Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 22 JUNI 2020
AANWEZIG:

Bram Wouters, algemeen directeur
Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies
Vanderlinden, schepenen
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie Bollue, Jo
Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Youri Vandervaeren, raadsleden

***
De voorzitter opent de openbare zitting

***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
25 mei 2020. Goedkeuring.

***
O.P.2 Financiële dienst. Jaarrekening 2019 - OCMW. Definitieve vaststelling.
Steven Coppens licht toe: "Het gaat hierover de definitieve vaststelling van de
jaarrekening van 2019 van het OCMW die op de gemeenteraad dient vastgesteld te
worden."

***
O.P.3 Financiële dienst. Jaarrekening 2019. Vaststelling.
Steven Coppens licht toe: "Het gaat hier over de vastelling van de jaarrekening 2019 van
de gemeente. Brecht heeft dit zojuist toegelicht."

***
O.P.4 Financiële dienst. Jaarrekening 2019 - AGB Holar. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Hier wordt de jaarrekening 2019 van AGB Holar
goedgekeurd."

***
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O.P.5 Algemeen directeur. Overzicht getroffen maatregelen in het kader van de
beperking van de verspreiding van het coronavirus
Steven Coppens licht toe: "Vorige vrijdag hebben jullie het overzicht ontvangen van de
maatregelen. Zijn hier vragen over? Geen vragen, dit is een kennisname dus geen
stemming hierover."

***
O.P.6 Dienst Welzijn. Wijziging rechtsvorm kinderdagverblijf Solheide.
Goedkeuring
Steven Coppens licht toe: "Volgend jaar verhuist het kinderdagverblijf naar de
woonzorgsite, het zal een groter kinderdagverblijf worden op een nieuwe locatie met
nieuwe opportuniteiten. Ook in het organogram van het lokaal bestuur Hoeilaart werden
woonzorgcentrum en kinderdagverblijf dichter bij elkaar gebracht, tussen beide zal een
nauwe samenwerking ontstaan.
Het organiseren van kinderopvang is geen kerntaak van een lokaal bestuur, echter is dit
in onze regio wel noodzakelijk om een voldoende groot aanbod te creëren. Om dit
aanbod kwalitatief te houden, maar ook financieel te kunnen dragen, willen we de
rechtsvorm wijzigen. Deze aanpassing heeft invloed op het verlofstelsel van nieuw aan te
werven medewerkers, de huidige medewerkers behouden hun rechten."

***
O.P.7 Personeelsdienst. Wijziging Rechtspositieregeling Gemeentebestuur.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "De wijziging van de rechtsvorm van het kinderdagverblijf
heeft ook gevolgen voor de rechtpositieregeling en het arbeidsreglement.
Daarnaast werd in de rechtpositieregeling ook een uitbreiding voorzien voor het inzetten
van uitzendarbeid, Dit is tot heden enkel mogelijk voor zorgpersoneel, deze beperking
wensen we te schrappen."
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Hoe zit het verlofstelsel voor het personeel in elkaar?"
Tim Vandenput antwoordt: "Die komen gewoon op het verlofstelsel van de
contractuelen."
Julie Bollue vraagt: "Is er dan een verandering tegenover de huidige situatie?"
Tim Vandenput antwoordt: "Diegene die vandaag in dienst zijn als statutairen, blijven dit
statuut behouden tot aan hun pensioen. Voor de nieuwe medewerkers wordt het
verlofstelsel van de contractuelen toegepast. In het woonzorgcentrum zijn er al een
aantal medewerkers die onder zo een stelsel vallen."
Julie Bollue vraagt: "Heb ik dit goed verstaan dat de nieuwe medewerkers dus minder
verlof gaan hebben dan de statutairen?"
Tim Vandenput bevestigt dat dit correct is.
Julie Bollue vraagt: "Verwachten jullie geen spanningen?"
Eva De Bleeker licht toe: " Er zijn een heel aantal die nu in statutair dienstverband
werken, deze personen hebben bijna de pensioengerechtigde leeftijd. Dus er zal heel snel
een switch komen van het ene stelsel naar het andere stelsel."

2

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 8 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 0133-8206-5679-1683.

Gemeenteraadszitting van 22 juni 2020

Tim Vandeput verduidelijkt: "Als we een uitwisseling van personeel willen bekomen
tussen het kinderdagverblijf en de woonzorgsite , willen we daar ook geen spanningen.
Als je met twee regimes blijft werken, creëren we daar ook spanningen. Het is nu even
een uitdoofscenario waarmee we werken, we werven mensen aan onder het nieuwe
stelsel om geen spanningen te hebben op langere termijn."

***
O.P.8 Personeelsdienst. Wijziging Arbeidsreglement Gemeentebestuur.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Het arbeidsreglement wordt gewijzigd naar aanleiding van de
aanpassing van de rechtsvorm van het kinderdagverblijf."

***
O.P.9 Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie (fase 3). Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "De personeelsformatie wordt verder afgewerkt. In de
argumentatie van dit agendapunt worden alle voorgesteld wijzigingen toegelicht:
•
•
•
•
•
•

We voegen een verantwoordelijke toe voor gebouwen alsook een
verantwoordelijke ICT
De staf van de woonzorgsite wordt herzien:
Verschuivingen in het secretariaat en onthaal
Toevoeging van een deskundige psychologie en een deskundige animatie
Schrappen van het diensthoofd dagverzorgingscentrum
De functies van het kinderdagverblijf verschuiven naar het OCMW"

Alain Borreman stelt volgende vraag: "Over de synergieën tussen het kinderdagverblijf
en de woonzorgsite. Voor het kinderdagverblijf wordt er een kok en iemand voor de
onderhoud aangeworven. Dus vraag ik me af waar de synergieën zitten."
Eva De Bleeker antwoordt: "In de keuken van een kinderdagverblijf zijn er zeer
specifieke vereisten naar de kinderen toe, ook aangaande de opwarming van het eten.
Het is absoluut de bedoeling dat er synergieën zijn, bijvoorbeeld tijdens deze
coronaperiode zijn er mensen van het kinderdagverblijf die in het woonzorgcentrum gaan
werken zijn. Er is nu al een interactie en op termijn zal dit verder uitgewerkt worden. Dit
is de visie voor de hele site en wordt stapsgewijs uitgerold."
Alain Borreman vraagt: "Is het niet zo dat synergieën verboden zijn? Dat de keuken niet
gemeenschappelijk mag zijn, zoals vermeld in een decreet?”
Eva De Bleeker verduidelijkt: "Het echt bereiden en de ingang en uitgang van een
kinderdagverblijf, hierover zijn heel strikte regels over de stromen. Maar er zijn ook heel
wat zaken die gemeenschappelijk kunnen gebeuren. Het is allemaal zeer technisch (van
alle details ben ik niet op de hoogte) maar het is voor een gedeelte mogelijk een stuk in
het woonzorgcentrum te organiseren en een stuk in het kinderdagverblijf."
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Men gaat over tot het aanwerven van een
verantwoordelijke gebouwen en onderhoud . Er is al iemand verantwoordelijk voor het
woonzorgcentrum voor de gebouwen en het onderhoud. Wordt haar functie uitgebreid
voor de hele gemeente of wordt er iemand nieuw aangeworven? Wat gaat de verhouding
zijn tussen die twee personen?"
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Tim Vandenput licht toe: "In de visie van het organogram dat twee jaar geleden werd
voorgesteld, hadden we deze functie voorzien maar dit is tot op heden nog niet ingevuld
om een aantal redenen. Dit willen we nu wel doen. De game changer is het sport- en
jeugdcentrum dat volledig af is. Dit is ook een complexer gebouw dan het vorige gebouw.
Het beheer van alle gebouwen willen we op een consequente en eenvormige manier gaan
doen, namelijk naar kuisen toe, aansturen van mensen, de technieken,
onderhoudscontracten, enzovoort. We willen dit aan één persoon toewijzen, dit is een
extra persoon die de personen die vandaag elk hun gebouw hebben, gaat aansturen."
Alain Borreman vat het samen: "Het is dus een bovenliggende functie die nu nog niet
bestaat."
Tim Vandenput bevestigt:" Het is een nieuwe overkoepelende functie die op heden niet
bestaat om eenvormigheid te bekomen binnen dit domein."
Alain Borreman stelt volgende vraag: "In het woonzorgcentrum zal een deskundige
psychologie aangeworven worden. Wat houdt deze taak in? Waarom wordt deze vacature
opengesteld?
Eva De Bleeker antwoordt: ' De psychische problemen bij senioren zijn toch reëel (zoals
aangetoond in een aantal studies) en we willen het psychisch welzijn bij onze senioren
garanderen."
Alain Borreman vraagt: "De maatschappelijk assistent gaat van een fulltime functie naar
0,75 functie. Dit lijkt me eigenaardig omdat ik dacht dat een maatschappelijk assistent
zijn/ haar handen vol had."
Bram Wouters verduidelijkt: "De maatschappelijk assistent had een gedeeld takenpakket
en hield zich ook bezig met animatie en vrijwilligerswerking in het woonzorgcentrum.
Deze taken worden overgedragen naar een deskundige animatie."
Alain Borreman stelt volgende vraag: "De verantwoordelijke voor het
dagverzorgingscentrum heeft een andere functie gekregen in het woonzorgcentrum en
wordt niet vervangen."
Tim Vandenput licht toe: "De verantwoordelijk voor het dagverzorgingscentrum heeft
gepostuleerd voor afdelingshoofd zorg en is hiervoor geslaagd. Maar in haar takenpakket
kan ze het management van het dagverzorgingscentrum mee opnemen. Er is genoeg
personeel om het dagverzorgingscentrum volledig operationeel te houden.

***
O.P.10
Dienst Vrije tijd. Lokale economie. Goedkeuring reglement
cadeaubonnen
Steven Coppens licht toe: "De impact van het corona-virus op onze lokale handelaars is
niet te onderschatten. Kort na het begin van de lockdown zijn we aan de slag gegaan om
een initiatief te ontwikkelen waarmee we het kopen in Hoeilaart kunnen stimuleren.
Hiervoor werden verschillende mogelijkheden onderzocht en afgewogen.
Het voorstel dat voorligt omvat twee bonnen per gezin ingeschreven in Hoeilaart.
Jullie hebben vrijdag een aangepaste versie ontvangen van het reglement. Er stond
immers een typfout in, waardoor er verwarring ontstond over de uiterste datum waarop
de bonnen mogen gebruikt worden. Voor alle duidelijkheid, de bonnen mogen besteed
worden tot 15 september 2020."
Jo Portois stelt volgende vraag: "In de argumentatie kan men lezen dat iedere inwoner
twee cadeaubonnen ontvangt en in het reglement spreekt men over het gezinshoofd. Dit
is tegenstrijdig, maar ik ga ervan uit dat het reglement de correcte versie is."
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Steven Coppens bevestigt dat het per gezinshoofd is.
Jo Portois stelt volgende vraag: "Er staat dat de waardebonnen bij de lokale handelaren
en zelfstandigen met een uitbatingsadres in Hoeilaart kunnen besteed worden. Kunnen
deze ook op de markt besteed worden?"
Joris Pijpen antwoordt: " Deze bonnen worden vooral aangereikt voor de plaatselijke
horeca, handelszaken en vrije beroepen. Dit is de bedoeling ervan. Het is niet de
bedoeling die op de lokale markt te besteden omdat dit geen Hoeilaartse handelaars zijn,
op één uitzondering na (waar je de bonnen dan wel zou kunnen besteden). Ook rekenen
we op de solidariteit van de plaatselijke supermarkten om niet deel te nemen aan deze
actie uit solidariteit met de kleinhandelaar. We hebben dat bewust niet in het reglement
opgenomen om dit niet toe te laten omdat wij ervaring hebben dat als je een categorie
uitsluit, je een klacht kan ontvangen aangezien het gelijkheidsbeginsel geschaad word.
Daardoor kan het reglement verworpen worden en is er niemand bij geholpen. We gaan
nu na de gemeenteraad, we wachten de beslissing af van de gemeenteraad, contact
nemen met de supermarkten om te vragen dat zij deze bonnen niet gaan aanvaarden.
Ook door de markthandelaars buiten Hoeilaart worden deze bonnen niet aanvaard."
Jo Portois zou graag een amendement indienen:
• in artikel 1 staat dat er bon van 5 euro is voor food en 5 euro voor non-food , dit
zou aangepast moeten worden voor kansarme gezinnen naar 20 euro voor food
en 20 euro voor non-food.
Joris Pijpen bevestigt dat dit besproken is en werd onderzocht. De schepen van welzijn
zal dit toelichten waarom dit geen goed idee is.
Annelies Vanderlinden licht toe: "We hebben dit voorstel voorgelegd aan onze sociale
dienst, het is besproken met de maatschappelijke werkers. Deze vonden dat geen goed
idee omdat het heel ongemakkelijk zou zijn voor een persoon om met meer dan 1 bon bij
een handelszaak te komen. De omstaanders vragen zich dan af waarom die persoon
bijvoorbeeld twee bonnen heeft? We hebben specifieke noden vasstgesteld bij de groep
van mensen en vooral ook voor kinderen in kansarmoede. We hebben dit ook toegelicht
op het bijzonder comité. Het is zo dat onze sociale dienst aan de slag is gegaan om al
onze cliënten te verdelen in verschillende leeftijdscategorieën. Ook vanuit het Huis van
het Kind waren zij er ook al mee gestart en daar is gebleken dat bepaalde groepen nood
hebben aan bijvoorbeeld speelpakketten. De speelpakketten zullen gemaakt worden
samen met het Huis van het Kind en de voedselbanken die veel speelgoed ter
beschikking hebben in hun ruimtes. Voor andere leeftijdscategorieën zoals wat oudere
kinderen is er nood aan laptops. Zoals is gebleken bij het lesgeven op afstand dat die
kinderen er wel echt nood aan hebben. Per leeftijdscategorie gaat men bekijken wat de
noden zijn en dit wordt bekostigd met de centen die voorzien zijn voor kinderen in
kansarmoede. Ook voor jong volwassen onderzoekt men de specifieke noden
bijvoorbeeld nood aan een kappersbezoek. We volgen ook de mensen die op technische
werkloosheid zijn gezet, omdat zij de gelden van de hulpkas nog niet hebben ontvangen,
zodoende dat er gezinnen zijn die al drie maanden zonder inkomen zijn. Wij hebben hun
voorschotten gegeven die ze later zullen moeten terugbetalen. We hebben ook bepaalde
gelden ontvangen bijvoorbeeld 888 euro voor voeding. De mensen gingen boodschappen
doen en kwamen daarna bij ons zodat wij deze konden terugbetalen maar alleen voor
voeding. We hebben ook nog een gift ontvangen van 4.448 euro, die we kunnen
besteden voor huur, voeding , schoolkosten. Deze gift voegen we toe bij onze gewone
werkingskosten omdat we een verhoogde uitgave hebben op dit moment. Ook volgen we
de 80-plussers op, die we allen hebben opgebeld. Hiervoor hebben we een
kredietverschuiving gedaan om meer materiaal aan te kopen voor de bedeling van
warme maaltijden, omdat de vraag hiernaar is gestegen. Ook de 50 procent regel gaan
we bekijken voor de kinderen die willen deelnemen aan sportkampen, chiro, scouts en
dergelijke. Dit is beter zomaar de bonnen te verhogen, deze mensen hebben meer
specifieke noden. De bonnen die ze krijgen zoals elk gezinshoofd in Hoeilaart, geeft hun
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de waardigheid om te zijn zoals elke andere inwoner. De verhoging van de bonnen zou
voor hun een verkeerd signaal zijn.
Steven Coppens vraagt of ze toch nog een amendement wensen in te dienen na het
horen van de uitleg of ze zich kunnen vinden in de uitleg die is gegeven door de schepen.
Youri Vandervaeren bevestigt: "De maatregelen die de schepen neemt zijn zeer goed
maar we willen 2 amendementen indienen namelijk :
• de verdubbeling van de waarde van de cadeaubonnen voor food en non food dus
van 5 euro naar 10 euro
• de verdubbeling van de waarde van de cadeaubonnen voor kwetsbare inwoners
die gekend zijn bij het OCMW en die zouden dan van 10 euro naar 20 euro gaan.
Het argument dat de schepen aanhaalt dat het te stigmatiserend zou zijn voor deze
mensen wanneer ze hun twee bonnen willen inwisselen, ben ik van mening dat dit niet te
stigmatiserend is. Voor deze mensen telt elke euro, de voorgestelde maatregelen zijn
goed maar deze extra maatregel kan hun extra helpen. We vragen hier een aparte
stemming over.
Tim Vandenput vraagt aan Youri Vandervaeren het volgende: " Kan u argumenteren naar
deze gemeenteraad waarom een verdubbeling van 10 naar 20 euro nodig is voor uw
fractie? Wat is de kost impact hiervan?"
Youri Vandervaeren antwoordt: " We vragen een verdubbeling van 5 naar 10 euro voor
elk gezinshoofd en van 10 naar 20 euro voor de kwetsbare inwoners. Ik denk dat dit een
win-win is zowel voor de inwoners van Hoeilaart als voor de lokale handelaars. Dit is een
extra steun, de lokale handelaars hebben het hard te verduren gehad, we zorgen ervoor
dat we zoveel als mogelijk Hoeilanders stimuleren om hun geld uit te geven in Hoeilaart.
Ze gaan in plaats van 5 euro misschien meer uitgeven. Het zou maar kunnen dat
sommige lokale handelaars binnen enkele maanden of een jaar over kop kunnen gaan.
We hebben een mooie bruisende gemeente, we hebben bloeiende zaken, dus we moeten
proberen zoveel mogelijk stimulans te geven. Tevens zitten we met kwetsbare inwoners
die alle steun verdienen, de geboden steun is goed maar alle bijkomende steun is zeer
welkom bij deze kwetsbare inwoners. Twintig euro is voor deze mensen zeer veel geld
maar we mogen deze niet in de kou laten staan. Daarom vinden wij dat een bijkomende
maatregel voor deze mensen noodzakelijk is."
Annelies Vanderlinden vermeldt dat zij het advies van de diensten volgt.
Tim Vandenput heeft nog geen antwoord gekregen op zijn vraag: "Het is twee keer vijf
euro dat een gezinshoofd krijgt, u vraagt twee cheques van 10 euro. Wat is de financiële
impact voor de gemeente?"
Youri Vandervaeren reageert: "Met het reglement dat nu voorligt, is de financiële impact
ongeveer 50.000 euro. U kan zelf het rekensommetje maken."
Tim Vandenput wil dat het duidelijk is, dat indien dit gefinancierd wordt vanuit de
130.000 euro van Vlaanderen, dan is de pot bijna helemaal op. Als de CD&V fractie
begrotingen of meerjarenplannen mee behandelt, dan hoopt hij dat die voor zal stemmen
als die 50.000 euro voorzien wordt.
Youri Vandervaeren benadrukt dat de fractie die 50.000 euro gaat goedkeuren als de
twee amendementen aanvaard worden.
Véronique Desmet stelt volgende vraag: "Deze vergoedingen, gaan die van de som af
van 130.000 euro van financiële steun die we ontvangen voor de gemeente (noodfonds).
Als dat hiervan gebruikt wordt, is dit niet ten bate van de verenigingen want deze
hebben ook geld nodig?”

6

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 8 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 0133-8206-5679-1683.

Gemeenteraadszitting van 22 juni 2020

Tim Vandenput voegt toe: "Dat is niet bepaald hoe dit gefinancieerd gaat worden. Het
moet budgettair en boekhoudlundig nog voorzien worden. Dit noodfonds is voor
gemeenschapsondersteuning en lokale handel is daar ook een deel van. De lokale
handelaars sponsoren ook verenigingen als het zeer goed gaat en de Vlaamse regering
heeft het zeer breed gelaten om het puur lokaal te kunnen invullen. Maar het is nog niet
bepaald hoe dit gefinancierd gaat worden. We hebben een eerste voorstel gekregen van
onze diensten hoe ze dit zouden kunnen gaan invullen na een bevraging van de
verenigingen."

***
O.P.11
Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar
2020-2021.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Net als de voorbije jaren stellen we voor om
tussen te komen in de aankoop van een Buzzy Pazz."

***
O.P.12

Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname.

Steven Coppens licht toe: "Het betreft hier een kennisname van de verslagen van de
Raad van Bestuur."

***
O.P.13

Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose.

Steven Coppens licht toe: "Het gaat hierover een kennisname van de thesaurietoestand
en liquiditeitsprognose."

***
O.P.14
Dienst Welzijn. Eerstelijnszone. Verslag Zorgraad 14 mei 2020.
Kennisname.
Steven licht het agendapunt toe: "Het betreft een kennisname van het verslag van de
zorgraad."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Is er nog nieuws over het Wit-gele Kruis?
Wordt dit terug opgestart?"
Annelies Vanderlinden bevestigt dat zij geen nieuws hierover gehoord heeft.

***
O.P.15

Algemeen directeur. Verslag organisatiebeheersing. Kennisname.

Steven Coppens licht toe: "De rapportering over organisatiebeheersing is niet zoals
gepland kunnen doorgaan in mei, dus die hadden jullie nog te goed. Vragen over dit
verslag zullen beantwoord worden door Bram."
Steven Coppens bevestigt dat er geen vragen zijn.
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***
Vragen en antwoorden.

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

get. Steven Coppens
Voorzitter
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