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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 22 MAART 2021 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden en  
Joy Sergeys, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Jo Portois, Caroline Lagrange, Timothy Rowies,  
Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en  
Maarten Bresseleers, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: 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. 
 
 

* * * 

 

O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Ruimte'. 

Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "In de vorige zitting werden de verschillende verschuivingen 
naar aanleiding van het vertrek van Sylvie Gahy behandeld. Daarbij werd er één 
gemeenteraadscommissie over het hoofd gezien. In de commissie Ruimte zal Maarten 
Bresseleers zetelen ter vervanging van Sylvie Gahy." 
 

 
* * * 

 

O.P.3 Algemeen directeur. Samenwerkingsovereenkomst vaccinatiecentrum. 

Goedkeuring 
 
Steven Coppens licht toe: "In onze eerstelijnszone werden twee vaccinatiecentra geopend. 
Deze worden georganiseerd door een samenwerking tussen de eerstelijnszone en de 
deelnemende gemeenten: Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse 
en Hoeilaart. Rond de organisatie en de financiering van beide centra moeten heel wat 
afspraken worden vastgelegd, vandaar bijgevoegde overeenkomst. Belangrijke aspecten 
hierin zijn de personeelsinzet van de deelnemende besturen en het engagement om de 
kosten te delen indien de toegekende subsidies ontoereikend zijn." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik lees dat er een te verwachten subsidie is van 
van ongeveer 2,5 miljoen euro.  Zijn hiervoor voorwaarden aan verbonden voor de 
gemeente? Of hebben de gemeenten hier sowieso recht op?" 
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Tim Vandenput antwoordt: "Dat is 2,5 miljoen euro voor de hele eerstelijnszone.  
Dat in niet voor elke gemeente 2,5 miljoen euro. Dat is een vast bedrag, als je daarover 
gaat, dan moeten we dat als gemeente zelf financieren. Er is afgesproken om zoveel 
mogelijk binnen dat budget te blijven." 
 
Youri Vandervaeren vult aan: "Is het zo dat de eerstelijnszone op dit bedrag kan rekenen? 
Het is niet zo dat de eestelijnszone dit bedrag ontvangt bijvoorbeeld op voorwaarde dat 
jullie een vaccinatiegraad halen van 70 of 80 %. Het is een bedrag waar de eerstelijnszone 
op kan rekenen." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Het is niet resultaatgebonden. Het enige resultaat is dat we 
die twee vaccinatiecentra moeten volledig in orde hebben om volledig te kunnen draaien." 
 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Hoeveel mensen zijn er in Hoeilaart al 
gevaccineerd? Welke doelgroep is er al gevaccineerd? Wat gebeurd er als de mensen niet 
komen opdagen? Hoe wordt dit opgevolgd? Welk type vaccin wordt er momenteel 
gegeven?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Het vaccin dat hier gegeven wordt is het AstraZeneca-vaccin. 
Hoeveel en welke mensen er gevaccineerd zijn, heb ik geen zicht op. Zowel ons 
zorgpersoneel en dokters hebben voorrang gekregen, alsook onze politiezone. De 
prioritaire groepen zijn hier allemaal gevaccineerd. Vorige week had ik met het hoofd van 
de eerstelijnszone nog een gesprek om te vragen dat onze kinderopvang, zoals de 
onthaalouders, ook prioritair gevaccineerd zouden worden. Wat de bevolking zelf betreft, 
zijn er vandaag uitnodigingen verstuurd voor inwoners geboren voor 1 januari 1939. Deze 
zullen eind maart of begin april gevaccineerd worden. Het is niet de gemeente die deze 
uitnodigingen verstuurd maar Vlaanderen. We hebben hier totaal geen zicht op, wel vragen 
we af en toe aan de eerstelijnszone hoe de stand van zaken is." 
 

 
* * * 

 

O.P.4 Dienst Omgeving. Vervreemding grond Koldamstraat-R. Lauwersstraat op 

vraag van Dirk Vanmol. Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe: "Het betreft de verkoop van een strook grond van 24 m² in de 
Koldamstraat op de grens tussen het perceel van de gemeente, waar we een parking zullen 
aanleggen, en het perceel van een particulier. Met deze transactie wordt de perceelgrens 
recht getrokken. Alle kosten die hiermee verbonden zijn, komen ten laste van de 
particulier, aangezien deze de vragende partij was voor de transactie." 
 

 
* * * 

 

O.P.5 Burgerzaken. Schrapping van geboorte- en adoptiepremie. 
 
Steven Coppens licht toe: " De premie bij geboorte of adoptie van een derde kind bestaat 
werd laatst op deze raad behandeld in 2003, waarna ze stilzwijgend bleef bestaan. 
Ondertussen hebben we reeds andere prioriteiten aangeduid, waar de tijd en middelen van 
het bestuur op worden ingezet. Deze premie past niet langer binnen het kader van onze 
beleidsdoelstellingen waarin we individuele geschenken beperken ten voordele van 
gemeenschapsvormende initiatieven." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "We staan zeker achter het principe dat we een 
gelijke behandeling voor alle gezinnen en kinderen willen. Wat weerhoudt er ons van om 
deze premie niet toe te kennen vanaf het eerste kind?" 
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Tim Vandenput antwoordt: "Zoals de voorzitter reeds vermeldde, bestond het niet voor 
het eerste en tweede kind. Wij vinden ook, blij te horen dat uw partij ermee eens is, dat 
elk kind gelijk is. Het kindergeld wordt geregeld op Vlaams niveau. De mensen ontvangen 
al kindergeld en wij vinden niet dat wij als gemeente een éénmalige geboortepremie 
moeten geven. Dat is een Vlaamse bevoegdheid en geen gemeentelijke." 
 
Youri Vandervaeren vraagt het volgende: "Wat zal er met het vrijgekomen bedrag 
gebeuren?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Dit bedrag is niet meer ingeschreven." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Hoeveel bedroeg het bedrag ongeveer op 
jaarbasis?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Dan moeten we eens in de rekeningen van 2011-2012 
nakijken, het laatste jaar dat deze bedragen werden uitgegeven. We zullen dit opzoeken 
en op papier zetten." 
 
Youri Vandervaeren stelt vast dat het advies van de raden ontbreekt. 
 
Tim Vandenput vraagt welke raden. 
 
Youri Vandervaeren antwoordt: "Ik denk aan de raad van de jonge gezinnen of jeugdraad 
die daar wel een advies ovr kunnen geven." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Als wij hier allemaal politiek akkoord kunnen zijn, dat elk kind 
gelijk is, ofwel volgen we uw voorstel om elk kind 124 euro te geven, ofwel schaffen we 
het voor iedereen af. Dit voorstel gaat over de afschaffing voor iedereen." 
 
Youri Vandervaeren antwoordt: "Ik wil hier graag mijn reflectie weergeven. De CD&V zal 
de afschaffing van deze premie niet goedkeuren. Het is jammer dat men jonge gezinnen 
in de steek laat. De geboorte van een kindje is niet alleen een emotionele gebeurtenis, ook 
financieel heeft dit een impact op het gezin. Daarom trachtte de gemeente Hoeilaart een 
bescheiden bijdrage te leveren in de kosten waarmee een jong gezin bij gezinsuitbreiding 
mee geconfronteerd wordt. Deze geboorte- en adoptiepremie ondersteunt jonge gezinnen 
en voor hen is de levenskost hoog. Wij vinden het uiterst jammer dat deze premie 
afgeschaft zal worden en dit in volle coronatijden. Wij hebben in een zeer recent verleden 
gedurende 5 jaar subsidies ontvangen ter bestrijding van kinderarmoede. Een 
geboortepremie in de bestrijding hiervan kan van een toegevoegde meerwaarde zijn. 
Kinderarmoede moet bestreden worden en dat doe je niet door gezinnen nog minder 
middelen te geven. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen in armoede harder getroffen 
worden door de corona, bovendien kwam begin oktober 2020 de lokale kinderarmoede 
barometer uit. Hoeilaart kreeg een slecht rapport met een eindscore van min 8, ernstig 
negatief. In een zeer recent verleden kregen we ook al een slecht rapport als het op 
kinderarmoede aan kwam. We mogen in de eerste plaats, diegene dit het echt nodig 
hebben, niet in de kou laten staan. CD&V Hoeilaart vraagt, als men dan toch beslist om 
deze premie af te schaffen, wat wij ten zeerste betreuren, of deze premie niet kan worden 
overgenomen door het OCMW voor gezinnen met een verhoogd risico op kinderarmoede. 
Op die manier komt de geboortepremie in de eerste plaats bij gezinnen terecht die het 
echt nodig hebben. De premie kan bijvoorbeeld in de vorm van een extra waardebon te 
spenderen bij lokale handelaars. Een ander alternatief kan bijvoorbeeld een gratis 
geboorteboompje zijn, aangeboden door de gemeente. Ze kunnen dit boompje thuis 
planten en waarom niet op termijn een gemeentelijk geboortebos aanplanten. Via het Huis 
van het Kind kan er bijvoorbeeld gepolst worden naar de interesse van het 
geboorteboompje. We zijn tegen de afschaffing van de geboorte- en adoptiepremie maar 
als hij dan toch wordt afgeschaft, vragen wij of het OCMW de oefening wil doen om deze 
premie gaan toe te kennen aan de gezinnen met een verhoogd risico voor kinderarmoede." 
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Tim Vandenput antwoordt: "Meneer Vandervaeren, zoals toegelicht, is deze regeling al 
jaren niet meer actief. Het afschaffen vandaag is het administratief afschaffen. Het is al 
jaren niet meer in voege. Wat u daar zegt is eigenlijk niet correct. Ik zou aan schepen 
Vanderlinden willen vragen wat er al wordt gedaan voor kinderarmoede en wat er nog staat 
te gebeuren." 
 
Annelies Vanderlinden licht toe: "Ik denk dat uw partij op de hoogte is wat wij allemaal 
doen en nog zullen doen. Dat wordt regelmatig herhaald in het bijzonder comité. Wat de 
kinderen in kinderarmoede betreft, zijn er de voorbije maanden dingen gebeurd. In de 
zomer waren er acties en op dit moment lopen er ook nog acties. We zijn in volle opstart 
voor ondersteuning in logopedie voor kinderen. We zijn specifiek met een aantal zaken 
bezig rond kinderarmoede. De barometer stond inderdaad op het lijstje van onze hoofd 
maatschappelijk werker die verder gaat onderzoeken waarom die score zo hoog is. Zij is 
van mening dat er bepaalde parameters worden gehanteerd die eigenlijk niet helemaal 
correct zijn. Zij gaat dit verder onderzoeken. Ik vind het spijtig dat u zegt dat wij niet veel 
doen voor kinderarmoede. Ik denk dat onze maatschappelijk werkers daar heel goede 
tentakels voor hebben. Dat die heel nauwgelet gaan nakijken wat er allemaal met de 
kinderen gebeurt en waar de tekortkomingen zijn. Zij gaan daar heel hard om die kinderen 
te ondersteunen waar het nodig is." 
 
Youri Vandervaeren vult aan: "Dank u wel voor uw uitleg, maar u legt woorden in mijn 
mond. U zegt dat ik zeg dat jullie niets doen voor kinderarmoede. Ik lees nog een keer 
mijn zinnetje voor: "CD&V Hoeilaart vraagt, als men dan toch beslist om deze premie af te 
schaffen, wat wij ten zeerste betreuren, of deze premie niet kan worden overgenomen 
door het OCMW voor gezinnen met een verhoogd risico op kinderarmoede." We weten dat 
er initiatieven genomen worden. Ik heb ook in de OCMW raad gezeten en wij appreciëren 
ten zeerste de inspanning. We vragen gewoon of eventueel deze premie aan die gezinnen 
kan komen aan gezinnen met verhoogd risico op armoede. Omdat we ook zien dat de 
cijfers van de barometer voor kinderarmoede zeer negatief zijn." 
 
Annelies Vanderlinden vult aan: "Zoals u weet, als er tekorten zijn binnen het OCMW om 
bepaalde acties te doen en bepaalde gezinnen te ondersteunen, dan worden die gelden 
aangezuiverd. Een tekort voor die mensen te ondersteunen zullen we niet hebben." 
 
Tim Vandeput vult aan: "Ik wil er toch eens op wijzen dat elk kind gelijk is. Deze premie 
was niet enkel voor kinderen in kinderarmoede maar ook voor rijke kinderen. Hier was ook 
een gelijkheidsprincipe. Zoals ik al zei was het eigenlijk niet meer gebudgetteerd, bestond 
nog enkel administratief. Zoals schepen Vanderlinden zegt zijn er heel veel initiatieven 
genomen en als er nog meer initiatieven genomen moeten worden, als u dat hoort via uw 
netwerk in de bevolking, dan kan dit zeker voorgesteld worden binnen de schoot van het 
OCMW en het bijzonder comité. We staan daar zeker voor open maar dit is hier geen gelijke 
en eerlijke premie." 
 

 
* * * 

 

O.P.6 Dienst Vrije Tijd. Corona-ondersteuningsmaatregelen verenigingen. 

Besluit goedkeuring reglement ondersteuningsmaatregelen verenigingen en 

adviesraden naar aanleiding van de coronacrisis - Verlenging. 
 
Steven Coppens licht toe: "Eind augustus keurden we het relance reglement goed, 
waarmee 260.000 euro via diverse kanalen wordt ingezet ter ondersteuning van de 
verenigingen tijdens en na corona. We hadden toen vooropgesteld dat deze maatregelen 
tot eind juni 2021 van kracht zijn. Nu, iets meer dan 6 maanden later is het voor ons, voor 
de verenigingen en voor de inwoners duidelijk dat we tegen eind juni niet zullen terugvallen 
op het normale gemeenschapsleven. Een verlenging van de relancemaatregelen is 
bijgevolg aan de orde. 
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Op basis van het huidig verbruik van de vernoemde 260.000 euro kunnen we stellen dat 
er voldoende budgettaire marge is om zowel het gratis ter beschikking stellen van de 
infrastructuur, als de impulssubsidie en het noodfonds te verlengen tot het einde van dit 
jaar." 
 

 
* * * 

 

O.P.7 Dienst Vrije Tijd. Gemeenschapsvorming. Goedkeuring geïntegreerd 

reglement wijkfeesten/wijk in de kijker. 
 
Steven Coppens licht toe: "Een herziening van het reglement wijkfeesten dringt zich al 
enige tijd op, In het huidige reglement zijn er geen bepalingen opgenomen rond het 
initiatief "Wijk in de kijker". In bijlage hebben jullie het aangepaste geïntegreerd reglement 
ontvangen, waarin zowel de wijkfeesten als Wijk in de kijker werden opgenomen." 
 
Youri Vandervaeren vraagt welke wijzigingen er doorgevoerd werden, wat het was niet erg 
duidelijk. 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "De exacte wijzigingen kunnen we opvragen en worden 
schriftelijk meegedeeld aan u. Zoals de voorzitter zei, we hadden een reglement voor 
wijkfeesten maar Wijk in de kijker werd altijd als een aparte organisatie uitgevoerd vanuit 
onze diensten zonder dat er iets in een reglement stond. Dus de bepalingen die we toen 
met de diensten volgden, hebben we nu in een reglement gegoten. Dat is eigenlijk iets van 
vorige legislatuur dat blijven liggen is, dat nooit tot op de gemeenteraad is geraakt en bij 
deze brengen dit naar hier." 
 
Youri Vandervaeren vraagt het volgende: "Wij vragen vriendelijk om volgende keer 
duidelijk de wijzigingen weer te geven. Het is voor ons niet duidelijk welke wijzigingen 
tegenover het vorige reglement zijn aangebracht." 
 

 
* * * 

 

O.P.8 Dienst Vrije Tijd: Reglement compensatie zwembeurten. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Zoals reeds in de voorbije raadszittingen aangehaald, werd er, 
naast de regeling voor de scholen, ook werk gemaakt van een compensatieregeling voor 
inwoners van Hoeilaart die gebruik maken van het Begijntjesbad in Overijse. De 
compensatie wordt gekoppeld aan een initiatief ter ondersteuning van de lokale economie. 
De gebruikers van het zwembad zullen, op basis van hun toegangsbewijzen, een 
compensatie krijgen in de vorm van waardebonnen, te gebruiken bij een lokale 
ondernemer. In bijlage in jullie mapje vinden jullie het invulformulier dat gebruikt zal 
worden en dat zal tweemaal per jaar binnengebracht kunnen worden." 
 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Ik vind dit een lovenswaardig initiatief, maar 
wij gaan tegen stemmen omwille van het feit dat wij niet geloven in het systeem van de 
bonnen. Ik denk dat dit een zeer omslachtig gedoe gaat zijn en met veel administratie als 
gevolg en veel indirecte kosten voor de gemeente. Wij blijven ijveren voor subsidies vrij 
te maken zodat alle Hoeilanders aan het voordeeltarief kunnen zwemmen. Ik doe een 
warme oproep om met beide besturen rond de tafel te gaan zitten om een eenvoudiger 
oplossing uit te werken en terug het oude systeem te hanteren. We blijven pleiten voor 
het voordeeltarief en niet te werken met bonnen. Het systeem van de bonnen gaat een 
winst genereren voor de gemeente omdat een aantal bonnen niet gaan gebruikt worden. 
We vinden dit geen goed systeem en administratief veel te omslachtig." 
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Tim Vandenput antwoordt: "Vindt u dan dat wij met een verhoging van 67%, zoals 
voorgesteld door Overijse, zomaar akkoord moesten gaan? U zit hier stelselmatig tegen 
onze begrotingen te stemmen. U vindt niets goed in die begroting. Hier hoor ik tussen de 
lijnen dat we gewoon een verhoging vanuit Overijse moeten slikken. Is het dat dat we 
moeten doen?" 
 
Patrick Demaerschalk antwoordt: "Ik zeg niet dat je dit moet slikken, je moet dit doen in 
overleg. Ik denk dat dit bespreekbaar is." 
 
Tim Vandenput vult aan: "Als ze eerst in Overijse een beslissing nemen, dat is het, te 
nemen of te laten. Het is vanuit Overijse zeer laattijdig gestuurd naar ons. Er was geen 
tijd om te overleggen. Dus schuif het niet in onze schoenen, maar wees constructief en 
denk na. Maar kom hier nu niet vertellen dat we zomaar die eenzijdige verhoging hadden 
moeten slikken." 
 
Patrick Demaerschalk antwoordt: "Dat heb ik nooit gezegd, ik zeg alleen maar dat we tegen 
het systeem zijn van de bonnen. Omdat dit administratief omslachtig is." 
 
Tim Vandenput vult aan: "Het is een beetje administratie, maar zo gaan we toch dat geld 
injecteren in iets anders, namelijk de lokale economie." 
 
Patrick Demaerschalk vraagt het volgende: "Hoe dek je dan de indirecte kosten? Het 
administratief verwerken kost ook geld. Tijd is geld." 
 
Steven Coppens stelt vast dat de meningen genoteerd zijn en kunnen overgaan tot de 
stemming. 
 

 
* * * 

 

O.P.9 Algemeen directeur. Haviland. Juridische ondersteuning. Overeenkomst. 
 
Steven Coppens licht toe: "In juni richtte intercommunale Haviland een bijkomende 
dienstverlening in: juridische ondersteuning. Als vennoot kunnen we op een eenvoudige 
en laagdrempelige manier juridisch advies en begeleiding ontvangen. De modaliteiten 
worden vastgelegd in bijgevoegde overeenkomst." 
 

 
* * * 

 

O.P.10 Dienst ICT. Raamovereenkomst Stad Brugge ICT-infrastructuur. 

Deelname. 
 
Steven Coppens licht toe: "De stad Brugge lanceert periodiek raamovereenkomsten met 
betrekking tot ICT-infrastructuur. In het verleden hebben we hier reeds gebruik van 
gemaakt onder andere voor de aankoop van PC's en recenter voor de aankoop en plaatsing 
van infoschermen in het GC Felix Sohie. 
Verschillende percelen in deze raamovereenkomst kunnen ons dit jaar en de volgende 
jaren helpen met het bereiken van onze ICT-doelstellingen, maar eveneens om waar nodig 
vlot expertise in te huren voor dringende operationele problemen. Er is geen afname-
verplichting." 
 
Jo Portois vraagt: "Ik begrijp dat de gemeente raamovereenkomsten afsluit maar zetten 
we daardoor geen lokale handelaars buitenspel? Kunnen we onderzoeken hoe we de lokale 
handelaars daarbij kunnen betrekken zodat we deze kunnen ondersteunen?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Dat zijn misschien logische vragen, maar er is ook een logisch 
antwoordt op. 
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Als wij toetreden tot een aankoopcentrale, nemen we administratief werk weg, namelijk 
kleine lastenboeken maken of organiseren van marktbevragingen. Bekijk het zoals een 
groepsaankoop van elektriciteit. Ook lokale handelaars kunnen participeren in zo een 
groepsaankoop en daardoor meer omzet gaan creëren. Dit is misschien nog een werkpunt 
dat we kunnen meenemen om als er groepsaankopen zijn, we vragen aan de Stad Brugge 
om ook onze lokale handelaars mee aan te schrijven. Meestal gaat het over grote 
aanbestedingsdossiers en zijn die ook publiek toegankelijk. Misschien moeten we onze 
lokale handelaars de weg tonen om mee te doen. Als we toetreden tot een raamcontract 
kunnen we zeer snel bestellen, dit in tegenstelling tot de normale gang van zaken wat 
soms kan oplopen tot twee of drie maanden leveringstijd." 
 
Youri Vandervaeren stelt het volgende voor: "Kunnen we dit dan direct hard maken om 
onze lokale handelaars daar bij te betrekken?" 
 
Marc Vanderlinden licht toe: "Dit wordt allemaal nationaal gepubliceerd. Als iemand daar 
geïnteresseerd is om daaraan mee te doen, dan moet hij het aanbestedingsbulletin volgen 
en kan hij meedoen." 
 
Youri Vandervaeren vult aan: "Wij kunnen misschien ook vanuit de gemeente hun daar 
attent op maken." 
 
Tim Vandenput vult aan: "Dat is wat ik net zei." 
 
Steven Coppens bevestigt dat de suggestie is opgenomen. 
 

 
* * * 

 

O.P.11 Personeelsdienst. Toetreding kaderovereenkomst voor het aanbieden 

van een hospitalisatieverzekering. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Voor de hospistalisatieverzekering van de medewerkers maken 
we gebruik van een raamovereenkomst van de Federale Pensioendienst. De huidige 
overeenkomst loopt af op het einde van dit jaar, dus lanceert de Pensioendienst een nieuwe 
overheidsopdracht waarbij ze alle deelnemende besturen uitnodigt om opnieuw in te 
stappen." 
 

 
* * * 

 

O.P.12 Technische dienst. Opdracht inzake het uitvoeren van keuringen - 

Toetreding tot raamovereenkomst CREAT. 
 
Steven Coppens licht toe: "Voor de technische keuringen maken we gebruik van de 
aankoopcentrale Creat. In januari liep deze overeenkomst af en werden alle deelnemers 
uitgenodigd om in te stappen op een vernieuwde raamovereenkomst voor de periode 2021-
2025. We hebben, verspreid over de gebouwen, voldoende technische installaties die het 
gebruik van dergelijke raamovereenkomst verantwoorden." 
 

 
* * * 

 

O.P.13 Technische dienst. Opdracht inzake Bedrijfskledij- lease - Toetreding tot 

raamovereenkomst CREAT. 
 
Steven Coppens licht toe: "Binnen het aanbod van opdrachtencentrale Creat zit een pakket 
rond het leasen van bedrijfskledij. Voor de medewerkers van de loods gebruiken we reeds 
enige tijd dergelijke dienst en het was nodig om deze opdracht te herbekijken, teneinde 
de bepalingen rond overheidsopdrachten te volgen.  
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Via Creat zijn we vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 
organiseren en gebruiken we de schaalgrootte om gunstige voorwaarden te bekomen." 
 

 
* * * 

 

O.P.14 Financiën. Bepalen principe van de tussenkomst van de gemeente in het 

tekort van het OCMW. Vaststelling. 
 
Steven Coppens licht toe: "Om ervoor te zorgen dat het OCMW al haar betalingen kan 
uitvoeren worden in de loop van een boekjaar diverse geldtransfers gedaan van gemeente 
naar OCMW. Deze resulteren op het eind van het boekjaar in een saldo dat we kunnen 
beschouwen als de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW. Het komt 
de raad toe om het bedrag van de tussenkomst jaarlijks te bepalen.  
Met dit besluit leggen we vast dat we in de komende jaren een vast principe hanteren voor 
het bepalen van de tussenkomst, namelijk dat we het totaalbedrag gebruiken van de 
geldtransfers die in de loop van het boekjaar werden verricht." 
 

 
* * * 

 

O.P.15 Dienst Vrije Tijd. GROS subsidiereglement. Kennisname 

subsidiereglement Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Steven Coppens licht toe: "De GROS heeft haar werkwijze rond toekennen van subsidies 
geëvalueerd en geactualiseerd. Hun nieuw reglement zullen ze vanaf heden gebruiken als 
leidraad voor het toekennen van steunmaatregelen aan organisaties, verenigingen en 
personen in het kader van het lokaal beleid rond ontwikkelingssamenwerking." 
 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Ik wil even terugkomen op de vorige 
gemeenteraad waar ik ook een toelichting gekregen heb van Annelies Vanderlinden. Het 
bedrag dat toegekend wordt aan subsidie, is dit 0,7 % van de begroting? Ik heb ook 
gelezen dat u schrijft dat het een vast bedrag is. Wat is het nu, is het een vast bedrag of 
0,7 % van de begroting?" 
 
Annelies Vanderlinden antwoordt: "Het is een vast bedrag per jaar maar in totaal van de 
legislatuur zullen we 0,7% van de begroting spenderen aan ontwikkelingssamenwerking. 
Het kan variëren jaar per jaar maar in totaal komt het neer op 0,7% van de begroting." 
 
Patrick Demaerschalk vraagt zich af waarom het niet ieder jaar 0,7% van de begroting kan 
zijn. 
 
Tim Vandenput vult aan: "Een begroting is een prognose van inkomsten en uitgaven. Op 
basis van die prognose uitgaven, rekenen we een vast bedrag dat we overmaken aan het 
GROS. Op het einde van het jaar zijn er de rekeningen, die altijd wat negatiever uitvallen. 
We zitten met dit vast bedrag altijd boven de 0,7 % van de uitgaven op de jaarrekening." 
 
Annelies Vanderlinden vult aan: "U kan trouwens de schijven die per kwartaal worden 
opgegeven volgen in de verslagen van GROS." 
 

 
* * * 
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O.P.16 Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. Kennisname. 
 
Steven Coppens licht toe: "Het gaat hierover een kennisname van de thesaurietoestand 
en liquiditeitsprognose." 
 

 
* * * 

 

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). 
 
Steven Coppens licht toe: "Het gaat hierover een kennisname van de verslagen en 
adviezen van de gemeentelijke adviesorganen." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Het verslag van de jeugdraad van 2 december 
wordt verwezen naar een projectfiche om de straatwerken in Hoeilaart opnieuw te 
lanceren. Hoever staat het met de projectfiche?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Dat kan ik voor u opvragen." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Wat wil de gemeente bereiken met het 
straatwerken? Wat zijn de doelen en tegen wanneer wensen we deze te bereiken?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Dat zal in de projectfiche staan. Deze projectfiche is nog 
niet goedgekeurd, hieraan wordt nog gewerkt. Op heden is deze nog niet klaar." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik las in het verslag van de milieuraad een 
stijging van het zwerfvuil. Dit wordt momenteel opgeruimd door het Ysedal. Ik las dat er 
in 2020 een serieuze stijging te bemerken viel, in 2020 was het 72 m³ tegenover 54 m³ in 
2019. Zullen er bijkomende initiatieven genomen worden om het zwerfvuil aan te pakken 
omdat dit nu toch in stijgende lijn gaat?" 
 
Joy Sergeys antwoordt: "Dat klopt, maar het is vooral vorig jaar in stijgende lijn geweest. 
Dit fenomeen is ook vastgesteld bij onze buurgemeenten onder andere Tervuren en 
Overijse. We denken dat dit te wijten is aan het feit dat veel mensen gingen wandelen en 
op straat kwamen en niet nadenken over het vuil dat ze achterlaten. Binnen Interrand 
hebben we hierover een gesprek gehad dat we verwachten dat daar meer op 
gesensibiliseerd zal worden. De bedoeling is om daar een campagne rond op te zetten, die 
dezelfde zal zijn voor ons, Overijse en Tervuren." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik had graag een laatste stand van zaken van 
het vuilnisbakkenplan." 
 
Joy Sergeys antwoordt: "De laatste stand van zaken is dat deze nog altijd in opmaak is en 
tegen mei of juni zouden we daar een eerste plan op tafel moeten zien." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Het verwonderde mij dat er de laatste vijf of 
zes maanden geen adviezen zijn geweest. Het verbaasd me. Kunnen we van participatie 
spreken als we de laatste vijf maanden geen adviezen gezien hebben." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "We zullen dit laten nakijken of er effectief geen geweest 
zijn of dat ze hier niet in de lijst staan. We hebben de laatste zes maanden toch een aantal 
adviezen geformuleerd." 
 

 
* * * 

 

Vragen en antwoorden. 
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* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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