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* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

 
* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 

22 juni 2020. Goedkeuring. 
 
 

* * * 

 

O.P.2 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel 

gemeente. 
 
Tim Vandenput licht agendapunt toe: "Na deze aanpassing van het meerjarenplan daalt 
het resultaat op kasbasis voor 2020 van 3.329.297 euro (raming bij opmaak 
meerjarenplan) naar 3.064.149 euro (raming bij aanpassing meerjarenplan 1). Dit is een 
daling van 264.148 euro. 
Dit valt als volgt te verklaren: 
 
1. Incorporatie van het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig jaar na afsluiting 
boekjaar 2019 n.a.v. het opstellen van de rekening. Effect: + 3.741.676 euro 
Bij de opmaak van het meerjarenplan 20-25 was het gecumuleerde budgettaire resultaat 
van 2019 nog een raming wegens nog niet gekend. In het meerjarenplan zat een 
geraamd gecumuleerd resultaat van 2019 voor 1.984.606 euro. Na de opmaak van de 
jaarrekening 2019 werd dit cijfer definitief: 5.726.282 euro. 
 
2. Stijging van de exploitatieuitgaven. Effect: + 738.544 euro 
De grootste elementen zijn de volgende: 
• Interims: + 369.581 euro 

Dit betreft: 
o een vermeerdering van 325.000 euro voor de WZS wegens niet invulling van 
formatie en nood aan bezetting op de afdelingen. 
o Een vermeerdering van 11.340 euro voor de poetsdienst. 
o Een vermeerdering van 44.581 euro voor de dienst omgeving 
o Een vermeerdering van 4.500 euro voor een jeugdopbouwerker. 
 
• Goederen en diensten: + 340.645 euro (medisch materiaal) 
• Uitgaven sociale dienst (sociale bijstand en LOI): + 166.364 euro 
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Dit betreft grotendeels de aanpassingen voor de extra ondersteuning in het kader 
van de covid-19 pandemie. 

• Financiële kosten: -55.972 euro 
• Toegestane werkingssubsidies: -32.321 euro 
• Personeelskosten: - 23.099 euro 

 
3. Daling van de exploitatieontvangsten. Effect: - 9.158 euro 
• Inkomsten uit de werking: - 346.265 euro. 

Dit betreft voornamelijk een daling in de inkomsten van het woonzorgcentrum. 
Voor de pandemie beslisten we 3 bedden leeg te laten en tijdens de pandemie 
konden we geen nieuwe opnames verwezenlijken. 

• Algemene werkingssubsidies: + 130.848 euro 
Subsidie toegekend door de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van de sport-, 
jeugd- en cultuurverenigingen. 

• Subsidie van de staat in het leefloon: + 110.180 euro. 
Dit betreft grotendeels een bijkomende subsidie voor de aanpassingen voor de 
extra ondersteuning in het kader van de covid-19 pandemie. 

• Personeelssubsidies: +84.400 euro 
 
4. Stijging van de investeringsuitgaven 2020. Effect: +2.470.760 euro 
• Overdracht van krediet van 2019 naar 2020 voor de lopende projecten: + 

1.314.161 euro 
• Investeringssubsidie aan GO-Scholen: + 600.000 euro (opstarten middelbare 

school, wordt behandeld tijdens de gemeenteraad van september) 
• Studiekosten mobiliteit: +119.000 euro 
• Kinderdagverblijf: + 86.000 euro 
• Wegen en overige infrastructuur betreffende de wegen: +74.200 euro 
• Evenementenmateriaal ter ondersteuning van covid-19: +46.750 euro 
• Woonzorgcentrum: + 43.600 euro 

 
 
5. Daling van de investeringsontvangsten 2020. Effect: - 470.134 euro 
• Overdracht van krediet van 2019 naar 2020 voor de lopende projecten: + 

320.611 euro 
• Vipa subsidie woonzorgsite: +322.943 euro (was niet opgenomen in het 

oorspronkelijk meerjarenplan) 
• Overname van de openbare verlichting door Fluvius: - 568.076 euro 

Deze transactie werd nog in 2019 uitgevoerd op aangeven van het agentschap 
Binnenlands Bestuur. 

• Investeringssubsidie gemeenteplein: - 320.611 euro (door de lagere 
uitvoeringskost hebben we ook recht op minder subsidie. Dit project werd 
afgerond en het recht op subsidie werd verminderd. 

• Investeringssubsidie fietspad Groenendaal: - 225.000 euro 
De ontvangst van deze subsidie is verschoven naar 2021 omdat aanleg parking 
gepland is voor 2021." 

 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Graag een verduidelijking over de 
investering voor de GO!-Scholen. Wat is de zienswijze, wat gaat men exact doen?" 
 
Eva De Bleeker licht toe: "We hebben samen gezeten met het GO! in verband met de 
opstart van een secundaire school in Hoeilaart . Was eigenlijk voorzien voor een opstart 
volgend jaar, maar na een bezoek aan het gebouw is gebleken dat er nog heel wat werk 
aan is. Die 600.000 euro is een soort lening met erfpacht aan het GO. Jaarlijks wordt een 
soort huurgeld betaald voor de gebruiksduur van het gebouw. Het bedrag van 600.000 
euro wordt gecompenseerd door een jaarlijkse opbrengst." 
 
Tim Vandenput licht verder toe: "Op de gemeenteraad van september zal er een dossier 
worden voorgelegd. Tijdens het college van deze namiddag werd dit besproken. Het gaat 
over een erfpachtovereenkomst van 30 jaar voor het POM-gebouw. Op heden heeft het 
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gebouw geen bestemming, het werd destijds door de gemeente aangekocht. Het gebouw 
moet helemaal gerenoveerd worden om het om te vormen tot een secundaire school. De 
kosten worden door het gemeenschapsonderwijs geraamd op 1,2 miljoen euro. Hun 
koepel investeert 600.000 euro, maar dit is echter onvoldoende om de 1,2 miljoen euro 
in te dekken. Daarom werd er gevraagd aan de gemeente om een soortgelijke 
investering van 600.000 euro te doen, terugbetaalbaar op 30 jaar. De 
erfpachtovereenkomst voorziet dat er een maandelijkse afdracht is van de erfpacht, een 
soort huur. Het gemeenschapsonderwijs ontwikkelt het pedagogisch luik. We hebben niet 
de ambitie om als gemeentebestuur het inhoudelijk luik te bepalen, we hebben daar geen 
kennis van om uit te maken wat de beste opleidingen zijn. Er is ook geen financiering 
vanuit de gemeente om dit inhoudelijk project te steunen, dit wordt gefinancierd vanuit 
de scholenkoepel. Om te starten zal het een satellietschool zijn van Tervuren. Elk jaar is 
het de bedoeling om met 1 leerjaar te starten dus in 2022 het eerste secundair, daarna 
in 2023 het eerste en tweede secundair en zo verder. Afhankelijk van het succes is het 
nog niet helemaal zeker of de tweede en derde graad opgestart worden. De gemeente 
ondersteunt dus logistiek en financieel." 
 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Natuurlijk is 600.000 euro veel geld en vraag ik 
me af of er iets voorzien is wanneer deze nieuwe school stopt. Er is natuurlijk geen 
zekerheid dat deze school kan blijven bestaan, dit is afhankelijk van het succes. Is er een 
clausule in de erfpachtovereenkomst voorzien wanneer de school stopt, zodat de 
gemeente een stuk van de investering kan terugwinnen?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Dit is een discussie die we zullen voeren op de 
gemeenteraad van september. Het zijn terechte vragen en we hebben zojuist het dossier 
besproken op het college maar we gaan het dossier hier niet volledig toelichten. Dit is 
voorzien voor september als dit dossier opgenomen wordt als agendapunt. Er wordt dan 
ook inzage gegeven in de erfpachtovereenkomst en ik stel voor dat u dan deze vragen 
stelt." 
 
Alain Borreman antwoordt hier affirmatief op. 
 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb in een college verslag gelezen dat er 
toelating wordt gegeven om het POM-gebouw te gebruiken voor een pop-up. Is dit iets 
concreet en komt dit niet in de weg van de plannen voor de middelbare school?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: " Dit is inderdaad op het college geweest. Er is een vraag van 
een drankenhandelaar om een pop-up op te starten. We hebben gezegd dat het een 
mogelijkheid is, maar dat dit afhangt van de beschikbaarheid of wanneer het 
gemeenschapsonderwijs de beschikbaarheid wil. De erfpachtovereenkomst zal 
ondertekend worden wanneer de omgevingsvergunning verleend wordt voor de 
aanpassingen van het gebouw. Dit geeft ons een beetje ruimte om de pop-up toe te laten 
maar hieraan zijn zeer veel restricties verbonden." 
 
Joris Pijpen vult aan: "Er is een bezoek geweest samen de technische dienst en de 
betrokken personen. Het gaat hierover een degelijk bedrijf. Verder is er hierover niet 
meer geweten temeer omdat we willen afwachten wat het resultaat zal zijn met de 
school. Het gaat over een drankencentrale uit Huldenberg die een tijdelijk verhuis wenst 
omwille van wegeniswerken." 
 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "De cijfers van het woonzorgcentrum mogen we 
toch wel impressionant noemen. Er zijn voor een 700.000 euro meer uitgaven en 
mindere exploitatieontvangsten van meer dan 300.000 euro. Het gaat toch om een 
miljoen euro dat minder beschikbaar is. Hoe wordt dit opgevangen?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Financieel vangen we dit op in de aanpassing van het 
meerjarenplan. Dit geld is niet zomaar weg. Het geld is zeer goed besteed om de zorg 
voor onze residenten te garanderen. We zitten met een personeelstekort op het vast 
kader, omdat we een aantal vacatures niet ingevuld krijgen en er is heel veel rotatie op 
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een aantal functies, vooral in de zorg en in de verpleging. Daardoor doen we beroep op 
contractuelen via uitzendbedrijven om hier het werk te komen doen. Deze cijfers zijn een 
gevolg van de maatregelen die de hogere overheden ons opleggen. Er is 1 maatregel die 
we genomen hebben voor de coronapandemie op vraag van het woonzorgcentrum om 3 
bedden leeg te houden, zodanig dat hiervoor geen verzorgend of verplegend personeel 
ingeschakeld moest worden. We moesten een veilige omgeving creëren voor ons 
personeel. Er is heel veel geld gegaan naar beschermend materiaal. Er gebeurden geen 
opnames wat tot vermindering van de inkomsten leidt. Dit alles is een gevolg van een 
beleid dat we hebben moeten uitvoeren in het belang van de residenten." 
 
Eva De Bleeker voegt toe: "Momenteel staan 4 bedden leeg in het WZC is het zo, 
aangezien we vorig weekend twee overlijdens hadden. De wachtlijst wordt aangesproken 
en het is de bedoeling om terug naar volle bezetting te gaan. Wat het personeel betreft is 
daar ook een inhaalbeweging aan de gang. Vorige week zijn er een aantal sollicitaties 
geweest, waarvan een deel toch succesvol. Op 1 oktober start een nieuwe sociale werker 
en een zorgkundige die een lange opzegtermijn had. We gaan stapsgewijs naar een 
volledige bezettting, wat ervoor zorgt dat de kosten van de interims zullen dalen. Door te 
streven naar een volledige bezetting van de bedden zullen de inkomsten stijgen. Normaal 
gezien zou de financiële situatie in de komende jaren moeten verbeteren. Wat de extra 
coronamaatregelen betreft, zijn dit zaken die ons opgelegd worden door de federale 
overheid, zoals de burgemeester reeds eerder vermelde." 
 
Alain Borreman vraagt of er zicht is op de wachtlijst, is deze veel groter geworden? 
 
Eva De Bleeker antwoordt: "Aangezien er geen opnames gebeuren, is deze lijst langer 
geworden tijdens corona maar ondertussen zijn er al heel wat mensen opgenomen. Dit 
varieert met de normale flux van het jaar. Momenteel is er een gemiddelde wachtlijst." 
 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Het kinderdagverblijf is een duur en luxueus 
project waar nog een extra 86.000 euro wordt uitgegeven zonder het eindplaatje te 
kennen." 
 
Marc Vanderlinden licht toe: "De bijkomende gelden zijn niet voor de bouw van het 
kinderdagverblijf maar er zijn nog 2 dossiers in de rand van het kinderdagverblijf. 
Enerzijds de aanpassing van de ingang van het woonzorgcentrum en anderzijds de 
omgevingsaanleg, dit zijn 2 bestekken die we onlangs op de markt gezet hebben. We 
zien dat de ingediende offertes voor de omgevingsaanleg eigenlijk iets hoger uitvallen 
dan de raming van de architect. We hebben het nodige gedaan om deze meerkost in te 
plannen in het meerjarenplan. Dit is niet meer gerelateerd aan de bouw van het 
kinderdagverblijf en de meerkost van de bouw blijft beperkt tot de betere uitvoering van 
de toegangsweg." 
 
Jo Portois stelt volgende vraag: "Is er al zicht op een nieuwe bestemming voor het oude 
kinderdagverblijf en hoe wordt dit opgenomen in het meerjarenplan? Komt er nog een 
mogelijkheid tot inspraak, zo ja, wanneer en hoe?" 
 
Tim Vandeput antwoordt: "De inkomsten van de verkoop van niet-prioritaire gebouwen 
staat ingeschreven in het meerjarenplan. Het gaat hierover een inkomst van ongeveer 
1,3 miljoen euro. We hebben 4 gebouwen, daarvan is er één het kinderdagverblijf en dit 
wordt pas vrijgegeven wanneer het nieuwe kinderdagverblijf in gebruik wordt genomen. 
Het gebouw ligt in een goedgekeurde verkaveling van eind de jaren zeventig en heeft 
een functie van gemeenschapsvoorziening met de mogelijkheid om 1 gebouw op te 
trekken. Er zijn een aantal mogelijkheden: een nieuwe functie geven aan het gebouw in 
kader van het openbaar nut, van de hand doen aan eventueel een andere uitbater van 
een kinderdagverblijf of inrichten als bouwgrond voor woningen. Als je een 
functiewijziging wil doorvoeren, moet je een verkavelingswijziging doorvoeren en is er 
een akkoord nodig van alle mede-eigenaars van de verkaveling. Een verkoop naar een 
bestemming die dezelfde is als de huidige bestemming is gemakkelijker te regelen dan 
een omvorming naar een woonproject. Je moet op de goodwill en de handtekening van 
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de mede-eigenaars kunnen rekenen. De projecten worden opgestart, we hebben al een 
aantal schattingsverslagen van andere gebouwen. Er is ook een timing vooropgesteld in 
de meerjarenplanning wanneer welk gebouw zal verkocht worden." 
 

 
* * * 

 

O.P.3 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. 

Goedkeuring. 
 
Tim Vandenput licht toe: "Dit punt werd besproken op de raad van bestuur en ligt hier 
ter goedkeuring door de gemeenteraad." 
 

 
* * * 

 

O.P.4 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel 

OCMW en definitieve vaststelling. 
 
Tim Vandenput licht toe: "We hebben de bespreking samen met de gemeente gedaan en 
kunnen we tot goedkeuring overgaan. Dit punt komt straks terug op de raad voor 
maatschappelijk welzijn." 
 

 
* * * 

 

O.P.5 Financiën. Huurovereenkomst AGB en gemeente SJC Koldam. 

Goedkeuring voorwaarden 
 
Tim Vandenput licht agendapunt toe: "AGB Holar is een vennootschap die zich dient te 
conformeren naar de wet, deze huurovereenkomst tussen gemeente en AGB is dan ook 
nodig om het exclusief gebruik van bepaalde lokalen door de gemeentelijke diensten 
correct te regelen." 
 

 
* * * 

 

O.P.6 Technische dienst. Adviseren plaatsing en gebruik van tijdelijke vaste 

bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein en 

goedkeuring van reglement cameratoezicht. 
 
Tim Vandenput licht toe: "Op de gemeenteraad van 22 juni zijn hierover een aantal 
vragen gesteld, het werd uitgebreid toegelicht in geheime zitting en we hebben toen ook 
gezegd dat we met een dossier naar de gemeenteraad zouden komen om op een aantal 
plaatsen mobiele camera's te plaatsen. Het initieel plan was om dit in het meerjarenplan 
van volgend jaar te plannen. Gezien de problematiek in Overijse en het initiatief dat in 
Overijse is genomen, vonden we het opportuun om binnen de politiezone het initiatief te 
nemen om een aantal mobiele bewakingscamera's te plaatsen. Dit kadert in een breder 
plan van aanpak van jeugdopbouwwerk, sensibiliseren, repressief zijn. Het is geen 
zaligmakende oplossing, dit kost geld en voor sommige mensen komt dit over als big 
brother. We zijn er van overtuigd dat dit wel moet, het gaat over mobiele camera's, een 
tijdelijk kader voor 2020 en 2021. We zullen volgend jaar ook evalueren. Het punt dat 
voorligt is een kader dat we scheppen op basis van de federale camerawetgeving, die de 
hele procedure voorziet. We hebben hier toegelicht waarom we dit doen en op welke 
mogelijke plaatsen we er gaan installeren. Er is ook een positief advies van de korpschef 
waar hij de problematiek goed schetst met een veiligheidsanalyse van een aantal zaken 
die sinds het begin van het jaar hier spelen. Dit bepaalt niet hoeveel camera's er 
specifiek zullen zijn, van welke leverancier. Dat is een ander lastenboek dat ter 
goedkeuring zal voorgelegd worden aan het college na goedkeuring van dit kader. Vanaf 
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volgende week kan dit project opgestart worden om op zoek te gaan naar een goede 
leverancier. Ik heb het systeem al zien werken in Overijse, informeel  samen met de 
korpschef. Met dit systeem kunnen twee dingen uitgevoerd worden namelijk online 
bekijken van beelden en het opvragen van eerder opgenomen beelden. Als er een 
melding wordt gemaakt dat er op een specifieke plaats bijvoorbeeld in het skatepark iets 
gebeurt, kunnen zij onmiddellijk ter plaatse gaan om te kijken wat daar gaande is. In het 
kader van een melding of onderzoek kan de politie de beelden opvragen van een periode 
voorafgaand. De beelden worden dertig dagen bewaard en er kan specifiek opgevraagd 
worden van een bepaalde plaatst op een bepaald tijdstip. Enkel de politie heeft toegang 
tot die beelden en niemand van de gemeente. Het is een soort managed service die ze 
inhuren van een bedrijf (in dit geval Securitas) voor een tijdelijk periode." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Er is een initieel budget voorzien in 2020 van 
15.000 euro. Wat omvat dit budget?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Zoals toegelicht gaat het over het huren van een aantal 
camera's (we weten nog niet hoeveel, dat zal blijken uit de marktbevraging). 
Waarschijnlijk gaat over minstens een drietal om op een aantal plaatsten tergelijkertijd 
te kunnen waarnemen. Het gaat over de plaatsing van de systemen en het gebruik ervan 
en ook op vraag van de politie de verplaatsing van de camera's om verschillende 
plaatsen te kunnen observeren. Het is een volledige "managed service" waar wij als 
gemeente en politie geen werk aan hebben, alleen maar de plaats voorzien en toegang 
hebben tot de beelden." 
 
Youri Vandervaeren las ook dat het beheer van de beelden gebeurt door een externe 
firma. Zit dit ook in die initiele kost van 15.000 euro? 
 
Tim Vandenput antwoordt: "De beelden worden beheerd op de systemen van de firma 
die de managed service levert. Als de politie toegang wil hebben tot beelden, vragen ze 
die op bij Securitas (of een andere firma die uitgekozen wordt) via een app en Securitas 
levert de beelden aan." 
 
Youri Vandervaeren vraagt: "Heeft men een zicht op de totale kostprijs? Het project zal 
lopen van begin september 2020 tot eind 2021." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Voor dit jaar is er 15.000 euro voorzien en ook voor volgend 
jaar. Dus in het totaal hebben we een budget van 30.000 euro. We hebben dit indicatief 
ingeschreven op het meerjarenplan. Er wordt wel een marktbevraging opgestart. Alles 
hangt af van het budget. Voor dit jaar zullen we zeker toekomen voor de resterende 3 
maanden omdat we voor eind september die systemen nog niet hebben omdat er nog 
een aanbestedingsprocedure opgestart moet worden. Als dit duurder uitvalt, zullen we 
volgend jaar moeten terugkomen met een aanpassing van een meerjarenplan met een 
verhoging van dat budget om het een heel jaar georganiseerd te krijgen. We hebben 
geen marktbevraging gedaan alvorens het in het meerjarenplan te schrijven." 
 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Was het misschien niet beter om dit te 
bundelen binnen de politiezones om tot een gezamelijke aankoop over te gaan?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Twee jaar geleden heb ik op een politiecollege de vraag 
gesteld of we bewakingscamera's konden organiseren in de politiezone. Er was weinig 
animo bij mijn collega om daar op in te gaan en ook de budgetten van de politiezone 
waren op dat moment vooral personeelsgericht. We moeten toch een beetje onze 
autonomie behouden. We willen op veel plaatsen kunnen zien, niet met de ambitie om op 
elke plaats een camera te plaatsen, maar zoals eerder uitgelegd mobiel te kunnen 
werken. In Overijse was dit niet in hun beleidsplan opgenomen om mobiele camera's te 
plaatsen. Ze hebben dit nu gedaan omwille van de afpersingsproblematiek op het 
skatepark zelf. Onze ambitie bij de opmaak van het meerjarenplan was om op meerdere 
plaatsen in te kunnen zetten. De insteek tussen de gemeentes is wel verschillend." 
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Youri Vandervaeren vraagt of het advies van de raden is ingewonnen. 
 
Tim Vandenput bevestigt dat er geen advies werd gevraagd, alleen het advies van de 
korpschef is nodig volgens de camerawetgeving  
 
Pieter Muyldermans vult aan: "Er is geen formeel advies gevraagd aan de jeugdraad of 
seniorenraad. We willen ook niet op één groep extra focussen. Het is een 
overlastprobleem, niet echt alleen een probleem van de jeugd of senioren. Ook voor 
sluikstorten willen we die camera's gebruiken. We hebben wel tijdens de rondgang die we 
gedaan hebben gevraagd aan de korpschef om een aantal plaatsen in kaart te brengen. 
De lijst die je terugvindt in het reglement is opgesteld door de korpschef en ook door een 
rondvraag bij de jeugd en een aantal jongeren in het Felix Sohie. We hebben wel een 
beeld waar de jeugd het zelf belangrijk vindt om die ondersteuning aan de politie te 
geven. Het is niet zo dat we de jeugd over één kam moeten scheren, er zijn een aantal 
jongeren, net zoals er een aantal volwassenen zijn, die voor overlast zorgen en de rest 
van de jeugd is daar de dupe van. Bijvoorbeeld aan het skatepark en aan het jeugdhuis 
hebben ze zelf gevraagd of het daar voorzien kon worden." 
 
Caroline Lagrange stelt volgende vraag: "Zit er bij de camera's ook geluid?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Vooral beelden maar ik heb kunnen zien dat er ook een 
geluidsinstallatie op zit. Dat is een optie in Overijse waar de politie een micro kan 
activeren en zeggen "Opgepast, u moet dit of dat doen". Dat is de technische uitwerking 
van het systeem. Ik weet niet of dit nu echt nodig is." 
 
Youri Vandervaeren vult aan: "Deze camera's kunnen ook ingezet worden voor 
sluikstorten. Ik heb het politie advies eens grondig doorgenomen. Bij de geciteerde 
locaties gaat het voornamelijk over misdrijven. We hebben het dan over diefstal, 
beschadigingen en verkoop en bezit van verdovende middelen. Dit zijn de feiten die op 
deze locaties het frequentst gebeuren. Als we toch werk willen maken van de aanpak van 
sluikstorten, dan mis ik hier in dit overzicht van de meest sluikstort gevoelige locaties in 
Hoeilaart. Dit is in feite een voorstel dat ik naar de gemeente wil doen: Kunnen we eens 
ten gronde de oefening maken om de meest sluikstort gevoelige locaties in Hoeilaart in 
kaart te brengen? We kunnen daar beroep doen op de bevoegde instanties zoals 
Interrand. Dit is een oefening die we als gemeente kunnen maken want dan zouden die 
camera’s ingezet kunnen worden voor een veilige gemeente maar ook voor een propere 
gemeente. We hebben onlangs een schrijven ontvangen op vraag van Jo Portois omtrent 
het sluikstorten en daar ziet men duidelijk dat de cijfers over sluikstorten in stijgende lijn 
gaan. Laten we dan ook als gemeente werk van maken om echt in te zetten op 
sluikstorten en dan de meest sluikstort gevoelige plaatsen in kaart te brengen om die in 
een volgende reglement op te nemen. Dit mis ik momenteel in het reglement van 
cameratoezicht, me baserend op het advies van de korpschef." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Dat er ook nog op andere plaatsen aan sluikstorten wordt 
georganiseerd dan op deze plaatsen in dit document, dat is zeker. Maar het is ook niet 
om te zeggen dat er op de vermelde plaatsen geen sluiksstorten gebeurd. Als ik 
maandagmorgen op het gemeentehuis toekom en ik zie daar de uitpuilende 
vuilnisbakken aan de bank aan de fit-o-meter. Als ik zie wat er op de Mariënparking 
onder het afdak gebeurd, dan is dit sluikstorten om u tegen te zeggen. Aan de 
Borchvijverweg net hetzelfde. Hier nu te poneren dat dit besluit niet over de aanpak van 
sluikstorten gaat, is niet helemaal juist.. Er is een sluikstort probleem in de wijk 
Sloesveld momenteel. We hebben daar ook van kennisgenomen, de wijkagent is al 
verschillende keren langsgeweest in de wijk, de afvalsteward binnen Interrand is daar 
ook actief. Als het niet opgelost geraakt zullen we daar ook misschien een camera 
plaatsen en dan komen we terug naar deze gemeenteraad om een aantal locaties bij te 
voegen in het reglement. We hadden misschien ook nog 20 plaatsen kunnen noteren, 
Bemdekensveld is zo een klassieker, beneden aan het containerpark is ook een 
stortplaats van sluikstort. We gaan eerst op aangeven de politie op de vermelde plaatsen 
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beginnen en als het nodig is om die plaatsen uit te breiden of om er een aantal af te 
schaffen, dan zullen we dit zeker niet nalaten om dit kader te gaan wijzigen." 
 
Youri Vandervaeren vult aan: "Ik spreek niet om 20 locaties in kaart te brengen, laten we 
gewoon de oefening maken om de meest sluikstort gevoelige plaatsen in kaart te 
brengen. We kunnen als gemeente een schrijven richten aan Interrand om een breed 
plan van aanpak te creëren en dan kunnen deze camera's nog efficiënter ingezet worden. 
Enerzijds voor die overlast maar  ook door camera's te gebruiken op de meest sluikstort 
gevoelige plaatsen." 
 
Annelies Vanderlinden vult aan: "Deze locaties zijn eigenlijk in kaart gebracht. Doordat 
we Ysedal hebben aangesteld om het afval op te ruimen, weten we zeer goed waar zij 
sluikstort vinden en welke locaties altijd opnieuw terugkomen. Sluikstorten is een 
bevoegdheid van Interrand, zij hebben dit ook aangepakt en in hun beleid geplaatst." 
 
Eva De Bleeker vult aan: "In hun beleidsplan staat inderdaad dat zij extra willen inzetten 
op sluikstorten. Natuurlijk criminaliteit is zeer mobiel maar sluikstorten ook. Op zich vind 
ik het een goed idee om dit later op te nemen in ons camera reglement en ik zal dit 
meenemen naar Interrand." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Kunnen we dit document met de opsomming 
van deze plaatsen ontvangen?" 
 
Eva De Bleeker bevestigt dat zij de laatste versie zal opvragen en laten bezorgen. 
 

 
* * * 

 

O.P.7 Technische dienst. Samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting 

van een gewestweg. Goedkeuring. 
 
Tim Vandenput licht het agendapunt toe: "Samen met het Vlaams Gewest en het 
Agentschap Natuur en Bos zullen we de N275, de Terhulpensesteenweg, herinrichten. 
Het betreft het stuk tussen de Ring en de Bundersdreef in Watermaal-Bosvoorde." 
 
Marc Vanderlinden geeft verdere uitleg: "Sinds enkele jaren zijn we in gesprek met de 
beheerder van de gewestweg namelijk AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). Uiteindelijk 
zijn we tot een oplossing gekomen dat er een nieuw fietspad langs de gewestweg zal 
komen richting Brussel, vertrekkende aan de brug van Groenendaal. Het gaat om een 
fietspad van 3 meter breed, met een afscheiding langs de weg met een houten vangrail, 
een tweerichtingsfietspad. AWV heeft op dat ogenblik beslist dat zij de volledige 
wegopbouw van de Terhulpsesteenweg tot aan de grens met Brussel willen aanpakken en 
zo zijn we tot een gezamelijk project gekomen. Vandaag is dat al een stukje in 
uitvoering. U weet dat de Elia kabel die door Hoeilaart getrokken is, vandaag doorheen 
de Terhulpsesteenweg getrokken wordt. Daardoor is de Terhulpsesteenweg richting 
Brusssel vandaag ook al afgesloten. Wat hier voorligt is een overeenkomst met AWV. Wij 
hebben er altijd voor gepleit vanuit de gemeente dat er verlichting moet komen op het 
fietspad voor sociale controle. Fietsen in de winter op een donker pad is niet zo veilig. 
Het AWV zat daar niet voor te springen maar we hebben hun toch kunnen overtuigen om 
een ledrail in te bouwen in de vangrail om de lichtintensiteit zo laag mogelijk te houden, 
want we hadden nog een andere tegenstander namelijk Agentschap Natuur en Bos die 
omwille van de vleermuizen en andere lieve diertjes die in het bos zitten niet teveel 
lichtverstrooiing willen hebben. Het compromis is dan gekomen dat de gemeente voor de 
rekening zal opdraaien, zowel voor het electriciteitsverbruik en het onderhoud. Er is ook 
een nieuwe afvoer van regenwater voorzien op de Terhulpsesteenweg. Vandaag is er 
geen aanwezig en het water loopt zijdelings het bos in. Als u richting Bosvoorde rijdt is er 
aan de rechterzijde de Netelweg, vandaag is dit een kasseiweg en is dit een laag punt. 
Op dit laag punt hebben we besloten een KWS-afscheider (koolwaterstofafscheider) te 
plaatsen. De koolwaterstofafscheider heeft op regelmatige basis onderhoud nodig en 
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noch AWV en ANB zijn vragende partij. Het is natuurlijk ter bescherming van de bossen 
van ANB maar de gemeente Hoeilaart zal instaan voor het onderhoud van die KWS-
afscheider. Dit zijn de beide zaken die in deze overeenkomst staan. ANB zal ook een 
aantal zaken op zich nemen maar dat gaat vooral over de geleiding van de dieren en het 
hele inversteringsplaatje wordt ten laste genomen door het Agenstschap Wegen en 
Verkeer. Werken in uitvoering waarschijnlijk half volgend jaar." 
 

 
* * * 

 

O.P.8 Technische dienst. Fietsparking met toegangscontrole. Goedkeuring 

reglement. 
 
Tim Vandenput licht toe: "In Groenendaal staat er sinds kort een overdekte fietsstalling 
met gesloten berging en daarvoor is een reglement nodig." 
 
Pieter Muyldermans licht toe: "De fietsparking in Groenendaal staat er sinds enkele 
maanden en hiervoor hebben we nog een reglement nodig om de plaatsen toe te kennen. 
We hebben er een kostprijs opgeplakt van 60 euro per jaar. We willen voorkomen dat 
deze plaatsen toegekend worden aan iemand en vervolgens vaak leeg staan. Daarvoor 
dient deze drempel van 60 euro, om ervoor te zorgen dat wanneer je zo een plaats 
aanvraagt, je die ook effectief gebruikt. De kost werd bepaald na een kleine marktstudie. 
Een gelijkaardige kost wordt gevraagd in Brussel waar gelijkaardige parkings staan. Er is 
ook nog een waarborg voorzien van 20 euro voor sleutel of kaart. In het eerste artikel 
van het reglement wordt gesproken over boxen en fietsparkings. Vandaag hebben we 
een fiestparking geïnstalleerd bestaande uit 2 boxen van 7 plaatsen aan het station van 
Groenendaal. Het is de bedoeling om pendelaars aan te zetten om met de fiets naar het 
station te gaan en wanneer dit van iets verder weg is, wordt er vaak een elektrische fiets 
gebruikt. De mensen vertrouwen het niet altijd om deze aan de bestaande fietsstalling te 
hangen en zo hebben ze de mogelijkheid om hun duurdere fiets veilig weg te bergen. De 
fietsboxen staan ook in dit reglement vermeld, maar dit moet nog verder uitgewerkt 
worden. Dit zou hetzelfde systeem zijn, maar dan in de buurt van rijhuizen, voor mensen 
die geen mogelijkheid hebben om hun fiets te stallen. Vanuit de bewoners zijn er toch 
vragen gekomen om te bekijken om dit mogelijk te maken. Het is nog niet beslist, maar 
werd toch al voorzien in het reglement, mocht de beslissing genomen worden. Wat 
betreft de voorrangsregels kunnen mensen een aanvraag doen in de maand september. 
Dan is het de bedoeling om de plaatsen toe te kennen aan inwoners van Hoeilaart en 
krijgen de mensen die het verst van de parking in Groenendaal wonen voorrang. Als er 
nog plaatsen overblijven, kunnen die ook toegekend worden aan mensen buiten 
Hoeilaart. Bij de fiestboxen die we later eventueel bij huizen plaatsen, is het net het 
omgekeerde. Hoe dichter je erbij woont, hoe hoger je op de voorrangslijst komt." 
 
Julie Bollue stelt volgende vraag: "In een andere stad waar ze deze fietsstalling hebben, 
wordt er een fietspomp en een paar sleutels voorzien om te werken aan de fietsen. 
Wordt dit ook voorzien, want dit is toch wel handig?" 
 
Pieter Muyldermans bevestigt dat dit nog niet voorzien is, maar dat dit wel mogelijk is. 
 
Marc Vanderlinden vult aan: "We zullen dit voorzien als de fietssnelweg er komt. Want dit 
is iets wat gepromoot wordt door de provincie. Op de meeste fietssnelwegen is er een 
onderhoudspunt. Dat is al een keer ter sprake geweest. U weet dat de fietssnelweg zal 
aangelegd worden in het kader van de aanleg van de parking van Groenendaal. We zijn 
daar volop mee bezig om de finale plannen in de omgevingsvergunningsaanvraag te 
krijgen." 
 
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Er zouden fietsboxen geïnstalleerd worden ter hoogte 
rijhuizen en waar ze hun fietsen moeilijk kunnen binnen zetten. Over hoeveel fietsboxen 
spreken we hier?" 
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Pieter Muyldermans antwoordt: "Er is nog niets concreets beslist. We hebben een vraag 
gehad van de Brusselsteenweg rond huisnummer 70. Daar zijn rijhuizen waar mensen 
vaak de fiets gebruiken, waar ze momenteel thuis in gang staan of aan de gevel staan 
vastgezet. Ook onderaan aan de Vlaanderveldlaan tegenover het park zijn er ook een 
aantal rijhuizen waarvan de vraag is gekomen en ook beneden aan de Brusselsteenweg 
staan er altijd fietsen tegen de gevel. Daar zou het mogelijks kunnen, maar er is nog 
niets concreets. We hebben elk jaar een budget van 120.000 euro voorzien in het 
meerjarenplan voor de zwakke weggebruiker. Zo een soort initiatieven zouden daarmee 
kunnen bekostigd worden, maar voor dit jaar staat er nog niets concreet gepland." 
 
 

 
* * * 

 

O.P.9 Algemeen Directeur. Opdrachtencentrale Vlaamse Overheid mobiele 

telefonie en datacommunicatie. Toetreding. 
 
Tim Vandenput licht het agendapunt toe: "Sinds 2018 zitten we bij Mobistar en om in 
regel te zijn met de wet op de overheidsopdrachten, zijn we genoodzaakt om de 4 jaar 
onze telecomcontracten te vernieuwen. Dergelijke procedure is omslachtig voor een 
kleine gemeente als de onze en vergt nogal wat technische kennis die we ontbreken. 
Gelukkig kunnen we terugvallen op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Overheid die 
al een marktbevraging heeft georganiseerd voor 4 percelen en wij komen in aanmerking 
voor perceel 2 en 3 en respectievelijk proximus en orange zijn weerhouden door de 
Vlaamse overheid. Hierbij het voorstel tot inschrijving." 
 

 
* * * 

 

O.P.10 Algemeen directeur. Overeenkomst Schakelzorgcentrum Van 

Helmont. Goedkeuring. 
 
Tim Vandenput licht het agendapunt toe: "Van bij het begin van de corona-crisis heeft de 
Vlaamse regering aangestuurd op het opstarten van schakelzorgcentra, deze moesten 
zorgen voor extra noodcapaciteit. In onze regio werd op 20 april het Schakelzorgcentrum 
Van Helmont in Vilvoorde opgericht, een samenwerking tussen 16 gemeenten en 3 
eerstelijnszones. Dat schakelzorgcentrum heeft een tijdje gefunctioneerd. Ondertussen 
werd het schakelzorgcentrum opnieuw gesloten. Tijdens de verschillende 
overlegmomenten, die vooral geleid werden door de algemeen directeurs van de 
gemeenten, is er een overeenkomst ontstaan en een financiële verdeelsleutel opgesteld. 
De kosten voor centrum worden gedragen door de deelnemende gemeentebesturen. 
Voor Hoeilaart komt dit neer op een bijdrage van 8.000 euro die we moeten bijdragen 
voor de tijdelijke oprichting en het tijdelijk laten draaien van dit schakelzorgcentrum. 
Concreet is er vanuit Hoeilaart 1 persoon naar toe gegaan. Het was de persoon die 
verplicht moest opgenomen worden vanuit een ziekenhuis in het begin van de corona 
pandemie en die bleek positief getest te zijn. We hebben deze persoon dan onmiddellijk 
naar het schakelzorgcentrum doorverwezen. Er was ook een vraag om personeel van de 
gemeente in het schakelzorgcentrum te laten werken. We hebben nooit personeel 
gedetacheerd. We betalen deze kost enerzijds met lange tanden omdat we er weinig 
geniet van hebben gehad, maar langs de andere kant vind ik ook dat alle gemeenten die 
zich hierachter hebben geschaard op dat moment (we wisten toen niet wat er op ons af 
kwam) deze overeenkomst moeten respecteren en de bijdrage beschouwen als een 
solidariteitsbijdrage. Ik denk wel dat we hieruit geleerd hebben en als het een volgende 
keer zou voorkomen dat het allemaal niet zo lang hoeft te duren en dat alles veel 
pragmatischer moet verlopen." 
 
Timothy Rowies stelt volgende vraag: "De afspraken zijn gebeurd in mei. Zou het niet 
beter geweest zijn dat dit vroeger besproken werd tijdens een commissie algemeen 
beleid? Was dit mogelijk? Het is een beetje raar hoe de timing nu verlopen is." 
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Tim Vandenput antwoordt: "Dit is een goeie vraag. Omdat het hier ging om een zeer 
snelle beslissing om een schakelzorgcentrum op te richten omdat de potentiële noodzaak 
er was, werd er eigenlijk op een week tijd beslist om dit op te starten in Vilvoorde en om 
aan de deelnemende gemeenten een financiële bijdrage te vragen. Achteraf is gelukkig 
gebleken dat we dit niet nodig hadden. Dit zijn beslissingen die in crisistijd worden 
genomen om op een aantal zaken voor te lopen. Als we de procedure hadden doorlopen 
om samen iets te doen, naar de gemeenteraad te gaan en te bespreken binnen een 
beleidscommissie, dan hadden we 6 maanden nodig gehad om dit rond te krijgen. Dan 
zou het een beetje vijgen na pasen zijn geweest. Ik begrijp uw bekommernis en het is 
ook één van mijn eigen fustraties. We hebben er vooral uit geleerd." 
 

 
* * * 

 

O.P.11 Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening 

dienstjaar 2019. 
 
Tim Vandenput licht toe: "In het kader van het administratief toezicht moet de 
gemeenteraad haar advies verlenen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek." 
 

 
* * * 

 

O.P.12 Omgeving. Goedkeuring herziening huishoudelijk reglement 

GECORO. 
 
Tim Vandenput licht het agendapunt toe: " Bij de hernieuwing van de samenstelling van 
de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (hierna GECORO) die samenvalt met de 
nieuwe legislatuur, wordt ook het huishoudelijk reglement vernieuwd. Hierbij word het 
reglement aangepast aan het algemeen sjabloon dat geldt voor alle adviesraden. De 
GECORO heeft een adviesfunctie naar de gemeentelijk overheid, dit is decretaal bepaald. 
Het decreet bepaalt ook waarover ze advies mogen geven. Sinds de invoering van de 
GECORO is er tussen de gemeente en de GECORO een charter met een aantal 
uitbreidingen waarvoor we de GECORO consulteren. Het gaat bijvoorbeeld over 
wooneenheden met meer dan 5 entiteiten. U vindt het terug in het document. Daarover 
is er tijdens de GECORO gedebatteerd en werd er een voorstel gedaan naar het college 
en dit wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad." 
 
Youri Vandervaeren merkt het volgende op: "Er wordt verwezen naar het advies van de 
GECORO van 24 september 2019 maar dit heb ik niet kunnen terugvinden. Wat omhelste 
dit advies?" 
 
Tim Vandeput bevestigt dat dit doorgestuurd zal worden. 
 
Youri Vandervaeren merkt het volgende op: "Bij de afsprakennota  artikel 18 paragraaf 1 
staat er volgens mij een fout in als ik dit lees.  
Er staat:  
Art. 18. Volgende afspraken gelden met betrekking tot de timing van verslaggeving: 
§1. Het verslag wordt binnen de 5 werkdagen na afloop van de vergadering van het 
adviesorgaan wordt het ontwerpverslag gefinaliseerd door de secretaris van het 
adviesorgaan." 
 
Tim Vandenput verduidelijkt dat het hier gaat om een zinsconstructie fout en dat dit zal 
aangepast worden in het reglement. 
 

 
* * * 
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O.P.13 Omgeving. Goedkeuring Charter GECORO. 
 
 

* * * 

 

O.P.14 Dienst Vrije Tijd. Implementatie UiTPAS met de projectvereniging 

IGS Druivenstreek: bepalen van de solidaire kostendeling, de doelgroepcriteria 

en het aanbod. 
 
Tim Vandenput licht het agendapunt toe: "In haar visienota heeft de intergemeentelijke 
samenwerking Vrije Tijd Druivenstreek de UiTPAS als het belangrijkste instrument ter 
bevordering van de vrijetijdsparticipatie naar voren geschoven. In de uitrol van deze 
UiTPAS is het noodzakelijk om eerst gezamenlijk de kostenregeling, de doelgroep en het 
aanbod te regelen. Met dit besluit zetten we een eerste stap in de uitrol, zodat we tijdig 
het dossier kunnen indienen." 
 
Pieter Muyldermans legt uit: "Dit is een beslissing die gevraagd wordt aan de 5 
gemeenteraden die bij IGS zitten. Zoals eerder in de visie en missie van IGS is 
vastgelegd, willen wij ons inschrijven voor de UiTPAS waarmee we de vrijetijds-
activiteiten in de streek kunnen promoten. Zoals een spaarkaart kunnen we punten 
toekennen maar ook voor een aantal mensen die er recht op hebben een korting of beter 
tarief geven. Dat is die solidaire kostendeling. De kostendeling werkt als volgt : Als je 
daar aanspraak opmaakt, betaal jezelf 20% van de kostprijs, de organisator van de 
activiteit betaalt 40% en de gemeente nog eens 40%. Dat is eigenlijk te vergelijken met 
wat we vandaag kennen als de 50% regeling waardoor bepaalde doelgroepen hier naar 
cultuuractiviteiten en sportkampen kunnen gaan aan 50% van de kostprijs en waar wij 
als gemeente de andere 50% bijdragen. Met de UiTPAS betalen zij nog minder en wordt 
de kostendeling verdeeld zoals eerder gemeld. We hebben ons daarvoor op één lijn 
moeten zetten binnen de IGS Druivenstreek, dit wil zeggen dat, als de UiTPAS er zou 
komen, elke gemeente dezelfde criteria zou hanteren. In dat opzicht hebben we geluk, 
we hebben aan onze doelgroepen niets moeten wijzigen. Dus diegene die vandaag in de 
50% regeling zitten, zullen ook in de toekomst met de UITpas van die regeling kunnen 
gebruik maken. Een aantal andere gemeenten hebben een aantal doelgroepen moeten 
toevoegen en andere gemeente een aantal moeten uithalen. Deze beslissing is nog niet 
de definitieve beslissing dat de UiTPAS er zal komen. Deze beslissing laat ons toe om 
gezamenlijk akkoord te hebben van de vijf gemeenten om gezamenlijk te kunnen 
inschrijven op het systeem van de UiTPAS. Er zijn twee inschrijvingsdata per jaar en de 
eerstvolgende is voorzien in oktober. Als we dit goedkeuren zijn we op tijd om dit in 
oktober in te dienen. We zouden de UiTPAS kunnen uitrollen in het seizoen 2021-2022. 
Momenteel hebben we qua activiteiten ons beperkt tot de gemeentelijke activiteiten. De 
50% regeling geldt vandaag ook voor inschrijvingen van sportkampen die door 
sportverenigingen worden georganiseerd. Die zitten er momenteel nog niet in. Dat is ook 
de consensus die binnen de vijf gemeenten is bereikt. Ons eerst focussen op de 
gemeentelijke activiteiten. Bij een aantal gemeenten zitten daar sportkampen in, maar 
die worden zelf door de gemeente georganiseerd. Voor Hoeilaart betreft dit de culturele 
activiteiten en de speelpleinen. Over het zwembad is nog geen consensus, er zijn een 
aantal gesprekken gaande om te bekijken in hoeverre dit kan toegepast worden, maar 
het is de bedoeling dat dit er bijkomt." 
 
Jo Portois stelt volgende vraag: "Het advies van het MAT van 23 juni ontbreekt." 
 
Tim Vandenput zal dit nog laten toesturen. 
 

 
* * * 
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O.P.15 Dienst Vrije Tijd. Corona-ondersteuningsmaatregelen verenigingen. 

Besluit goedkeuring reglement ondersteuningsmaatregelen verenigingen en 

adviesraden naar aanleiding van de coronacrisis. 
 
Tim Vandenput licht agendapunt toe: "De coronacrisis heeft heel wat sectoren diep 
geraakt. Zo kreeg ook de vrijetijdssector de voorbije maanden rake klappen maar we 
stellen vast dat er opnieuw voorzichtig enthousiasme is om ons bruisend vrijetijdsaanbod 
nieuw leven in te blazen. Aangezien er ook nog veel ongerustheid is over de toekomst 
willen we vandaag extra positieve energie geven aan onze verenigingen en adviesraden. 
We leggen daarom een reglement ter goedkeuring voor waarin alle maatregelen 
gebundeld werden waarmee we als lokaal bestuur onze verenigingen en raden een extra 
duwtje in de rug willen geven. Bij de bespreking van de aanpassing van het 
meerjarenplan is er al vermeld dat we 130.000 euro ontvangen van de federale overheid 
ter ondersteuning van het verenigingsleven zowel in de culturele-, jeugd-, senioren- als 
sportsector. Tijdens het college is ook besproken dat het principe een euro voor een euro 
geldig is. Dit wil zeggen dat er 260.000 euro beschikbaar is om de verenigingen te 
ondersteunen. Een eerste maatregel die we genomen hebben is dat alle verenigingen die 
gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur en daar normaal huurgeld voor betalen, 
een vrijstelling ontvangen voor de periode van 1 september 2020 tot en met juni 2021. 
Dit is een totale min inkomsten die we zullen genereren van - 85.000 euro voor het jaar 
2020 en 2021. Maar dan schiet er nog een 180.000 euro over, er zijn investeringen 
gepland maar hiervan wordt een groot deel gebruikt om verenigingen te ondersteunen in 
hun activiteiten " 
 
Pieter Muyldemans licht toe: "Dit reglement geldt voor alle verenigingen in Hoeilaart, 
zowel de erkende verenigingen, als verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad 
die een jaar werking kunnen bewijzen in Hoeilaart. We wensen het sociale, culturele en 
sportieve leven in Hoeilaart te herlanceren, te ondersteunen zodat het niet verloren gaat. 
We stellen hier verschillende acties voor. Een groot deel komt van Vlaanderen en een 
euro voor een euro principe wordt uitgevoerd, zoals eerder vermeld. In het reglement is 
er sprake van werkingstoelage (apart van het budget), hier nemen we geen standpunt in 
maar creëren we voor de adviesraden (die elk hun subsidie reglement hebben) de 
mogelijkheid dat ze dit jaar mogen afwijken van hun reglement. Om zelf samen met de 
verenigingen te bekijken hoe die werkingsmiddelen het best worden toegekend. Zodanig 
dat er niemand de dupe is van activiteiten die niet konden doorgaan door corona met als 
gevolg minder inkomsten en mogelijks minder subsidies. Ze mogen daar een 
uitzondering voor toekennen zoals vorig jaar ook gebeurd is voor sport tijdens de bouw 
van de sporthal. Dan hebben we nog de impuls subsidies waar we ervoor zorgen dat de 
vele activiteiten kunnen doorgaan en dat het financieel risico dat er nu aan hangt geen 
drempel mag zijn. Dan kunnen de verenigingen een subsidie aanvraag doen, waarbij wij 
het engagement hebben om binnen de vier weken hen een antwoord te geven of hun 
activiteit daarvoor in aanmerking komt of niet. Maar ik denk dat er  slechts weinig 
activiteiten hiervoor NIET in aanmerking zullen komen. Zij kunnen dit aanvragen voor 
activiteiten die doorgaan van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021. Het is de 
bedoeling een budgetoverzicht van de activiteit in te dienen op voorhand en na de 
activiteit een afrekening om dan eventuele verliezen te kunnen bijpassen vanuit de pot 
impulssubsidie. Dat is een gelijkaardig reglement dat bestaat voor externe cultuur naar 
Hoeilaart te halen met de projectsubsidie binnen de cultuurraad maar nu is dit uitgebreid 
naar alle activiteiten van onze Hoeilaartse verenigingen. De analyse en evaluatie van de 
aanvragen worden behandeld door team post corona. Dit team bestaat uit afdelingshoofd 
Leven, beleidsmedewerker participatie en de betrokken beleidsmedewerker, als dat voor 
een sportactiviteit is, dan komt de sportfuctionaris hiervoor in aanmerking. Met ook 
mogelijk de bevoegde schepen die daar in betrokken wordt. Het team post corona bereid 
de beslissing voor en deze komt vervolgens op het college ter beslissing. Het noodfonds 
(wordt geanalyseerd door hetzelfde team) bestaat alleen als een vereniging diep in de 
problemen zit. De rekening staat in rood en er moeten nog dingen betaald worden en het 
lukt niet meer. We zijn bereid om te helpen maar de vereniging moet open kaart spelen 
met ons om met het team post corona samen te zitten. De cijfers te bekijken en nagaan 
welke inspanningen al geprobeerd zijn en hoe we daarbij kunnen helpen vanuit de 
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gemeente. Dit is om het mogelijk te maken voor de vereniging om een doorstart te 
maken, in zoverre dat dit duurzaam kan gebeuren. Zoals de burgemeester al uitlegde, 
zullen wij geen huurgeld voor gemeentelijke infrastructuur aanrekenen aan onze 
Hoeilaartse verenigingen voor het volgende jaar. Verder in dat budget staat ook nog de 
shelter die in het park staat en een alternatief biedt voor een aantal verenigingen qua 
infrastructuur om een aantal activiteiten in openlucht te laten doorgaan. Wat toch iets 
meer flexibiliteit geeft en de shelter blijft staan tot eind oktober. Het gebruik van de 
gemeentelijke uitleendienst is gratis. Er zullen extra investeringen worden gedaan. 
Dingen die al een tijdje op de wenslijst stonden van onze dienst evenementen, die zullen 
we nu aankopen zodanig dat er in de toekomst minder huur zal moeten worden 
uitgegeven door de gemeente of door de verenigingen wanneer zij iets organiseren. We 
wensen dat de verenigingen geen extra kosten moeten maken voor alle 
coronamaatregelen die genomen moeten worden. Er worden voldoende alcoholgel 
pompjes en alcoholgels, bewegwijzering, nadars en dergelijke voorzien door de 
gemeente. We vragen wel aan sport en jeugd om dit zelf te organiseren maar de 
gemeente steunt hun financieel hierin. Daarnaast is er nog de inhoudelijke 
ondersteuning, positieve energie genoemd, om ervoor te zorgen dat de schwung erin 
blijft. We voorzien in extra professionaliteit, er wordt voor 3 maand een halftijdse positie 
opengesteld om een aantal administratieve taken op te volgen, zodanig dat de 
verschillende beleidscoördinatoren tijd hebben om samen met de verenigingen de 
begeleiding te bieden en ervoor te zorgen dat alle activiteiten kunnen doorgaan en 
geörganiseerd kunnen worden. Ook voor communicatie en informatie hebben we een 
extra voorzien. We hebben nu het plan om eind augustus/begin september een nieuwe 
folder uit te brengen voor de volgende twee maanden, waar we anders voor zes 
maanden probeerden te communiceren. Voor cultuur proberen we de activiteiten te 
bundelen op kortere termijn omdat er heel wat dingen kunnen wijzigen, om korter op de 
bal te spelen. De verenigingen die iets organiseren ondersteunen we qua communicatie 
zodat ze zeker zijn dat er volk opdaagt. Tijdens de lockdown hebben we ingetekend op 
een vrijwilligersplatform om de mensen die nood hadden aan hulp, in contact te kunnen 
brengen met vrijwilligers die hulp aanbieden. Wij willen dergelijke dingen blijven 
ondersteunen, dat is ook een vraag die gesteld is tijdens het interradenoverleg. Het is 
moeilijk om vrijwilligers geëngageerd te laten blijven en zeker nu er vele de gewoonte 
hebben gekregen in de lockdown om iets meer in de zetel te blijven zitten en iets minder 
buiten te gaan. Het lijkt ons noodzakelijk om terug het engagement te vragen aan de 
vele vrijwilligers en hun te stimuleren en te ondersteunen. Daarom is er bij de campagne 
"Bedankt vrijwilliger" extra ondersteuning voorzien. Het reglement is tot stand gekomen 
door een bevraging aan alle verenigingen via de raden wat hun noden waren, wat zij als 
drempel zagen om dingen te organiseren. Dat alles is samen genomen, samen met het 
principe een euro voor een euro. We zijn hiermee aan de slag gegaan en dit is het 
reglement dat tot stand is gekomen. We hebben dit reglement nog niet voorgelegd aan 
de raden. We zijn wel van plan om dit nu te doen maar we willen dit vandaag 
goedkeuren om op 1 september de activiteiten die er zijn, te kunnen ondersteunen. Het 
is belangrijk om aan de verenigingen duidelijkheid te geven waar ze zeker kunnen op 
rekenen maar parallel gaan we advies vragen en indien nodig zullen we dit reglement 
bijsturen. Het is de eerste keer dat we zoiets doen en we weten niet hoe het zal lopen, 
maar we hebben de mogelijkheid om bij te sturen om ergens ib oktober, november naar 
de gemeenteraad te komen met adviezen van de raden en eventuele bijsturingen uit de 
opgedane ervaring." 
 
Eva De Bleeker licht toe: "Dit is echter wel gebaseerd op input van de raden. We hebben 
wel degelijk aan de raden advies gevraagd in de kern of de volledige raad. Welke 
initiatieven zouden kunnen helpen? Het allerbelangrijkste is de schwung. Hier is onze 
dienst sport enorm mee bezig. We moeten de schwung  de komende maanden terug in 
het verenigingsleven krijgen. Tijdens de vakantie is dit reeds geprobeerd met 
toonmomenten, demonstraties, initiaties van bepaalde sporten, zaken te laten doorgaan 
in het park onder de luifel. Er is morgen een vergadering gepland met de 
sportverenigingen om door het draaiboek te gaan dat vanuit ISB naar voren wordt 
geschoven als leidraad voor de sportverenigingen. We gaan proberen ervoor te zorgen de 
sportvereningen die al afgezien hebben tijdens de werken van de sporthal het jaar 
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voordien, dat deze in september met volle goesting kunnen beginnen, dat ze geen schrik 
hebben om leden te verliezen, integendeel. Er zullen extra communicatiemiddelen 
gebruikt worden om de sporters terug naar die verenigingen te krijgen. Ook om ervoor te 
zorgen dat de sportverenigingen het risico durven nemen om terug die werking op te 
starten, evenementen te organiseren zoals eetfestijnen, groot turnfeest of tornooien. 
Daarom hebben we ook de impulssubsidie uitgebreid naar sportverenigingen. De 
sportverenigingen moeten een soort actieplan opstellen om hen te motiveren om een 
evenwicht te vinden tussen de coronamaatregelen die heel erg nodig zijn en de moed en 
goesting om terug op te starten. Ze moeten weten dat de gemeente achter hen staat 
met zowel financiële als logistieke steun. Het is de bedoeling van het reglement om alle 
verenigingen de goesting en de durf te geven om het sport- en cultureel jaar terug te 
starten." 
 
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Als verenigingen investeringen gedaan hebben voor de 
coronamaatregelen begonnen, worden deze ook in aanmerking genomen? Past dit ook 
binnen het budget?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Voor de wasbakken en alcoholgels is dit wel de 
bedoeling." 
 
Julie Bollue stelt volgende vraag: "De shelter in het park is deze aangekocht of gehuurd?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Deze is gehuurd, maar aangezien er momenteel weinig 
activiteiten plaatsvinden, is deze beschikbaar." 
 
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Wat is het bedrag van het niet innen van geraamde 
inkomsten?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Het is reeds toegelicht, het gaat om 80.000 tot 85.000 euro 
gespreid over 2020 (van september tot december) en 2021 (januari tot en met juni)." 
 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "We zijn blij dat het advies van de raden 
ingewonnen werd, dit kunnen we alleen maar toejuichen En ook de inspanningen die de 
gemeente levert. Men probeert de verenigingen te faciliteren en op te starten. Waarom is 
men strenger in bepaalde opzichten naar bepaalde verenigingen toe in kader van 
richtlijnen die uitgevaardigd worden? Voorbeeld: de maatregelen die door de Gymfed 
worden bepaald zijn minder streng dan de maatregelen die de gemeente hanteert. Dat is 
moeilijk te begrijpen. Langs de ene kant wil je dat er meer schwung komt maar langs de 
andere kant gaat men strengere maatregelen hanteren dan wat de Gymfed voorschrijft. 
Wat is de reden hiervan? Kan je dit aligneren om er voor te zorgen dat we toch die 
doorstart krijgen?" 
 
Eva De Bleeker antwoordt: "Ik weet niet op wat u heel concreet doelt, maar als het gaat 
om m² per persoon wordt er een algemene regel voor de hele sporthal gehanteerd. Het 
is niet zo evident om een halve vierkante meter meer of minder voor elke sportclub te 
voorzien. In het algemeen gaat het over het gezond verstand te gebruiken en men gaat 
niet elke halve meter afmeten. Het gaat erover dat bijvoorbeeld bij turnen er geen 
aanraking is. Ik zal dit nakijken of dit zo afwijkt van de maatregelen die Gymfed hanteert 
en het is zeker niet doelbewust gedaan want ik was hiervan niet op de hoogte. De 
bedoeling is om toch vrij conform te werken zodat de zaalwachters een oogje in het zeil 
kunnen houden en dat alles voor hun duidelijk is." 
 

 
* * * 
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O.P.16 Dienst Welzijn. Eerstelijnszone. Verslag Zorgraad 11 juni 2020. 

Kennisname. 
 
Tim Vandenput licht toe: "Dit is een kennisname van het verslag van de zorgraad en 
hiervoor is er geen stemming." 
 

 
* * * 

 

Vragen en antwoorden. 
 
 

* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Tim Vandenput  
Waarnemend voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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