet ik dit verder uitzoeken met
onze diensten. Wat de knelpunten betreft. Die lijst is inderdaad al een inspiratie
geweest. We hebben een aantal wegmarkeringen aangebracht eind vorig jaar.
Hierdoor zijn een aantal knelpunten weggewerkt. De knelpuntenlijst wordt
regelmatig geüpdatet. Het is moeilijk te zeggen welke knelpunten er waren als we
met deze bestuursploeg begonnen, dus ook moeilijk te bepalen wat er al opgelost
is, maar er is al heel veel opgelost. Verder is dit niet de enige inspiratie, we
hebben een actieve mobiliteitsraad, waar ook iemand van de fietserbond inzit. Via
deze weg krijgen we ook nog andere knelpunten aangereikt, waarvoor we een
oplossing proberen te zoeken. Ik ben zeker bereid om nogmaals met de
fietsersbond samen te zitten om de knelpuntenlijst te overlopen."
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7) Vraag 7:
Marijke Belsack stelt volgende vraag: "Ik heb vandaag vernomen dat de
gemeente Groot-Beersel een reservelijst heeft opgesteld voor, wanneer mensen
opgeroepen zijn voor vaccinatie en niet komen opdagen. Die reservelijst bestaat
voornamelijk uit leerkrachten van alle scholen op hun grondgebied in volgorde
van leeftijd om zo de open plaatsen op te vullen. Kan zoiets ook voor de
gemeente Hoeilaart voor de leerkrachten van de scholen en de personeelsleden?"
Tim Vandenput antwoordt: "De oproep, wie dat er uitgenodigd wordt, komt vanuit
de eerstelijnszone. De gemeente heeft daar geen enkele bevoegdheid in. Ik heb
wel gevraagd aan de voorzitter van de eerstelijnszone om de leerkrachten ook
prioritair te laten vaccineren. Ik heb daar geen duidelijk antwoord op gekregen.
Wat de reservelijsten betreft, die bestaan en liggen bij de dokters. De dokters
worden gecontacteerd, als er in de loop van de dag te weinig mensen opdagen in
het vaccinatiecentrum. De dokters bellen dan de personen op om langs te gaan in
het vaccinatiecentrum binnen een tijdspanne van twee uur. Ik zal morgen nog
eens langs gaan bij de voorzitter van de eerstelijnszone om te vragen om de
leraars prioritair te laten vaccineren. Het kan één van de oplossingen zijn om de
scholen open te houden in deze moeilijker wordende tijden."

***
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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