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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 24 JUNI 2019
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, Wim Laureys, Roby Guns,
Luc Meganck, Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet en Timothy Rowies, raadsleden

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
27 mei 2019. Goedkeuring.
***
O.P.2 Financiën. Gemeente jaarrekening 2018. Goedkeuring.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Zoals vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur
moet de gemeenteraad de rekening van het voorbije dienstjaar goedkeuren.
Financieel directeur, Brecht van den Bogaert, licht de resultaten toe."
***
O.P.3 Financiën. Retributiereglement inzake de verkoop van huisvuilzakken.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Na de introductie van de roze zak werden
problemen vastgesteld met het gewicht van de grote restafvalzakken. Ook de grote
gft-zakken zijn regelmatig erg zwaar. Het gewicht van deze zakken is een ernstige fysieke
belasting voor de ophalers. De raad van bestuur van Interrand stelt voor om nieuwe
volumes in te voeren voor de restafvalzakken en de gft-zakken om de hanteerbaarheid
te verbeteren. Deze nieuwe zakken en bijhorende tarieven moeten door elke gemeente in
het werkingsgebied van Interrand goedgekeurd worden."
Wim Laureys refereert naar de bespreking in vorige raadszitting er zegt dat er niet
gesproken wordt over de doorgevoerde tariefverhoging. Zijn fractie heeft vier
fundamentele opmerkingen: “Wij missen een globale visie op het afvalbeleid in deze
gemeente. De verhoging komt er nu omdat men dringend nieuwe zakken moet bestellen
om niet zonder te vallen. Iemand die vandaag goed sorteert wordt ook getroffen door deze
prijsverhoging. Er is geen garantie dat deze doorgevoerde tariefverhoging het volume aan
restafval zal verminderen en het zwerfvuil zal tegengaan. Heel belangrijk voor onze partij
is het totale gebrek aan sociale correcties. De financiële tegemoetkoming aan mensen
die steun nodig hebben stijgt jaar na jaar en jullie gaan voor een basisbehoefte,
huisvuilzakken, nog eens de prijs verhogen zonder enige vorm van sociale correcties.”
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Eva De Bleeker antwoordt: “Wat betreft de globale visie, wij zijn als gemeente
een grote vervuiler. Gemiddeld hebben wij per inwoner een meer dan gemiddelde
afvalberg, zeker qua restafval.
Donderdag zitten wij, vanuit het gemeentebestuur, samen met de milieuambtenaar,
de directeur van Interrand, OVAM en mezelf om de problematiek van het afval in Hoeilaart
te bekijken. Op basis daarvan en met alle andere gegevens die we hebben gaan we
de komende jaren een echt beleid rond het verkleinen van de afvalberg opstellen.
Het is waar dat er mensen zijn die goed sorteren maar heel vaak zien we nog de verkeerde
afvalstromen in de restafvalzak zitten en we willen er echt aan werken om de mensen
te motiveren om de gft-, roze en blauwe zak te gebruiken. We denken dat dit inderdaad
een middel is dat daartoe kan helpen. Met sociale correcties zijn we nog mee bezig en
we komen daar later op terug maar we beseffen dat bepaalde groepen mensen via
een tegemoetkoming op die zakken geholpen kunnen worden.
***
O.P.4 Financiën. Toekenning van een vergoeding aan de handelaars voor
de verkoop van huisvuilzakken. Beslissing.
Steven
Coppens
licht
het
agendapunt
toe:
"Handelaars
ontvangen
een distributievergoeding per verkochte rol restafvalzakken. Vandaag bedraagt deze
vergoeding 50 cent per rol. Echter is het aantal zakken per rol in april 2017 gehalveerd en
werd de vergoeding niet aangepast. Met dit besluit corrigeren we deze toestand."
Wim Laureys heeft twee vragen: “Werd hiervoor vooraf overleg gepleegd met
de handelaars die in het systeem van de verdeling van huisvuilzakken gestapt zijn?
Een tweede vraag: werd dit besproken binnen de Raad voor Lokale Economie, werd er
een advies over gevraagd?”
Eva De Bleeker licht toe dat het om een correctie op een onlogische praktijk gaat. Als je
per zak bekijkt is het een logische gevolg dat die vergoedingen gehalveerd worden.
Wim Laureys vraagt of men ooit berekend heeft wat het zou kosten indien de handelaars
niet zouden meedoen aan de verkoop van huisvuilzakken, wat de gemeente zou moeten
investeren om de zakken te verkopen/verdelen aan de inwoners.
Julie Vanstallen legt uit dat de handelaars nog altijd exact dezelfde vergoeding krijgen
per zak. Op zich is het een correctie, dewelke realistischer en logischer is. Vroeger kreeg
men 50 cent voor 20 zakken per rol, nu krijgen ze 25 cent voor 10 zakken per rol. Het trekt
ook klanten aan, mensen hebben huisvuilzakken nodig en komen daarvoor in de handel.
Wim Laureys vraagt zich af of dit de reden is om vooraf met de handelaars geen overleg
te plegen of om dit aan de RLE voor te leggen?
Julie Vanstallen zegt dat zij zich hierover niet heeft uitgesproken.
Wim Laureys wijst erop dat dit zijn vraag is.
Alain Borreman voegt toe dat de zakken niet worden verkocht per stuk maar per rol.
Het gaat om wat de handelaar krijgt per behandeling van een rol huisvuilzakken en niet
voor één vuilzak.
***
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O.P.5 Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar
2019-2020.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Dit betreft de verderzetting van
de derde-betaler-overeenkomst met De Lijn, waarbij het gemeentebestuur, voor haar
inwoners, 20 % van de aankoopprijs van een Buzzy Pazz voor haar rekening neemt.
Hiermee stimuleren we de schoolgaande jeugd om het openbaar vervoer te nemen."
***
O.P.6 Beleid en Dienstverlening. Kader organisatiebeheersing. Vaststelling.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Elk bestuur moet aan organisatiebeheersing
doen, vroeger was dit gekend onder de naam interne controle. De benadering om
de risico’s in de organisatie te identificeren en de maatregelen op te volgen wordt door
de raad vastgelegd, waarna de algemeen directeur op regelmatige basis rapporteert aan
de raad over de vooruitgang.
Algemeen directeur, Bram Wouters, licht toe binnen welk kader hij en
het managementteam de werking van de organisatie zullen meten en bijsturen."
***
O.P.7 Dienst Vrije Tijd. Statuten IGS.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Binnen het kader van het Bovenlokaal
Cultuurdecreet willen vijf gemeenten uit de Druivenstreek hun krachten bundelen in
een intergemeentelijke samenwerking rond vrijetijdswerking, de projectvereniging die
eruit ontstaat zal een aanvraag tot erkenning en subsidiëring indienen voor de periode
2020 tot 2025. Elke gemeente zal 1 euro per inwoner bijdragen. De Vlaamse Gemeenschap
geeft voor elke euro, 1 euro subsidie."
***
O.P.8 Financiën. AGB Holar jaarrekening 2018. Kennisname.
***
Vragen en antwoorden.
***
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TOEGEVOEGD PUNT
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Julie Vanstallen i.v.m.
Activiteitenverslag Zefier.
Julie Vanstallen licht het agendapunt toe: "Het activiteitenverslag 2018 hebben jullie
gekregen en gezien. Hiervan heb ik een uitgebreide toelichting gekregen op 13 juni
in Brugge.
Het enige wat ik er nog aan kan toevoegen zijn de ontwikkelingen die Zefier voorziet en
dan vooral die ons interesseren, namelijk diegene in Wind4Flanders. Er zouden 6 nieuwe
windturbines bijkomen en een mogelijkheid tot een ‘project 5’ binnen dat werkingsgebied.
Binnen Electrabel staan er momenteel al 30 windturbines. In Hoogstraten zullen er wel
6 worden afgebroken en vervangen door veel grotere turbines met een veel
groter vermogen. Dat noemen ze tegenwoordig 'repowering'. Blijkbaar zijn ze daar ook al
naar aan het kijken om op die manier het vermogen veel groter te maken.
Verder staat op de planning van 2019 om na te gaan wat de investeringsvragen zijn bij
de verschillende gemeenten. Stel dat wij een project zouden hebben op ons grondgebied
zouden wij ook bij Zefier mogen aankloppen.
Een grote onbekende is wat IKA zal doen, de intercommunale uit Antwerpen, die zijn
niet gefusioneerd en werken nog altijd onafhankelijk. Dit zorgt voor wat vraagtekens
binnen Zefier.”
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift

Bram Wouters
Algemeen directeur
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Steven Coppens
Voorzitter gemeenteraad

