
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

NOTULEN VAN DE 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. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 mei 2020 : 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 
/ 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 25 mei 2020 
goed. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement gemeenteraad. 
 

* * * 
 
O.P.2 Financiële dienst. Jaarrekening 2019 - OCMW. Definitieve vaststelling. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• De raad voor maatschappelijk welzijn stelde in zitting van 22 juni de jaarrekening 
van 2019 vast. 

 
Feiten en context 
 
Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de 
gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en 
verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de 
jaarrekening. 
 
De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van de 
algemene rekeningen en een toelichting. 
 
De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar 
waarop de rekening betrekking heeft. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 3° en artikel 260.  
 
Advies 
 
Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur maken de besturen die ervoor gekozen 
hebben om de nieuwe BBC-regels maar toe te passen vanaf 2020 voor 2019 nog 
afzonderlijke jaarrekeningen op. Ze werken politiek, ambtelijk en organisatorisch 
geïntegreerd vanaf 2019. Daarom stemt de gemeenteraad in deze situatie eerst over de 
rekening van de gemeente en de raad voor maatschappelijk welzijn over die van het 
OCMW. Daarna keurt de gemeenteraad ook de rekening van het OCMW goed. Daardoor 
is die rekening definitief vastgesteld door de lokale raden en kan de gemeente ze voor 
goedkeuring bezorgen aan de toezichthoudende overheid. 
 
Argumentatie 
 
De jaarrekening 2019 van het OCMW eindigt met een negatief budgettair resultaat van het 
boekjaar, ten bedrage van -1.268.861,25 euro. 
 
Zodoende wordt het resultaat op kasbasis 1.394.163,14 euro en de 
autofinancieringsmarge 225.736,97 euro.  
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack 
en Steven Coppens 
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Artikel 1 
De jaarrekening van het OCMW wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn definitief 
vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad geeft opdracht de jaarrekening over te maken aan de toezichthoudende 
overheid. 
 
Artikel 3 
De gemeenteraad geeft de opdracht om binnen de tien dagen het beleidsrapport, met 
vermelding van de datum van publicatie, op de gemeentelijke webtoepassing te publiceren. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst, communicatiedienst, digitaal loket. 
 

* * * 
 
O.P.3 Financiële dienst. Jaarrekening 2019. Vaststelling. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
/ 
 
Feiten en context 
 
Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de 
gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en 
verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de 
jaarrekening. 
 
De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van 
de algemene rekeningen en een toelichting. 
 
De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het 
boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 3° en artikel 260.  
 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
De jaarrekening 2019 van de gemeente eindigt met een positief budgettair resultaat van 
het boekjaar ten bedrage van 656.791,13 euro. 
 
Zodoende wordt het resultaat op kasbasis 4.332.119,26 euro en de 
autofinancieringsmarge 955.054,65 euro. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack 
en Steven Coppens 
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Artikel 1 
De jaarrekening van de gemeente wordt door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad geeft opdracht de jaarrekening over te maken aan de toezichthoudende 
overheid. 
 
Artikel 3 
De raad geeft de opdracht om binnen de tien dagen het beleidsrapport, met vermelding 
van de datum van publicatie, op de gemeentelijke webtoepassing te publiceren. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst, communicatiedienst, digitaal loket. 
 

* * * 
 
O.P.4 Financiële dienst. Jaarrekening 2019 - AGB Holar. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• In zitting van 25 mei 2020 gaf de Raad van Bestuur van AGB Holar zijn goedkeuring 
aan het verslag over de jaarrekening van 2019. 

 
Feiten en context 
 
Conform artikel 243 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur heeft de Raad van Bestuur zich, in 
zitting van 25 mei 2020, uitgesproken over de vaststelling van de BBC-jaarrekening 2019. 
Voor wat betreft de jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen (NBB-
jaarrekening) dienen de bestuurders de jaarrekening op te maken (RvB 25 mei 2020) en 
ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering (GR 22 juni 2020). 
 
Vermits de gemeenteraad als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de 
door de Raad van Bestuur opgemaakte NBB-jaarrekening goedkeuren. 
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Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur Art. 242 eerste lid en Art. 243, §1; 
• Wetboek van Vennootschappen Art. 92; 
• Beheersovereenkomst §9 en §11. 

 
Advies 
 
Overeenkomstig § 9 van de beheersovereenkomst is de jaarrekening onderworpen aan 
revisorale controle. De controlewerkzaamheden van de bedrijfsrevisor resulteerden in een 
conclusie zonder beperking. 
 
Argumentatie 
 
De NBB-jaarrekening eindigt met: 

• een balanstotaal van 10.523.553,94 EUR; 
• een resultaat van het boekjaar voor belastingen van 3.850,64 EUR; 
• een raming van de vennootschapsbelasting ten belope van 1.215,92 EUR; 
• een te bestemmen winst van 2.634,72 EUR. 

 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack 
en Steven Coppens 
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Enig artikel 
De Raad, in hoedanigheid van Algemene Vergadering van AGB Holar, keurt de NBB-
jaarrekening van 2019, zoals ze als bijlage is toegevoegd bij deze beslissing, goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst 
 

* * * 
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O.P.5 Algemeen directeur. Overzicht getroffen maatregelen in het kader van de 
beperking van de verspreiding van het coronavirus 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 13 maart 2020: opstart van federale maatregelen ter beperking van de verspreiding 
van het coronavirus in België 

 
Feiten en context 
 
Het coronavirus en de maatregelen ter beperking van de verspreiding ervan hebben ons 
gedwongen om de werking van het bestuur en van alle diensten bij te sturen. 
Er zijn sinds 13 maart 2020 al verscheidene initiatieven genomen en ook nu, meer dan 
een maand later zijn er nog wekelijks verschillende maatregelen die we treffen en 
initiatieven die we opstarten of ondersteunen. 
 
De ideeën worden behandeld door een interne werkgroep, sommige ervan zijn dringend, 
waardoor een behandeling door het college zou leiden tot onnodige vertraging. Na 
analyse en beoordeling wordt een advies geformuleerd aan de burgemeester.  
De uitvoering start meteen na akkoord van de burgemeester. 
 
Juridische gronden 
 
/ 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het is belangrijk om in corona-tijden kort op de bal te spelen, maar eveneens om de 
gemeenteraad op de hoogte te brengen van de lokale aanpak.  
Aangezien we meermaals per week moeten bijsturen of nieuwe maatregelen moeten 
treffen, zal er pas op vrijdag 19 juni 2020 een overzicht overgemaakt worden van de acties 
die het college heeft ondernomen in het kader van de corona-crisis. De raadsleden 
ontvangen zodoende de laatste bijgewerkte versie. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van alle acties ondernomen door het bestuur in het kader van de 
beperking van de verspreiding van het coronavirus. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
/ 
 

* * * 
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O.P.6 Dienst Welzijn. Wijziging rechtsvorm kinderdagverblijf Solheide. 
Goedkeuring 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 1 juni 1980: start gemeentelijk kinderdagverblijf Solheide 
 
Feiten en context 
 
Kinderopvang is in principe geen kerntaak voor een gemeente, maar Hoeilaart vindt het 
belangrijk dat er in de gemeente een aanbod is en kiest er dan ook voor om dit onder 
haar diensten aan te bieden. Kinderdagverblijf Solheide is een groepsopvang waar 23 
kindjes opgevangen worden. 
 
In onze gemeente is weinig groepsopvang voorhanden, terwijl de nood zeer hoog is: er 
zijn steeds wachtlijsten. Hoeilaart kiest er eveneens voor om de opvang aan te bieden 
aan een inkomensgerelateerd tarief. Ook hier is een grote vraag naar en niet iedere 
opvang in de regio werkt met inkomensgerelateerde tarieven. Opdat deze dienst kan 
blijven bestaan op lange termijn, moeten we onze kinderopvang concurrentiëler 
opstellen. 
 
We investeren in nieuwe infrastructuur, we creëren meer opvangplaatsen, we werven 
bijkomende personeelsleden aan en we zetten in op kwaliteit van de opvang. Dit is enkel 
mogelijk wanneer deze dienst zo goed mogelijk wordt beheerd. 
 
Sinds de integratie van OCMW en Gemeente Hoeilaart op 01 januari 2019 werken we als 
één lokaal bestuur. In het nieuwe organogram creëerden we onder andere de Afdeling 
Mens, waaronder alle zorgdiensten behoren (woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, 
kinderdagverblijf, sociale en thuisdiensten en welzijn). Juridisch gezien blijft er echter 
een entiteit OCMW en een entiteit Gemeente, wat de samenwerking op vlak van 
personeelsbeleid en praktische zaken niet altijd vergemakkelijkt. Daarom willen we het 
kinderdagverblijf wijzigen van entiteit Gemeente naar entiteit OCMW. We wijzigen dus 
het statuut van de dienst. Dat betekent dat alle zorgdiensten vanaf 01 januari 2021 
onder dezelfde juridische entiteit behoren, met eenzelfde personeelsstatuut 
(rechtspositieregeling, arbeidsreglement) en dus ook met een gelijk verlofstelsel. 
 
De rechtspositieregeling is niet aangepast met deze beslissing en zal pas gebeuren na 
het besluit tot wijziging van de juridische entiteit. Op het vakbondsoverleg van 19 mei 
2020 werd de wijziging rechtspositieregeling voorgelegd. Voor de huidige medewerkers, 
zal deze verandering echter geen zichtbaar verschil geven. De wijziging is voornamelijk 
van toepassing op indiensttredingen vanaf 01 januari 2021. Voordat dit op de 
gemeenteraad werd gebracht, werden de medewerkers op de hoogte gebracht. 
 
Als een kinderopvanglocatie wordt overgenomen of de rechtsvorm wijzigt, dan stopt de 
bestaande vergunning en moet de nieuwe organisator een nieuwe vergunning 
aanvragen. Het OCMW moet zodoende een vergunning aanvragen voor het huidige 
kinderdagverblijf, Solheide, en vervolgens voor het nieuwe kinderdagverblijf. Het adres, 
de benaming en het huishoudelijk reglement dienen ook aangepast te worden. 
 
De organisator (gemeente) die recht heeft op subsidie kan bij het wijziging van de 
rechtsvorm afstand doen van zijn recht op voorbehoud (1 jaar) van die subsidie, zodat 
de nieuwe organisator (OCMW) de mogelijkheid krijgt om de subsidies aan te vragen. 
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Concreet onderneemt het gemeentebestuur de volgende stappen: 
1) Afstand van subsidie en het recht op voorbehoud; 
2) Toestemming overdragen subsidiebelofte naar OCMW Hoeilaart; 
3) Aanvraag voor overdracht van exploitatie en eigenaarschap van VIPA 

gesubsidieerde activa; 
4) Melding stopzetting kinderopvanglocatie. 

 
Het OCMW Hoeilaart dient de volgende aanvragen in: 

5) Aanvraag vergunning bestaande locatie Kinderdagverblijf Solheide; 
6) Aanvraag subsidietoekenning; 
7) Aanvraag subsidiebelofte; 
8) Aanvraag vergunning nieuw kinderdagverblijf; 
9) Aanvraag verlenging geldigheidstermijn subsidiebelofte; 
10) Aanvraag subsidietoekenning na subsidiebelofte.  

 
Juridische gronden 
 

• Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s 

en peuters; 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de 

vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en 
groepsopvang van baby’s en peuters; 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en 
de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening; 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de procedures voor de 
aanvraag en de toekenning van de vergunning en de subsidies voor gezinsopvang 
en groepsopvang van baby’s en peuters: 
○ Art. 13/2 van het procedurebesluit van 9 mei 2014 bepaalt:  

De organisator die wijzigt van rechtsvorm, maar in feite niets wijzigt aan de 
organisatie en aan de personen die instaan voor de organisatie: 
1° hoeft de documenten, vermeld in artikel 9 van dit besluit, niet te bezorgen; 
2° hoeft de reeds toegekende afwijkingen infrastructuur, brandveiligheid, of 
organisatorisch beheer niet opnieuw aan te vragen op voorwaarde dat hij de 
beslissing over de afwijking naleeft; 
3° hoeft niet te voldoen aan de startvoorwaarde, vermeld in artikel 3 van het 
Vergunningsbesluit van 22 november 2013. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart betreffende de subsidiëring van de 
organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het 
Vlaams Intersectoraal Akkoord; 

 
Advies 
 
Er werd beroep gedaan op advies en documenten van de volgende instanties: 

• Kind & Gezin; 
• VVSG; 
• Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling VIPA; 
• Juridische dienst Cipal Schaubroeck; 
• Agentschap Binnenlands Bestuur. 

 
Op het vakbondsoverleg van 19 mei 2020 werd de wijziging rechtspositieregeling 
voorgelegd. Opmerkingen: 

• ACOD: 
Men draagt ook mensen over van gemeente naar OCMW, hier duidelijk maken dat men dit 
voor mensen die contractueel zijn met overleg dient te doen en dat er een addendum aan 
hun arbeidsovereenkomst moet worden toegevoegd. Bij statutairen is dit niet verplicht 
maar wij vragen om hen per brief op de hoogte te brengen en deze brief toe te voegen 
aan hun personeelsdossier:  
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• ACV (Nathalie Hiel): 
Wat met huidige contracten kinderdagverblijf?: nieuwe contracten worden opgemaakt en 
personeelsleden krijgen toelichting over wat er gaat gebeuren. Voorwaarden huidige 
personeelsleden blijven dezelfde (anciënniteit, verlofrechten). 
 
Argumentatie 
 
Door verder te werken met een statuut waarbij personeelsleden 30 tot 35 dagen verlof 
krijgen terwijl er in de privé 20 dagen worden toegekend, kunnen we onze dienst niet op 
eenzelfde basis uitvoeren. Doordat we meer personeel moeten aanwerven, vergeleken 
met een groepsopvang van dezelfde grootte in de privé, brengen we onszelf op die 
manier in moeilijkheden. 
 
Bijkomend werken we verder aan de integratie van OCMW en gemeente. Sinds 1 januari 
2011 werken de huidige personeelsleden op de woonzorgsite (dagverzorgingscentrum en 
woonzorgcentrum) met het statuut van 26 verlofdagen. Het kinderdagverblijf verhuist in 
2021 naar de woonzorgsite en personeelsleden (vb. keuken en poets) zullen voor alle 
diensten op de site werken als één team. Het is dan ook aangewezen en duidelijker om 
met één statuut te werken en bijgevolg het kinderdagverblijf juridisch onder het OCMW 
Hoeilaart te brengen. In dat geval is er sprake van een wijziging van rechtsvorm.  
 
De personeelsleden die in dienst zijn of nieuwe personeelsleden via 
aanwervingsprocedures die opgestart zijn voor datum van de wijziging van juridische 
entiteit van het kinderdagverblijf, worden overgedragen naar OCMW Hoeilaart. Ze 
behouden hun rechten (verlof, feestdagen) zoals vastgesteld op het ogenblik voor de 
wijziging. Na de wijziging behouden ze eveneens het recht op de opbouw van verlof (+1 
dag per 5 jaren dienstanciënniteit, met een maximum van 35 dagen).  
 
Enkel de personeelsleden die in dienst treden via een aanwervingsprocedure die is 
opgestart vanaf de wijziging treden in dienst bij OCMW Hoeilaart en verkrijgen het 
nieuwe verlof- en feestdagenstelsel (26 verlofdagen per jaar, geen extra verlofdagen en 
geen extra feestdagen). Dit kan na aanpassing van de rechtspositieregeling van OCMW 
Hoeilaart. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen 

• Alle budgettaire posten m.b.t. het kinderdagverblijf wijzigen van entiteit vanaf 1 
januari 2021 

 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack 
en Steven Coppens 
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Enig artikel  
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de wijziging van rechtsvorm van het 
kinderdagverblijf Solheide. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Lore Van Roey 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 
 
Uittreksel voor: 
Personeelsdienst - Dienst Welzijn - Kinderdagverblijf 
 

* * * 
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O.P.7 Personeelsdienst. Wijziging Rechtspositieregeling Gemeentebestuur. 
Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25/02/2019: Goedkeuring van de voor het laatst gewijzigde Rechtspositieregeling 
voor het personeel van Gemeentebestuur Hoeilaart. 

 
Feiten en context 
 
Voorgestelde wijziging 1: Overdracht van het kinderdagverblijf (KDV) van 
Gemeentebestuur naar OCMW 
 
In 2021 verhuist het KDV naar de woonzorgsite. In het organogram behoort het KDV tot 
de afdeling Mens, dit is de afdeling waarin alle zorgdiensten ressorteren.  
Met de overdracht van het personeel van gemeente naar OCMW (zie bespreking van dit 
agendapunt op de raad van heden) willen we de verschillende RPR’en harmoniseren en de 

samenwerking tussen de zorgdiensten stimuleren (vb. één logistieke dienst voor de 
woonzorgsite). Daarom is het aangewezen om op de site te werken met één gelijke RPR 
voor al het personeel, weliswaar met respect voor de reeds opgebouwde rechten. De 
nieuwe RPR wordt toegepast voor de nieuwe indiensttredingen (vanaf 01 januari 2021). 
De personeelsleden van het KDV die reeds in dienst zijn op 31 december 2020, behouden 
het verlof- en feestdagenstelsel (incl. verdere opbouw) van het gemeentepersoneel. 
 
Voorstel tot wijziging in de RPR OCMW: p7 (toevoeging KDV bij instellingen), p87 (KDV 
n.v.t. voor specifieke verlofprocedure) en p111 (behoud verworven rechten). 
RPR Gemeente: geen wijzigingen nodig betreffende dit punt. 
 
Voorgestelde wijziging 2: Uitbreiding van de uitzendmogelijkheden 
 
Op heden is uitzendarbeid in Lokaal bestuur Hoeilaart enkel mogelijk voor zorgpersoneel. 
De diensten merken dat er ook in andere functies nood is aan uitzendarbeid, vooral bij 
onverwachte afwezigheden en wanneer de vacature niet meteen ingevuld geraakt. Een 
aanwervingsprocedure neemt enige tijd in beslag en het niet meteen invullen van een 
afwezigheid zorgt vaak voor een (over)belasting bij andere collega’s, of tot het niet 

vervullen van bepaalde taken en dienstverlening. 
 
Voorstel tot wijziging in de RPR OCMW: p66 (schrappen beperking tot verzorgend 
personeel). 
Voorstel tot wijziging in de RPR Gemeente: p85 (schrappen beperking tot 
kinderverzorgende). 
 
Juridische gronden 
 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de financieel beheerder van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de wijzigingen tot op heden aan 
dit besluit. 
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Advies 
 
Voorgestelde wijzigingen werden besproken op het vakbondsoverleg van 19 mei 2020. 
 
ACV: Geen bemerkingen betreffende de overdracht van het kinderdagverblijf. Betreffende 
het verruimen van de mogelijkheid om interims in te schakelen, zijn we teleurgesteld 
omwille van de opheffing van de beperking tot het gebruik van interims in de zorg. Liever 
specifieke sectoren toevoegen in plaats van veralgemenen: Interimwerk is de allerlaatste 
oplossing.  
 
ACOD: Hier schrapt men de eerder afgesproken regel dat men enkel uitzendkrachten ging 
aannemen voor verzorgend personeel. Wij vinden dit geen goed idee. 
 
Argumentatie 
 
De overdracht van het kinderdagverblijf naar het OCMW werd toegelicht in het agendapunt 
'Wijziging rechtsvorm kinderdagverblijf'. We streven naar een geïntegreerde Afdeling Mens 
waarbij er gewerkt wordt met één statuut, weliswaar met respect voor de rechten van de 
medewerkers die reeds in dienst zijn. 
 
We volgen de aanbeveling van de vakbonden dat interimwerk zoveel mogelijk vermeden 
moet worden. Het is kostelijk en arbeidsintensief om te organiseren. Maar we willen onze 
dienstverlening ten allen tijden kunnen garanderen (ook in de niet-zorg functies) en we 
willen vermijden dat de werkdruk voor het aanwezige personeel teveel toeneemt indien er 
extra tijdelijke projecten moeten volbracht worden, indien een uitstroom niet onmiddellijk 
kan ingevuld worden of indien er expertise nodig is die we zelf niet in huis hebben. Daarom 
willen we, als alle andere en eigen mogelijkheden zijn uitgeput, voorzien in interimarbeid 
voor alle diensten indien het noodzakelijk zou zijn. 
 
Financieel advies 
 
Wijziging KDV: 
Geen financiële gevolgen. Toekomstig personeel zal productiever zijn vanwege meer te 
presteren arbeidsdagen. Hierdoor stijgt de kwaliteit en capaciteit van de kinderopvang. 
 
Wijziging interimarbeid: 
De betrokken diensten voorzien het nodige interimbudget op het juiste beleidsitem in geval 
van het inschakelen van een interim. In de meeste gevallen zal dit budget verschoven 
kunnen worden van de loonuitgaven indien een interim wordt ingezet omwille van het niet 
vinden van een eigen medewerker of indien de medewerker (onbetaald) langdurig afwezig 
is. 
 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack 
en Steven Coppens 
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor 
het personeel van Gemeentebestuur Hoeilaart.  
 
Artikel 2 
De wijziging aangaande interimarbeid gaat in vanaf 01 juli 2020. De wijziging aangaande 
het kinderdagverblijf gaat in vanaf 01 januari 2021. 
 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 32 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1110-0767-7702-0336.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1110076777020336


Gemeenteraadszitting van 22 juni 2020 

 
 

 

12 

Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Personeelsdienst. 
 

* * * 
 
O.P.8 Personeelsdienst. Wijziging Arbeidsreglement Gemeentebestuur. 
Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 26/11/2018: Goedkeuring van het voor het laatst gewijzigde Arbeidsreglement voor 
de medewerkers van het Gemeentebestuur. 

 
Feiten en context 
 
Voorgestelde wijziging: Overdracht van het kinderdagverblijf (KDV) van Gemeentebestuur 
naar OCMW 
 
De bepalingen voor het KDV worden geschrapt in het arbeidsreglement van de gemeente 
en ingevoerd in het arbeidsreglement van het OCMW. 
Tevens worden de gegevens van het overlegcomité (namen deelnemers) en polis 
arbeidsongevallen bijgewerkt.  
 
Voorstel tot wijziging in het AR gemeente: p1 (schrapping adres KDV), p6 (schrapping 
gebruik badge KDV), p17 (schrapping KDV), p36 en 37 (bijwerken van gegevens) en p51 
t.e.m. 55 (schrapping uurroosters KDV).  
Voorstel tot wijziging in de AR OCMW: p2 (toevoeging adres KDV en schrapping namens 
OCMW), p9 (KDV toevoegen aan badgegebruik), p9, 10, 12 en 13 (toevoegen 
uurregelingen KDV), p14 (toevoeging telefoonnummer KDV), p19 (toevoeging KDV voor 
verbandkist), p45 t.e.m. 46 (bijwerken van gegevens). 
 
Juridische gronden 
 

• Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
• Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965. Deze wet 

regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Zij zet de 
richtlijn 91/533/EEG van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober 1991 
betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de 
voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn, 
om in het Belgische recht voor de volledige publieke sector. 

 
Advies 
 
De wijziging arbeidsreglement werd voorgelegd op het vakbondsoverleg van 19 mei 2020. 
Geen opmerkingen betreffende de schrappingen over het KDV in het arbeidsreglement van 
het Gemeentebestuur. 
 
Argumentatie 
 
Het arbeidsreglement wordt bijgewerkt naar de meest recente en gewenste situatie. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack 
en Steven Coppens 
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het arbeidsreglement, zoals bijgevoegd in bijlage 
bij deze beslissing.  
 
Artikel 2 
De wijzigingen aangaande het kinderdagverblijf gaan in vanaf 01 januari 2021. 
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Personeelsdienst. 
 

* * * 
 
O.P.9 Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie (fase 3). Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25/11/2019: Goedkeuring van de voor het laatst goedgekeurde personeelsformatie 
van Lokaal bestuur Hoeilaart 

 
Feiten en context 
 
Fase 1 richtte zich op de aanwerving van afdelingshoofden en sleutelposities. Fase 2 richtte 
zich op de herwaardering van een aantal (reeds bestaande) functies.  
In deze fase (fase 3) bieden een aantal verschuivingen en uitdiensttredingen kansen om 
taken en verantwoordelijkheden te schikken naar de aangewezen profielen. 
We verhogen de kwaliteit van de dienstverlening door in te zetten op een gerichte 
taakinhoud over het ganse lokaal bestuur heen en over de ganse woonzorgsite heen.  
 
De aangepaste versie van de personeelsformatie is terug te vinden in bijlage. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 
Advies 
 
Voorgelegd op het vakbondsoverleg van 19 mei 2020. 
 
ACOD: 
Alle functies die er bijkomen zijn contractueel, wij blijven ijveren voor statutaire 
tewerkstelling. 
Men draagt ook mensen over van gemeente naar OCMW, hier duidelijk maken dat men dit 
voor mensen die contractueel zijn met overleg dient te doen en dat er een addendum aan 
hun arbeidsovereenkomst moet worden toegevoegd. 
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Bij statutairen is dit niet verplicht maar wij vragen om hen per brief op de hoogte te 
brengen en deze brief toe te voegen aan hun personeelsdossier. 
 
ACV: 
Psycholoog is een erkende titel. Graag wijzigen => wordt deskundige psychologie. 
Vragen rond taakverdeling maatschappelijk assistent (-0,25 FTE) => Taken worden 
verdeeld over de nieuwe functies van deskundige psychologie en deskundige animatie. 
Vragen rond schrapping verantwoordelijke DVC => Is in samenspraak met betrokkene 
gebeurd. Administratieve en onthaaltaken werden verdeeld naar secretariaat (dat 
uitgebreid wordt met 0,50 FTE). 
Vraag naar statutaire tewerkstelling om personeel te kunnen aantrekken. 
 
Argumentatie 
 
Noot: de financiële cijfers bevatten enkel de bruto jaarlijkse loonkost en houden geen 

rekening met besparingen of extra opbrengsten zoals minder ziekteverzuim, minder 

uitgaven aan interims, onderhoudscontracten,… extra opbrengsten wegens meer 

openingsdagen in het KDV,… 

 
BI 0110 Secretariaat 
 
De administratief medewerker secretariaat OCMW is in haar opzegtermijn. Na haar 
uitdiensttreding is een vervanging op het secretariaat niet nodig, de taken werden 
herverdeeld vanwege de integratie OCMW en Gemeente.  
 
Financieel: - 69.800 euro. 

 
BI 0119 Overige algemene diensten 
 
Nieuwe functie Verantwoordelijke onderhoud en gebouwen. De eigen infrastructuur is 
uitgebreid en vergt een nauwe opvolging op vlak van onderhoud (eenmalig en via 
contracten) voor een goed beheer van de gebouwen en voor het vlot functioneren van 
diverse toestellen (verwarming,…). Gebouwen die de afgelopen jaren nieuw in gebruik 

werden genomen (WZC, Felix Sohie, nu sportsite, kinderdagverblijf) vergen alsmaar meer 
aandacht. Tevens werd in de loop der jaren het aantal medewerkers in de poetsdiensten 
uitgebreid (vanwege meer te onderhouden gebouwen) waardoor er meer aandacht vereist 
is op het coachen en aansturen van deze medewerkers. Dit past niet binnen het 
werkvolume van de huidige leidinggevenden. Een aansturing door één leidinggevende 
zorgt er ook voor dat er meer flexibiliteit tussen diensten onderling mogelijk is om 
poetspersoneel efficiënt in te schakelen. 
 
Financieel: + 69.700 euro. 

 
Nieuwe functie van Verantwoordelijke ICT, in de plaats van Medewerker ICT. Enerzijds 
dienen we de arbeidsvoorwaarden aan te passen naar een hoger barema om geschikte 
profielen te kunnen aantrekken op de huidige arbeidsmarkt. Anderzijds zijn er andere 
verwachtingen in het takenpakket van deze functie. Naast uitvoerend werk wordt er ook 
meer beleidsmatige aanpak van ICT verwacht.  
 
Financieel: + 19.300 euro. 

 
BI 0945 Kinderdagverblijf 
  
Deze functies behoren vanaf 01 januari 2021 tot OCMW Hoeilaart. 
 
Financieel: geen impact (enkel verschuiving van entiteit). 
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BI 0953 Woonzorgcentrum 
 
Uitbreiding van Administratief medewerker onthaal WZS. Om een verwelkomend onthaal 
aan te bieden dat voldoende permanentie biedt, is een uitbreiding noodzakelijk. 
 
Financieel: + 36.700 euro. 

 
Vermindering van Maatschappelijk assistent WZS. De taken rond vrijwilligerswerking en 
animatiewerking verschuiven naar de nieuwe functie Deskundige animatie.  
 
Financieel: - 13.900 euro. 

 
Nieuwe functie deskundige psychologie vanwege toenemende psychologische en 
psychiatrische aandoeningen bij bewoners.  
 
Financieel: + 27.700 euro. 

 
Het werkingsgebied van de ergotherapeut wordt verruimd van woonzorgcentrum naar 
woonzorgsite (dus incl. DVC). 
 
Financieel: geen impact (verschuiving van werkplaats). 

 
Nieuwe functie Deskundige animatie. Het nieuwe decreet WZC verwacht een actief beleid 
rond animatie in het WZC en DVC. Vanuit deze functie kan er een actieve en passende 
animatiewerking opgesteld worden, met de nodige coördinatie naar en samenwerking met 
het zorgpersoneel. 
 
Financieel: + 27.700 euro. 

 
BI 0954 Dagverzorgingscentrum 
 
Schrapping Verantwoordelijke DVC. Deze medewerker werd bevorderd tot Diensthoofd 
bewonerszorg WZS en neemt de leidinggevende taken over vanuit deze nieuwe functie. 
De andere taken (facturatie, administratie,…) worden verdeeld binnen de diensten van het 

WZC. 
 
Financieel: - 66.200 euro. 

 
Vermindering van Zorgkundige DVC. Vanwege de bijkomende ondersteuning van animator 
en ergotherapeut kan het aantal zorgkundigen verminderd worden. 
 
Financieel: - 11.300 euro. 

 
Financieel gecumuleerd: + 19.900 euro. 
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
niet voorzien 

 Het gecumuleerd bedrag van 
19.900 euro (op jaarbasis) wordt 
via de nodige verschuivingen 
voorzien op het juiste beleidsitem. 

 

 
Deze 19.900 euro bevat enkel de bruto jaarlijkse loonkost en houdt geen rekening met 

besparingen of extra opbrengsten zoals minder ziekteverzuim, minder uitgaven aan 

interims, onderhoudscontracten,… extra opbrengsten wegens meer openingsdagen in het 

KDV,… 
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BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack 
en Steven Coppens 
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Artikel 1 
De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de personeelsformatie. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Personeelsdienst. 
 

* * * 
 
O.P.10 Dienst Vrije tijd. Lokale economie. Goedkeuring reglement 
cadeaubonnen 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het geven van 
cadeaubonnen aan elk gezinshoofd van Hoeilaart in zitting van 8 juni 2020 

 
Feiten en context 
 
Het college van burgemeester en schepenen keurde het schenken van cadeaubonnen aan 
elk gezinshoofd van Hoeilaart in zitting van 8 juni 2020 goed. 
Dit initiatief heeft als doelstelling de inwoners opnieuw aan te zetten om lokaal te kopen. 
Hiervoor is een reglement nodig. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet lokaal bestuur art. 41, 2° 
 
Advies 
 
Advies RLE: 
•Elke extra ondersteuning van het lokaal bestuur is meer dan wel gekomen. 
•Indien er zou gekozen worden voor die waardebonnen vinden ze wel dat iedereen op het 

einde van de rit evenveel premie moet ontvangen hebben en dat er geen onderscheid 
gemaakt kan worden tussen drukker bezochte zaken dan andere. 
 
Argumentatie 
 
Door de corona-crisis waren een aantal winkels in Hoeilaart gesloten en was het voor de 
inwoners onmogelijk om lokaal te kopen. Als relance maatregelen ondersteunde de 
gemeente diverse initiatieven (website lokaal kopen, reclame voor thuisbezorging,...). Het 
is belangrijk dat de gemeente het signaal geeft aan de inwoners dat lokaal winkelen 
belangrijk is en blijft. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om aan 
iedere inwoner 2 cadeaubonnen te geven (5 euro te spenderen aan food en 5 euro te 
spenderen aan non food) en dit om op korte termijn de doelstelling te bereiken. 
Teneinde de modaliteiten correct te bepalen werd een reglement opgemaakt en wordt dit 
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
te voorzien in 2020 

2020/A-5.4.0/0500-
14/643000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN 
 

54.400 euro 
voorzien in 2020 
 

 
 
BESLUIT: Amendement 1 van 5 naar 10 euro --  Youri Vandervaeren 

5 stemmen voor: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
15 stemmen tegen: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven 
Coppens 
1 onthouding: Timothy Rowies 
Amendement 2 verdubbeling van de waarde van de bonnen voor 
kwetsbare inwoners - Youri Vandervaeren 
5 stemmen voor: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
15 stemmen tegen: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven 
Coppens 
1 onthouding: Timothy Rowies 
Stemming agendapunt 
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie 
Gahy, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack 
en Steven Coppens 
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het reglement, toegevoegd als bijlage, goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Tessa Hemeleers 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 
 
Uittreksel voor: 
Dienst Vrije tijd 
 

* * * 
 
O.P.11 Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar 
2020-2021. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 23 april 2018: beslissing van de gemeenteraad tot verderzetting van de 
tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het 
schooljaar 2018-2019. 

• 24 juni 2019: beslissing van de gemeenteraad tot verderzetting van de tussenkomst 
in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het schooljaar 2019-
2020. 
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Feiten en context 
 
Het systeem met betrekking tot de gemeentelijke tussenkomst in de aankoopprijs van een 
Buzzy Pazz is in voege sinds 1 september 2011 en werd sindsdien jaarlijks verlengd.  
Oorspronkelijk bedroeg de tussenkomst 10 % van de abonnementsprijs, sinds 1 september 
2012 werd de tussenkomst opgetrokken tot 20 % van de aankoopprijs.  
De Lijn past de korting automatisch toe op alle aankopen van abonnementen door inwoners 
van Hoeilaart. De Lijn staat ook in voor de communicatie van de gemeentelijke 
tussenkomst naar de inwoners toe.  
De tussenkomst wordt contractueel vastgelegd in een overeenkomst tussen de Lijn en de 
gemeente Hoeilaart. 
De Lijn factureert de tussenkomst op maandelijkse basis aan het gemeentebestuur.  
 
Een beslissing dient nog door de gemeenteraad getroffen te worden, opdat de 
gemeentelijke tussenkomst verder verzekerd wordt voor de aankoop van Buzzy Pazz-
abonnementen voor het schooljaar 2020-2021. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 en 41 
(bevoegdheden van de gemeenteraad). 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
De tussenkomst past in de promotie van het openbaar vervoer op het grondgebied en wil 
jonge kinderen er toe aanzetten maximaal gebruik te maken van de bus. 
De Lijn staat in voor de afwerking van alle administratieve verrichtingen, verbonden aan 
de uitvoering van de overeenkomst.  
Aan de verderzetting van de tussenkomst is dan ook geen bijzondere bijkomende werklast 
voor de gemeentelijke diensten verbonden.  
 
Financieel advies 
 

Financiële gevolgen te 
voorzien in 2020 

2020/A-2.3.0/0210-
01/649000/Gemeente/CB
S/ 
IP-geen 

50.000 euro voorzien in 
2020 

 
Het zwaartepunt van de aankoop van schoolabonnementen ligt in het begin van het 
schooljaar, in dit geval in de maanden juli - december van het dienstjaar 2020. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de overeenkomst Buzzy Pazz voor 
het schooljaar 2020-2021.  
 
Artikel 2 
De raad geeft opdracht om De Lijn van deze beslissing in kennis te stellen.  
 
Artikel 3  
De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen om tot ondertekening van 
de overeenkomst over te gaan.  
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Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Lijn Vlaams-Brabant, de 
communicatiedienst, de financiële dienst en de dienst Mobiliteit.  
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
Communicatiedienst, financiële dienst, dienst Mobiliteit, De Lijn. 
 

* * * 
 
O.P.12 Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Raden van Bestuur van het AGB Holar, de dato 16 december 2019, 23 maart 2020, 
25 mei 2020 

 
Feiten en context 
 
Conform artikel 17 van de statuten worden de verslagen van de Raden van Bestuur aan 
de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd.  
 
Juridische gronden 
 

• Statuten van het autonoom gemeentebedrijf Holar, zoals laatst gewijzigd en 
goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting van 27 juni 2016. 

 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel 
 
De raad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur 
van het autonoom gemeentebedrijf Holar, in zitting van 16 december 2019, 23 maart 2020 
en 25 mei 2020. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Secretaris AGB Holar. 
 

* * * 
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O.P.13 Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• In de zitting van 27 april 2020 heeft de raad kennis genomen van de 
thesaurietoestand en liquiditeitsprognose van het tweede kwartaal van 2020. 

 
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. 
 
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. 
 
Opmerking: de aanzienlijke verhoging van de beschikbare middelen vanaf week 26 valt 
te verklaren door de geplande opname van een lening t.w.v. 3.250.000 euro geplaatst bij 
Belfius na besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 mei 2020. 
 
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. 
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BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose van 
het bestuur voor het derde kwartaal van het jaar 2020. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
financiële dienst, algemeen directeur. 
 

* * * 
 
O.P.14 Dienst Welzijn. Eerstelijnszone. Verslag Zorgraad 14 mei 2020. 
Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 16 december 2019: besluit van de gemeenteraad: goedkeuring van de statuten van 
de Eerstelijnszone Druivenstreek vzw.  

 
Feiten en context 
 
De (voorlopige) zorgraad vergadert 10 maal per jaar (maandelijks, uitgezonderd in de 
zomervakantie).  
Het lokaal bestuur van Hoeilaart is vertegenwoordigd in de zorgraad door Chloë Foccaert, 
afdelingshoofd mens en door Véronique Collart, diensthoofd sociale dienst en thuiszorg.  
 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
• Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de 

regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;   
• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring  

van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 
betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en 
de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.  
  

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT:  
 
Kennisname / Aktename 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Zorgraad van 14 mei 2020.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 
Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 
 
Uittreksel voor: 
dienst Welzijn 
 

* * * 
 
O.P.15 Algemeen directeur. Verslag organisatiebeheersing. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 24 juni 2019: de gemeenteraad keurt het kader voor organisatiebeheersing goed. 
 
Feiten en context 
 
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om 
een redelijke zekerheid te verschaffen dat men: 

1) de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en 
beheerst. 

2) wetgeving en procedures naleeft. 
3) over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt. 
4) op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch 

inzet. 
5) de activa beschermt en fraude voorkomt. 

 
Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van 
de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt 
georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de 
aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de 
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het 
organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn. 
Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van 
functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van 
de gemeentelijke diensten. 
 
Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die 
raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau 
over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni 
van het daaropvolgende jaar. 
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Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 217 tot 224.  
 
Advies 
 
Audit Vlaanderen raadt aan om gebruik te maken van hun rapporteringstool in het 
opvolgen van de acties rond organisatiebeheersing. 
 
Argumentatie 
 
We kiezen om te werken met de leidraad organisatiebeheersing van de Vlaamse Overheid 
omdat deze een breed beeld biedt op alle aspecten van de interne werking van het lokaal 
bestuur. De leidraad is reeds vaak toegepast door andere besturen en wordt regelmatig 
bijgewerkt. 
 
De opvolging van organisatiebeheersing gebeurt binnen het managementteam. De 
uitvoering van de acties erin zal echter in alle lagen van de organisatie gebeuren. 
 
De verdeling van de verantwoordelijkheden is gebeurd op basis van de specialisaties van 
de betrokken medewerkers. Deze verdeling is onderhevig aan wijzigingen naarmate het 
personeelsbestand wijzigt. Elke wijziging zal ter kennisname aan de raad voorgelegd 
worden. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van het verslag Organisatiebeheersing dd. 11 juni 2020. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Audit Vlaanderen, communicatiedienst (interne communicatie). 
 

* * * 
 
Vragen en antwoorden. 
 

1) Vraag 1: 
Timothy Rowies stelt volgende vragen: 
 
De dood van George Floyd in de VS heeft veel gemoederen beroerd, ook bij ons. 
De protesten die erop volgden, gingen niet enkel om politiegeweld, maar zijn vooral 
een aanklacht tegen een systematische achterstelling op basis van huidskleur, ook 
in België. Hierdoor zijn er ook discussies ontstaan en die hebben zich hier vooral 
gefocust op de koloniale periode. Ook in Hoeilaart kennen we daar enkele restanten 
van. Dat is een debat dat we zeker niet uit de weg mogen gaan. 
 
Hoeilaart telt meer dan 70 nationaliteiten. In 2017 had bijna één op de drie 
Hoeilanders niet de Belgische nationaliteit of één of beide ouders had ooit een 
andere nationaliteit. Daarvan is het merendeel afkomstig uit Europa. Ongeveer 10% 
komt uit landen daarbuiten. 
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Krijgen we hier in de gemeente Hoeilaart meldingen van inwoners of medewerkers 
over racisme en discriminatie? Wat wordt daarmee gedaan?  
 
Is er anti-discriminatieplan voor de eigen werking van de gemeente?  
 
Eva De Bleeker licht toe: "De evenementen in de VS hebben ons allemaal beroerd 
en het is logisch dat er een maatschappelijk debat op gang komt. In 2018 is een 
algemene analyse psycho-sociale risico's geweest bij alle personeelsleden De 
respons bij het OCMW lag op 57 % en bij de gemeente op 71%. Bij de gemeente 
was er 1 melding van discriminatie namelijk intern(gaat over de periode van 
voorgaande jaren), dus tussen collega's. Bij het OCMW waren er 3 meldingen zowel 
door collega's als door externen (over een periode van de voorbije 3 jaren). Bij 
klachten en/of meldingen door gebruikers van onze diensten was er 1 klacht over 
een animator van de speelpleinwerking. Deze klachten worden intern behandeld en 
opgevolgd door de algemene directeur en de bevoegde diensten en waar nodig 
wordt daar opgetreden of bijgestuurd. Maar van klachten bij handelaars of elders 
in de maatschappij hebben we tot hiertoe nog geen klachten ontvangen. De vraag 
is natuurlijk: ”Hoe gaan we in de toekomst ermee om?” In het beleidsplan voor 
inclusie en gelijke kansen staat er duidelijk vermeld dat we in onze dienstverlening 
en activiteiten gelijke behandeling nastreven, dat wij niet discrimineren op geen 
enkel vlak, niet op afkomst, gender of seksuele geaardheid. Hoe gaan we hiermee 
om? Het zou niet verstandig zijn om halsoverkop aan steekvlam politiek te doen 
(wat hier en daar gebeurt op sociale media), we moeten het debat opvolgen en dat  
binnen onze raden  en we moeten aandacht hebben voor mogelijke meldingen van 
discriminatie. We moeten een systeem opzetten om te kijken binnen onze 
organisatie hoe we daarmee kunnen omgaan. Ons Sociaal Huis is daarvoor een 
aanspreekpunt voor veel mensen en ook in de integratie/inclusie raad kunnen we 
deze zaken verder behandelen." 
 
Timothy Rowies voegt toe: "Het is fijn om te horen dat er niet veel meldingen zijn 
maar het is belangrijk om er over bezig te zijn. Sommige mensen maken wel dingen 
mee maar durven daar niet openlijk over praten omdat het soms taboe is of het 
over gevoelige onderwerpen gaat. We willen zeker de boodschap uitdragen dat hier 
in Hoeilaart racisme en discriminatie absoluut niet kan. Het zou fijn zijn dat we een 
plan hebben waar de actiepunten in opgenomen worden, een anti-racisme en 
discriminatieplan voor Hoeilaart. 
 
Wij stellen voor om op acht zaken te werken.  
 
Actiepunten voor Hoeilaart 
 
1. Wij installeren een meldpunt voor gevallen van racisme en discriminatie. Het 
Sociaal Huis zou daartoe kunnen dienen met een laagdrempelig en toegankelijke 
loket. Het Sociaal Huis neemt bij klachten een bemiddelende rol op, indien de 
melder dat wenst. 
2. Wij monitoren het aantal meldingen en organiseren steekproeven op de 
huurmarkt, indien dit nodig mocht blijken. 
3. De gemeente neemt het goede voorbeeld en engageert zich om een non-
discriminatiecharter op te stellen, dat ervan uitgaat dat ook het gemeentepersoneel 
een afspiegeling is van de inwoners in de gemeente en dat het personeel zich niet-
discriminerend opstelt naar collega’s en burgers. Dat kan onder meer worden 

gerealiseerd door het opnemen van een non-discriminatieclausule in het 
arbeidsreglement. Bij uitbreiding geldt dit ook voor de hulpdiensten en andere 
verzelfstandigde eenheden. 
4. De gemeente waakt erover dat de personen, organisaties en bedrijven waar ze 
mee werkt niet discrimineren. Zij maakt subsidies en aanbestedingen afhankelijk 
van het respecteren van het non-discriminatiecharter. 
5. Wij betrekken de adviesraden bij de totstandkoming van het non-
discriminatiecharter. 
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6. Wij openen het debat over dekolonisatie. Er zijn nog verschillende sporen van de 
koloniale periode in de gemeente zoals onroerende goederen. We kunnen en mogen 
die geschiedenis niet uitvlakken of wegkijken maar haar onder ogen zien. Er zijn 
ook sporen die de gedaante hebben van een eerbetoon aan personen die nu 
omstreden zijn. Denk aan de Leopold II laan en de Baron Jacques de Dixmudestraat. 
We gaan het gesprek aan op welke manier we met deze vormen van eerbetoon 
omgaan. Wij maken daarbij gebruik van de adviezen van de nog op te richten 
Vlaamse expertencommissie. 
7. Wij tonen dat Hoeilaart trots is op haar diversiteit en hoe mensen met hun eigen 
verhaal en achtergrond samenwerken aan de toekomst. Wij maken burgers continu 
bewust dat er absoluut geen plaats in Hoeilaart is voor racisme en discriminatie. 
Wij pakken dit ook aan via communicatie en beeldvorming op maat van een diverse 
samenleving en naar aanleiding van verschillende internationale dagen zoals de 
Internationale Dag tegen racisme en discriminatie op 21/3, de Internationale Dag 
van de Mensenrechten (10/12) en de Internationale Dag tegen Fascisme en 
Antisemitisme (9/11). 
8. Wij sluiten aan bij de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) die 
een tienpuntenplan heeft uitgewerkt dat racisme kan bestrijden en bannen. De 
ECCAR wisselt kennis en expertise uit rond de bestrijding van racisme, discriminatie 
en xenofobie. De gemeente ondertekent de intentieverklaring en kan zelf beslissen 
in welke mate ze invulling geeft aan het plan. Omdat Hoeilaart een inwonersaantal 
onder de 20.000 heeft, kan je je gratis aansluiten bij ECCAR en hoef je geen lidgeld 
te betalen. 
 
Eva De Bleeker repliceert: "We appreciëren dat er zoveel tijd en denkwerk is 
ingestoken. We gaan deze suggesties zeker meenemen en het allerbelangrijkste is 
als we discriminatie willen aanpakken op Hoeilaarts niveau, moeten we een breed 
draagvlak creëren. Het is nuttig om naar de adviesraden te gaan, ook het hele debat 
over dekolonisatie op federaal niveau zal gevoerd worden in een 
onderzoekscommissie waar adviezen naar de gemeenten worden geformuleerd. We 
hebben zelf ook onze heemkundige kring die mee kan onderzoeken hoe de zaken 
in elkaar zittten. We kunnen dit op een rustige manier doen met alle betrokkenen 
en ook met de inwoners van Hoeilaart." 
 
Timothy Rowies vult aan: "Ik denk dat we zeker voor Hoeilaart een aantal punten 
moeten bekijken om mee te nemen. Omdat we veel Hoeilanders hebben van 
verschillende afkomst, kunnen we hun expertise gebruiken.” 
 

2) Vraag 2: 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Voor wie zijn de corona-maatregelen 
van toepassing en voor wie niet? Ik heb gemerkt op sociale media dat er een 
tennistornooi was van De Jonge Wingerd. Een tornooi met aansluitend een receptie 
waar veel volk aanwezig was en waar er absoluut de draak gestoken werd met de 
social distancing regels. Waarom werd hiervoor toelating gegeven aan de tennisclub 
om dit tornooi te doen en de prijsuitreiking? Waarom wordt dit niet aan andere 
verenigingen gegeven? Waarom wordt het advies van Tennis Vlaanderen niet 
gevolgd? Ik vind het betreurenswaardig voor de mensen, de handelaars, de 
inwoners, alle zorgverstrekkers die uitermate hun best doen om de 
coronamaatregelen te respecteren En dan je zie een vereniging in Hoeilaart die 
altijd iets meer mag dan een andere vereniging. Ik vind dit absoluut niet kunnen." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "U doet een insinuatie dat we een toelating gegeven 
hebben voor dit tornooi. Sinds het begin van de coronamaatregelen volgen we de 
ministriële besluiten nauwlettend op en passen die ook toe. Ik heb die toelating niet 
gegeven en ben de enige die deze toelating kan geven. Ik heb die beelden niet 
gezien, dus zal ik er morgen navraag naar doen maar als dit zo was, zal ik dit zeer 
scherp veroordelen. Dit is net hetzelfde als dat wat erop het Flageyplein gebeurd of 
die betoging van 7 juni met 10.000 mensen. We zullen daar morgen onderzoek 
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naar doen maar niemand van het gemeentebestuur, niet de korpchef, niet ikzelf 
hebben we daar toelating voor gegeven." 
 
Eva De Bleeker voegt toe: "Een tennistornooi als dusdanig mocht doorgaan volgens 
de regels van social distancing opgelegd door Tennis Vlaanderen en de hogere 
overheid. Dit werd zo gecommuniceerd door mij als schepen van sport naar de 
tennisclub toe. Ook tijdens de receptie en in de kantine moeten de regels van social 
distancing gevolgd worden mits het respecteren van de bubbels." 
 
Jo Portois pikt daar op in:"Ik heb het zelf niet kunnen vaststellen maar in 
Groenendaal aan de Beauty daar was het tijdens het weekend ook erover. Misschien 
moet daar ook eens over nagevraagd worden. Alle andere horecazaken houden zich 
wel aan de maatregelen en daar is er weinig controle. Het is spijtig dat zo iets 
gebeurd maar het is toch aan ons om dit te onderzoeken en daar gevolg aan te 
geven.” 
 
Tim Vandenput somt op wat er allemaal gebeurd is: "Bij de opening van de horeca 
is door mezelf als burgemeester gevraagd dat de wijkagent bij elke horecazaak 
langs kon gaan. De wijkagent is langsgegaan om met hen te praten en hun te wijzen 
op het MB en wat ze moesten doen en vooral wat ze niet moesten doen. Er zijn een 
aantal kleine schermmutselingen vastgesteld. Wat de Beauty in Groenendaal betreft 
was er vorige week woensdagavond politiecontrole na 1 uur en er is vastgesteld dat 
er nog 4 of 5 mensen op het terras aanwezig waren. De korpschef heeft me dat 's 
morgens gemeld en ik heb contact genomen met de eigenaars en die hebben me 
bevestigd dat alles dicht was, kassa was afgesloten, stoelen stonden op de tafels 
en zij nog buiten iets zaten te drinken na de service. Deze zaak heeft een 
verwittiging gekregen, de tweede keer wordt er een pv opgemaakt en bij een derde 
inbreuk ligt er een dossier bij mij om de zaak te sluiten. Als je eventuele overtreding 
ziet of hoort, dan staat het u altijd vrij om een anonieme tip te geven aan de politie 
zodat zij ook eens kunnen langsgaan." 
 
Jo Portois vermeldt nog dat het niet altijd aan de eigenaars ligt, maar ook aan de 
klanten die zich er minder en minder aan beginnen te houden en opgeborgen tafels 
en stoelen zelf terug opstellen. Daar kan een handelaar niets aan doen maar toch 
kan de burgemeester de politie aansturen om controles te doen. 
 
Tim Vandenput bevestigt dat er controles gebeuren. Café uitbaters vragen of er in 
het MB vermeld staat dat er niets meer opgenomen mag worden om kwart voor 
één. Dit staat er niet in, maar je moet je gezond verstand gebruiken dat als je een 
bestelling opneemt om kwart voor één dat dit niet geconsumeerd is op een kwartier. 
Je moet daar een beetje zelf mee omgaan als café-uitbater." 
 

3) Vraag 3: 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb in het weekend de kranten gelezen 
en daar stond een artikel in over de skateboardpiste in Overijse. Het gaat over een 
afpersingszaak en men wijt dit aan de bende van Hoeilaart. Het is niet aan elke 
gemeente gegeven om een bende te hebben maar fier moeten we daar ook niet op 
zijn. We moeten ons afvragen waarom wij een bende hebben en Overijse en 
Tervuren niet. Wij hebben een speelveldje, in Overijse of Huldenberg is dit niet 
aanwezig. De problemen met de bende van Hoeilaart zijn begonnen hier aan dat 
speelpleintje. Na al die jaren zijn de problemen met het speelveldje nog altijd niet 
opgelost. Na al het proberen van praten met hun, die mensen te horen, worden 
deze problemen niet opgelost. Ook in het park worden de problemen groter, bij de 
sociale woningen in het centrum en ook bij de sociale woningen in Sloesveld. Voor 
een stuk zijn deze problemen te wijten aan de bende van Hoeilaart. Wat moeten 
we nu nog doen om dit probleem toch min of meer onder controle te krijgen? Heeft 
er iemand ideeën maar ik vrees er toch een beetje voor? Ik ben geneigd om moeten 
terug te keren naar mijn oorspronkelijk voorstel van jaren geleden om het 
speelveldje weg te nemen. Ik zeg niet dat zo alle problemen opgelost zijn maar de 
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omwonenden zijn de problemen ook beu en ze zijn ook bang. Er zijn eenvoudige 
oplossingen zoals het plaatsen van een rolluik aan de ingang van het GC Felix Sohie, 
zodanig dat men deze ingang niet meer kan gebruiken als schuilplaats wanneer het 
regent of kou is. Het artikel besluit dat al wie iets meegemaakt heeft, moet klacht 
indienen bij de politie. De mensen willen dat ook niet meer, ze zijn het beu om naar 
de politie te moeten bellen om weeral te horen dat het geen prioriteit is of dat er 
geen ploeg beschikbaar is. Ze zijn ook bang dat als ze te weten komen dat zij klacht 
hebben neergelegd, de bende zich tegen hun zou kunnen keren. Dus ik vraag 
oplossingen." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Het was zeer emotioneel maar hoe u de zaken allemaal 
schetst niet allemaal juist. Ik kan hier in openbare zitting niets over zeggen. Wat ik 
als gecibleerde informatie krijg, kan ik niet meedelen in een openbare zitting. Als 
er nood aan is, wil ik dit gerust achter gesloten deuren doen, in een geheime zitting 
vandaag of in augustus. De feiten doen zich vandaag rond het skatepark in Overijse 
voor. De gemeente Overijse gaat een versnelde procedure opstarten om openbare 
camera’s in te zetten. Ik heb daarjuist aan het college voorgesteld om een 
administratief dossier voor het plaatsen van camera's in hoogdringendheid op te 
starten, zodanig dat we kunnen beginnen met het plaatsen van camera's waar 
nodig. De politie vraagt meer beeldweergave en meer instrumenten waarmee zij 
meer zaken kunnen onderzoeken. Het gaat over kledij die zij aan hebben, over 
gedragingen, zodat dit mogelijk gemaakt wordt om een aantal symptomen op het 
terrein waar te nemen. Schepen Muyldermans heeft ook een overleg over 
jeugdopbouwwerk om dit tezamen met Overijse te gaan doen. Er is natuurlijk het 
repressieve maar ook het preventieve. Al die jonge mannen van 16 - 17 jaar die dit 
nu doen, waren een 4-tal jaar geleden ook 13-14 jaar en  toen hebben zij misschien 
hetzelfde ondergaan. Dat is juist wat je moet gaan doen, het sensibiliseren en het 
preventieve van het verhaal ook gaan ondersteunen. Het gaat hier steeds over 
hetzelfde, de mensen zijn gekend bij de politie, ze groeien op in dat milieu en nemen 
de fakkel over van oudere broer of vriend. Er wordt aan gewerkt en ik hoop in 
augustus een voltallige gemeenteraad te kunnen hebben die erachter staat, om de 
politie toch meer instrumenten te kunnen geven, om die zaken op het terrein te 
kunnen waarnemen en te gaan oplossen." 
 
Steven Coppens bevestigt dat dit in een geheime zitting kan gebeuren na de 
openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Pieter Muyldermans voegt toe: "Sinds begin dit jaar hebben we geen 
jeugdopbouwwerker meer (deze persoon heeft een andere uitdaging gevonden). Er 
is nog altijd de wens om in de jeugd te blijven investeren, om jongeren met 
moeilijkheden op te sporen en actief te begeleiden naar een betere toekomst en die 
kansen te geven. We zijn dit momenteel aan het uitwerken, we hebben een aantal 
overlegmomenten gehad met Uit de marge en onze collega's uit Overijse. Zoals uit 
de discussie blijkt, maken deze jongeren geen onderscheid over de grenzen van 
onze twee gemeenten. Ze zijn actief in beide gemeenten, zowel diegene die 
uitdagen als diegene die uitgedaagd worden. Onlangs was er een intervieuw op 
Karrewiet waar er een filmpje getoond werd over het skatepark waar zowel 
jongeren uit Overijse als uit Hoeilaart te zien waren. Ik heb mijn best gedaan om 
een samenwerking te zoeken met Overijse om een jeugdopbouwwerker te kunnen 
delen. We hebben al onze troeven uitgespeeld om tot een samenwerking te kunnen 
komen. We zitten nu wel met een bende van Hoeilaart, maar we kunnen moeilijk 
inschatten wat het resultaat was geweest zonder jeugdopbouwwerker  Als we het 
werk bekijken dat onze jeugdopbouwwerker verricht heeft, kunnen we stellen dat 
we zonder haar met veel meer en grotere bendes te maken hadden. Ze heeft daar 
een aantal jongeren echt geholpen, weliswaar meer bij de jongere generatie maar 
zo voorkomen we dat ze uitgroeien naar jongeren die ook op het slechte pad 
geraken. Ik heb alle argumenten vanuit onze gemeente gegeven om te proberen 
hen te overtuigen van de meerwaarde van zo een jeugdopbouwwerker. We gaan 
verder in gesprek gaan om dit samen te kunnen doen. Mocht dit toch niet lukken, 
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bekijken we alternatieven met Uit de marge om blijvend te investeren in die 
jongeren om de negatieve effecten die we nu meemaken zoveel mogelijk te 
beperken en die jongeren kansen te geven op een geslaagde toekomst." 
 
Alain Borreman antwoordt: "Ik apprecieer het gedane werk, maar dit is het discours 
dat ik al jaren hoor. Ikzelf zou ook graag die jongeren kansen geven, maar ik denk 
ook aan de omwonenden, aan die oudere mensen die 's avonds niet durven buiten 
komen, aan het druggebruik dat daarmee gepaard gaat. Je moet maar eens 
rondvragen en ze kunnen de wagens zo aanduiden die hier 's avonds naar het park 
komen om drugs te dealen. Je zit dan wel met het effect dat niemand naar hun 
luistert en je kan blijven praten met die jongeren maar vroeg of laat moet dit 
resultaat hebben en dit zien we niet." 
 
Pieter Muyldermans verduidelijkt: "Ik kan enkel aangeven wat we proberen te doen, 
preventief om een groot aantal jongeren uit die slechte invloed weg te halen. Ik 
heb op geen enkel moment goed gesproken dat er drugs gedeald worden of dat er 
overlast wordt gecreëerd. Dit zijn punten die bij veiligheid aanleunen en waarvoor 
de politie naar oplossingen moet zoeken. Een jeugdopbouwwerker gaat ook niet het 
drugsdealen stopzetten. We moeten ervoor zorgen dat de jeugd van Hoeilaart 
voldoende kansen krijgt en niet op het slechte pad wordt meegetrokken. En daar 
zetten we op in vanuit jeugdopbouwwerk." 
 
Alain Borreman vraagt zich af of het wel jeugd is van Hoeilaart. 
 
Steven Coppens stelt voor de discussie hier te stoppen en verder te zetten tijdens 
de geheime zitting. 

 
4) Vraag 4: 

Julie Bollue stelt volgende vraag: "Over de verkeersveilige schoolomgeving. We 
zitten in de tweede fase die eventueel bijgestuurd gaat worden vooral in verband 
met veiligheid. Hoe wordt dit geëvalueerd? Gaan alle betrokken partijen gehoord 
worden?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Dit is een continu proces. De eerste proefopstelling 
hebben we geëvalueerd na een aantal maanden, om toch een aantal dingen de kans 
te geven om te stabiliseren en iedereen zijn weg te laten zoeken. Sinds een aantal 
weken hebben we maatregelen ingevoerd en we zitten ook met een speciale 
heropstart van de scholen die niet de dagelijkse werking in deze periode weergeeft. 
Voor het einde van het schooljaar is het te vroeg om conclusies te trekken. De 
politie is daar elke dag op het terrein aanwezig en houdt een aantal dingen in het 
oog. Als er acute gevaren zijn, dan zal er onmiddellijk gehandeld worden. 
Ondertussen, bovenaan de Willem Matstraat, zijn er veel meldingen van mensen 
die het eenrichtingsverkeeer tijdens de schoolspits niet respecteren. We hebben het 
eenrichtingsverkeer verlengd. Vanuit het kruispunt van de Sint-Annastraat kan men 
tijdens de schoolspits k niet langer naar beneden rijden en keren in de straat, toch 
zijn er mensen die dit blijven doen en elkaar aanzetten om dit blijven te doen. Hier 
gebeurt nu een specifieke politiecontrole door iemand van de verkeerspolitie (staan 
verdekt op een oprit). Eerst stond er de wijkagent maar zijn job bestaat erin om 
een aanspreekpunt te zijn (vriend van de burger en kinderen) en de veiligheid in 
het oog te houden. Eigenlijk zou het heel veilig zijn als iedereen de regels zou 
respecteren. Voor een grotere bijsturing is het te vroeg, er zijn nog een aantal 
maatregelen die in uitvoering zijn zoals slagbomen zetten, installeren van 
dynamische borden, aanleg van extra parking aan de Koldam met een kiss and ride 
zone. Eens dit gerealiseerd wordt, gaan we de effecten zien en kunnen evalueren." 
 
Julie Bollue vraagt of de buurtbewoners nog betrokken gaan worden in deze 
evaluatie. 
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Pieter Muyldermans antwoordt: "Dat kan gebeuren maar dit hebben we nog niet 
concreet gepland. Er zijn nog een aantal dingen van fase 3 in studie  Eens er daar 
duidelijker plannen over zijn, gaan we naar de mobiliteitsraad en schoolbesturen 
en mogelijks ook buurtbewoners die plannen voorstellen en op dat moment gaan 
we een aantal bevindingen capteren." 

 
5) Vraag 5: 

Julie Bollue stelt volgende vraag: "Wij hebben het fietsrapport ontvangen en 
Hoeilaart scoort hierin niet zo best. Zeker niet op infrastructureel en communicatief 
niveau. Welke maatregelen plannen we nog hier in Hoeilaart? De knelpunten die 
jaren geleden door de fietsersbond zijn aangebracht, hieraan wordt niet zoveel 
gedaan. Er zijn nog heel wat straten waar er nog geen degelijk fietspad of zelfs nog 
een stoep is, waar we veilig kunnen fietsen. Ik denk aan Vlaanderenveldlaan-, 
Edmond Vandervaerenstraat. Door de corona maatregelen zijn heel veel mensen 
beginnen te fietsen. Je kan niet verwachten van kinderen dat ze met de fiets naar 
school te gaan als ze niet veilig de berg af kunnen fietsen." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Inderdaad, ik heb dit rapport ontvangen en dit is 
een slecht rapport. Toch wil ik een aantal positieve dingen eruit halen ondanks dat 
we onderaan het lijstje staan. Maar om een fietsrapport te krijgen moeten er 
voldoende aantal mensen zijn die de stap gezet hebben om al de enquêtes in te 
vullen en deel te nemen. Op zich is dat al positief en de mensen zijn hier begaan 
met het fietsen. Ik zie dit als stimulans dat we de juiste weg hebben ingezet om in 
het MJP 120.000 euro te voorzien voor de zwakke weggebruiker om specifieke 
maatregelen daarrond te nemen. We hebben het plan om een mobiliteitsdeskundige 
aan te stellen, dit proces loopt minder vlot maar de aangehaalde punten zijn typisch  
dingen die we in de scope van de functie hebben gezien, zoals het opstellen van 
een fiets-en wandelroute van en naar het centrum en identificeren van de 
verbindingen die we prioritair moeten aanpakken. We kunnen niet in elke straat 
een fietspad hebben maar we gaan een aantal routes van en naar het centrum 
prioritair aanpakken. Voor fietsers is dit zeker nodig om zo een route te hebben en 
voor de voetpaden ben ikzelf een plannetje aan het voorbereiden om in te tekenen 
waar er linken ontbreken. Vanuit het centrum is er de voorbije jaren al heel wat 
geïnvesteerd. Hoe verder van het centrum zijn er inderdaad wat missing links, die 
we de komende jaren nog kunnen wegwerken. We hebben heel wat plannen om de 
mobiliteit voor de zwakke weggebruiker te verbeteren. Ik was niet verbaasd over 
het slechte rapport maar ik probeer positief te blijven omdat de druk voor de zwakke 
weggebruiker hoog ligt maar ons aanspoort om daar werk van te maken de 
volgende maanden en jaren." 

 
6) Vraag 6: 

Julie Bollue stelt volgende vraag: "Is er enige vorm van animatie voorzien tijdens 
de zomermaanden juli/augustus?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Tijdens het college deze namiddag hebben we van 
de dienst Vrije tijd een uiteenzetting gekregen. Op een paar weken tijd hebben zij 
de hele programmatie moeten omslaan. We zijn nog altijd in afwachting wat er juist 
mag en niet mag. Vandaag hebben we de regels zoals ze gelden voor de horeca en 
de culturele evenementen. Binnen het kader wat we nu kennen, hebben we een 
heel programma voor de zomer dat binnenkort gecommuniceerd zal worden. Het 
zijn eerder een reeks kleinere evenementen zoals initiatie, demonstratie voor sport- 
en bewegingsactiviteiten in het park, in openlucht zodat de verenigingen een kans 
krijgen om hun programma voor te stellen en zo nieuwe leden te werven. Ook een 
aantal kleinere muzikantenoptredens zijn voorzien, die kunnen van terras naar 
terras gaan, filmvoorstellingen in openlucht. We hebben ook aangegeven aan onze 
diensten zodra er versoepelingen komen, om ook te kijken wat we eventueel nog 
extra kunnen doen. Er zijn ook een aantal evenementen die er eind augustus, begin 
september aankomen in de omliggende gemeenten. We proberen ervoor te zorgen 
dat erin heel de streek  evenementen georganiseerd worden, zodanig dat toeristen 
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uit de hele streek niet naar 1 bepaald evenement krijgen waardoor er opnieuw veel 
volk zou zijn. Ik luister graag ook naar uw voorstellen." 
 
Julie Bollue antwoordt: "Ik had gedacht aan een soort film drive-in in het park, om 
daar met een soort krijt vakjes af te bakenen, waar je op veilige afstand, op een 
picknick deken zou kunnen gaan zitten om zo film te kijken. Dit kost niet zoveel, 
buiten het tonen van de film." 
 
Pieter Muyldermans bevestigt: "Dit was al voorzien op een kleinere locatie, tussen 
het Nerocafé en het GC Felix Sohie centrum omdat we dit momenteel met nog niet 
zoveel mensen kunnen samen doen. Maar zodra er een versoepeling zou kunnen 
zijn, kunnen we uitwijken naar een grotere locatie zoals het park. In augustus is er 
volledige dag film voorzien omdat we het scherm maar 1 keer huren voor een 
volledige dag met verschillende filmvoorstellingen voor elke doelgroep van in de 
voormiddag tot 's avonds. " 
 

7) Vraag 7: 
Jo Portois stelt volgende vraag: "Het gaat over een bouwproject kort bij het centrum 
in de Marcel Félicéstraat. Ik heb gezien in het verslag van de GECORO. Is dit al 
vergund? Wat me opviel is dat er voor de parkeerplaatsen 1 per wooneenheid wordt 
voorzien, terwijl dit normaal gezien 1,5 per wooneenheid is. Er wordt ook een 
winkelruimte voorzien. Is deze toegankelijk voor minder-validen? Het is praktisch 
geen meerkost om in de plaats van trappen een schuine helling te voorzien zodat 
mensen met een beperking, mensen met een kinderkoets of die slecht te been zijn 
vlot in de winkel kunnen binnenkomen. Het is beter dat dit vooraf wordt voorzien 
dan later aanpassingswerken uit te voeren." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Er is nog geen vergunning afgeleverd omdat zij een 
aanvraag ingediend hebben anderhalve maand geleden en er is nu een openbaar 
onderzoek lopende. Waarom een openbaar onderzoek omdat zij afwijkingen vragen 
ten opzichte van het RUP Kern waarbinnen het gebouw gelegen is. De voorschriften 
van het RUP Kern, goedgekeurd in 2016, zijn van toepassing. We hebben een 
voortraject gevoerd met de bouwheren, onze diensten en schepen Marc 
Vanderlinden. We hebben een niet-bindend advies van de GECORO gevraagd. De 
GECORO geeft adviezen binnen het kader waar zij wettelijk bevoegd zijn. Voor zulke 
projecten moeten we niet naar een GECORO gaan, maar we vonden dat we dit toch 
moesten doen omdat er toch een aantal experten zijn die we moesten horen. Ze 
wijken van de vergunningscontext af, daarom werd er een openbaar onderzoek 
georganiseerd. We wachten het resultaat hiervan afwachten, er kunnen bezwaren 
ingediend worden. Onze diensten zullen dan onderzoeken of deze bezwaren 
gegrond zijn en we zullen met deze bezwaren rekening houden. Ik denk dat de 
planning voorziet dat we de vergunning moeten afleveren eind augustus - begin 
september. Wat de parking betreft, dat werd ons op voorhand gevraagd, in het RUP 
Kern wordt inderdaad 1,5 parking per wooneenheid voorzien. Volgens hun 
waarnemingen hebben zij vastgesteld dat er veel parkings leeg blijven staan of dan 
niet verkocht geraken. We zullen zien of er tijdens het openbare onderzoek hierover 
opmerkingen gemaakt worden. De suggestie van de GECORO was dat als er minder 
parkeerplaatsen zijn, er meer plaats voorzien kan worden voor de fietsen. Misschien 
is het ook tijd om minder fysieke parkeerplaatsen te voorzien bij grote 
bouwprojecten en naar een autodeelsysteem te gaan. De voorschriften die 
neergeschreven zijn in het RUP Kern dateren al van 2016. De wereld is ondertussen 
wat veranderd. Wat de winkelruimte betreft ligt het pand in RUP Kern. Dat is het 
laatste pand in de Marcel Félicéstraat waar een handelspand moet voorzien worden. 
Elke winkelruimte moet toegankelijk zijn, we moeten ook het advies van de 
toegankelijkheidscommissie vragen hieromtrent. Het is evident dat minder mobiele 
mensen toegang hebben en dat de deuren verbreed worden en het is in belang van 
elke handelszaak dat deze maatregelen er komen." 
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Alain Borreman voegt toe: "In het verslag van de GECORO staat dat men moet 
opletten met het scheppen van precedenten. Als we eenmaal een toelating geven 
om maar 1 parkeerplaats te voorzien, dan is dat een precedent en kunnen alle 
andere bouwprojecten zich daar op beroepen." 
 
Tim Vandenput antwoordt:" Ik kan alleen maar de wetgeving volgen en die zegt 
elke keer er een bouwaanvraag binnenkomt met afwijkingen, moet dit behandeld 
worden met een openbaar onderzoek en volgen we de procedure die de wet 
voorschrijft." 
 
Jo Portois stelt volgende vraag: "Kunnen de ingediende bezwaren ergens 
geraadpleegd worden?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "De bezwaren zullen mee opgenomen worden in de 
vergunning en maken integraal deel uit van de vergunning. Op dit moment kan dit 
niet ingekeken worden maar pas als het dossier is afgesloten." 
 

8) Vraag 8: 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "De verbindingsweg tussen de 
Brussselsesteenweg en Gunsdelle in het Zoniënwoud aan de manege Musette. Heeft 
het college een zicht op welk type verbindingsweg dit is, een openbare of een privé? 
Daar is onlangs commotie geweest over deze verbindingsweg." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "In de coronatijd werd daar veel gewandeld , gefietst 
en met paard gereden. De weg ligt op privé-terrein, is geen openbare weg, is nooit 
ingelijfd in openbaar domein. De kadasterplannen zijn zeer duidelijk, de weg ligt op 
privé-terrein. Er is discussie ontstaan, kan de gemeente dit inlijven na zoveel jaar? 
Daar kan een juridische basis voor zijn maar het is geen automatisch gegeven, je 
moet dit ergens gaan afdwingen en beslissen. Het inlijven van privé-domein in 
openbaar domein is een gemeenteraadsbeslissing. Hetzelfde gebeurt bij 
verkavelingen, erfdienstbaarheden. Het is zeer duidelijk, het ligt op privé-terrein en 
wij hebben de ambitie in het kader van Brusselsesteenweg fase 2, die weg op een 
of andere manier openbaar te maken omdat daar ook een rioleringsleiding onder 
moet aangelegd worden." 
 
Marc Vanderlinden vult aan: "Het zou goed zijn dat in de toekomst die weg openbaar 
wordt en we zullen daarvoor de nodige stappen ondernemen. Zoals de 
burgemeester zegt, is dit een beslissing van de gemeenteraad om die gemeenteweg 
in te lijven en één van de voorwaarden is dat er een rooilijnplan getekend wordt. 
Wat gaan we juist inlijven en wat gaan we ermee doen? Dit plan wordt opgesteld 
door een studiebureau. Ik heb het kostenplaatje binnengekregen en de nodige 
budgetten zullen daar voor vrijgemaakt worden in de volgende budgetwijziging. 
Dan kunnen we een landmeter aanstellen om de nodige opmetingen te doen. We 
hebben niet alleen de weg nodig voor het rioleringsproject  maar we hebben daar 
beneden ter hoogte van het bos een stukje grond nodig (momenteel eigendom van 
de manege). We gaan dit in zijn totaliteit bekijken om dat project een slaagkans te 
geven en in de Gunsdelle het avalwater in de toekomst weg te halen. Het project 
zelf zullen we dit jaar nog indienen bij de ambtelijke commissie. Er is een compromis 
akkoord tussen Agentschap Natuur en Bos en de provincie over hoe we met 
Gunsdelle moeten omgaan. Technisch kan het rioleringsproject afgewerkt worden 
en dienen we dit in bij de ambtelijke commissie. Hopelijk komt er na vier jaar een 
goedkeuring van het project. Tegerlijkertijd zullen we de grondverwerving 
opstarten en later zullen we moeten kijken voor budgetten voor de uitvoering van 
dat project. Het gaat hier toch over een project van een drietal miljoen euro." 
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9) Vraag 9: 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ter hoogte van Desbeck zag ik enkele 
weken geleden een frietkaam opduiken. Is hiervoor een vergunning afgeleverd?" 
 
Tim Vandenput bevestigt dat hiervoor een vergunning is afgeleverd en die heeft 
een factuur gekregen om te betalen volgens het geldende belastingreglement. 
 

10) Vraag 10: 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Op de gemeenteraad van 27 april had ik 
een vraag gesteld over een het tennisveld achter de kantine van ERC Hoeilaart. Ik 
kreeg toen als antwoord van de schepen dat de ondergrond van het tennisterrein 
hergebruikt kon worden voor de aanleg van de kunstgrasvelden. Vorige week kreeg 
ik een antwoord van de gemeente Hoeilaart waar ik verbaasd was om dit te lezen 
omdat dit contradictorisch was. Het hergebruik van de ondergrond van het 
tennisveld was erg beperkt. Werd dit grondig af getoetst met de bevoegde 
diensten?" 
 
Marc Vanderlinden antwoordt: "Ik kan bevestigen dat dit af getoetst werd met de 
bevoegde diensten, het anwoord is correct. Het is natuurlijk zo dat het tennisveld 
kleiner is dan het voetbalveld dat aangelegd zal worden. Het is maar gedeeltelijk 
dat die fundering zal hergebruikt worden. Het is niet zo dat er vandaag de fundering 
ligt om het volledige voetbalveld aan te leggen. De fundering zal hergebruikt 
worden bij de aanleg van het kunstgrasveld van de voetbalveld. Natuurlijk enkel en 
alleen de oppervlakte van het tennisveld. U vroeg ook wat de kost gaat zijn van de 
recuperatie. Dat is natuurlijk niet de volledige kost van de fundering van het 
kunstgrasveld. Hoeveel dit bedrag is, kan ik niet uit mijn mouw schudden, moet 
nog worden bepaald." 

 

 
* * * 

 
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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