Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2020
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting

***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
28 oktober 2020. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

28 oktober 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
/
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BESLUIT: 18 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Patrick
Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois,
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Kenny Verbeeck,
Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en Steven Coppens
1 onthouding: Marijke Belsack
Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 28 oktober
2020 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Secretariaat. Oprichting gemeenteraadscommissie 'Leven'. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

25 maart 2019: goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
van Hoeilaart

Feiten en context
Het huishoudelijk reglement voorziet in de oprichting van 4 gemeenteraadscommissies
(artikel 35 van het huishoudelijk reglement).
De raad bepaalt het aantal leden per commissie. Twee derde van de mandaten worden
ingevuld door raadsleden van de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen, een derde door raadsleden van de fracties waarvan leden
geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.
Elke fractie wijst de haar toegekende mandaten toe, door middel van een voordracht. In
aanloop van huidige zitting van de gemeenteraad werden de fracties gevraagd kandidaten
voor te dragen voor de commissie 'Leven'. Deze voordrachten werden op 24 november
2020 ontvangen door de voorzitter.
De akten zijn ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt.
Voordrachten:
•
CD&V: Patrick Demaerschalk en Jo Portois
•
PRO Hoeilaart: Kenny Verbeeck en Sylvie Gahy
•
Open VLD: Julie Delwick en Véronique Desmet
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college
van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De
gemeenteraad duidt de voorzitter van de commissie aan.
Véronique Desmet werd voorgedragen als voorzitter van deze commissie.
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Juridische gronden
•

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Hoeilaart goedgekeurd op 25
maart 2019, gebaseerd op het Decreet Lokaal Bestuur.

Advies
/
Argumentatie
In het meerjarenplan 2020-2025 zijn verscheidene acties voorzien die gerealiseerd worden
binnen de afdeling Leven. Vele van deze dossiers zullen in de gemeenteraad behandeld
worden.
Om de behandeling door de gemeenteraad voor te bereiden is het aangeraden om de
commissie 'Leven' op te richten.
CD&V
Er werden 2 kandidaten voorgedragen.
Dit zijn evenveel kandidaten dan dat er mandaten te begeven zijn voor de fractie, de
mandaten toegewezen aan de voorgedragen kandidaten.
PRO Hoeilaart
Er werden 2 kandidaten voorgedragen.
Dit zijn evenveel kandidaten dan dat er mandaten te begeven zijn voor de fractie, de
mandaten toegewezen aan de voorgedragen kandidaten.
Open VLD
Er werden 2 kandidaten voorgedragen.
Dit zijn evenveel kandidaten dan dat er mandaten te begeven zijn voor de fractie, de
mandaten toegewezen aan de voorgedragen kandidaten.
Raadslid Véronique Desmet van fractie Open VLD werd voorgedragen als voorzitter.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad stelt het aantal leden voor de commissie ‘Leven’ vast op zes.
Artikel 2
De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Julie Delwick, Véronique Desmet, Kenny
Verbeeck, Sylvie Gahy, Patrick Demaerschalk en Jo Portois.
Artikel 3
De raad duidt raadslid Véronique Desmet aan als voorzitter voor de commissie ‘Leven’.
Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Nadine Schroeders, betrokken raadsleden
***
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O.P.3 Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 16
december 2020 om 20u30. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

11 augustus 2020: aangetekend schrijven van de Intercommunale Interrand, zijnde
de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van de
Intercommunale Interrand op woensdag 16 december 2020 om 20 uur.
7 oktober 2020: aangetekend schrijven van de Intercommunale Interrand, zijnde
de uitnodiging voor de algemene vergadering van de Intercommunale Interrand op
woensdag 16 december 2020 om 20u30.

Feiten en context
Na de afschaffing van de Randfederatie Tervuren, beslissen de gemeenten Hoeilaart,
Overijse en Tervuren op 5 december 1978 een vennootschap op te richten onder de
benaming: "Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de
gemeenten van de vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg Interrand".
Deze vennootschap had de verwezenlijking van een afvalstoffenbeleid op het grondgebied
van de gemeenten-vennoten tot doel. Dit door het bevorderen en het nemen van
initiatieven om de afvalproductie te beperken, het organiseren van de ophaling, de
verwijdering en de valorisatie van afvalstoffen en het reinigen van kolken en riolen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het doel van de vennootschap verband houden.
Startdatum: 01/01/1979.
Duur: 30 jaar, tot 05/12/2008.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 juli 2008, werd de
bestaansduur van Interrand verlengd met 18 jaar, tot 05/12/2026.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van Caroline
Lagrange als eerste afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van
intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van Joy Sergeys
als tweede afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van
intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van Pieter
Muyldermans als derde afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen
van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2020 tot aanduiding van Luc Meganck
als vervanging van Joy Sergeys als tweede afgevaardigde van de gemeente voor de
algemene vergaderingen van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de
legislatuur 2019-2024.

Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40.

Advies
Geen extern advies.
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Argumentatie
Een dossier met documentatiestukken werd overgemaakt aan de gemeente.
De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren:
1) Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig art. 30 van de
statuten.
2) Notulen algemene vergadering van 25 juni 2020: goedkeuring
3) Begroting 2020
4) Werkingsbijdrage 2020
5) Benoeming nieuwe bestuurders
6) Varia
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy,
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Interrand van
16 december 2020 om 20u30.
Artikel 2
De volmachtdragers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
van Interrand op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing over te maken aan betrokkenen, alsook aan Interrand.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Betrokkenen: Caroline Lagrange, Luc Meganck en Pieter Muyldermans, Interrand voor 9
december 2020.
***
O.P.4 Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene
vergadering op woensdag 16 december 2020. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

6 mei 2020: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2020.
20 oktober 2020: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van woensdag 16 december
2020.
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Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
16 april 1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal
Bestuur.
De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van de heer.
Marc Vanderlinden als afgevaardigde en de heer Tim Vandenput als plaatsvervanger van
de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Haviland, voor de volledige duur
van de legislatuur 2019-2024.
Tijdens de gemeenteraad van 26 augustus 2019 werd beslist dat de heer Marc
Vanderlinden en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger de heer Tim Vandenput te
mandateren voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 23 oktober
2019 waarin een verlenging van Haviland Intercommunale gevraagd wordt met 16 jaar
tot 2035.
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019 werd akkoord gegaan
met de verlenging van Haviland als vereniging, voor een duur van 16 jaar ingaand vanaf
10 november 2019, dus tot 10 november 2035.
Juridische gronden
•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 40, 41 en 432;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente wordt verzocht om een afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone
algemene vergadering van 16 december 2020 aan te duiden, indien dit nog niet is
gebeurd.(art.33 van de statuten).
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van
woensdag 16 december 2020 omvat volgende punten:
1) hybride vorm van vergaderen BAV dd. 16.12.2020: goedkeuring
2) Notulen van de algemene vergadering van 17 juni 2020: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 25 juni 2020 aan de deelnemers
bezorgd.)
3) de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2021 (art. 34):
goedkeuring.
4) Vervanging lid raad van bestuur (art. 20): goedkeuring
5) Toetreding politiezone (art. 8): goedkeuring
6) Varia
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy,
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
Intercommunale van woensdag 16 december 2020 worden goedgekeurd.

Haviland

Artikel 2
De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde gedurende de huidige legislatuur - is gemandateerd om de agendapunten op de
buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van woensdag 16
december 2020 goed te keuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkenen
***
O.P.5 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.
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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.
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. 12 november 2020.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Audit Vlaanderen, communicatiedienst (interne communicatie).
***

8

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 17 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 0108-9295-5355-5588.

Gemeenteraadszitting van 24 november 2020

Vragen en antwoorden.
1) Vraag 1:
Kenny Verbeeck vraagt het volgende: "De nieuwe realiteit is uiteraard dat er zeer veel
mensen thuiswerken en dus nog meer dan vroeger zijn we afhankelijk van
nutsinfrastructuur. We hebben ondertussen in de laatste aantal weken gemerkt dat
Fluvius de stroom onderbreekt zonder waarschuwing. Naar aanleiding daarvan hadden
we een aantal vragen:
We willen weten in welke mate de gemeente zelf op de hoogte is van werken door
Fluvius op het grondgebied van Hoeilaart, met name de werken in de week van 17
november?
Welke mogelijkheden hebben we eigenlijk als gemeente om invloed uit te oefenen op
Fluvius?
We willen vragen dat de gemeente een schrijven richt aan Fluvius met de nadrukkelijke
vraag om een systeem op te zetten waarbij geplande stroomonderbreking op voorhand
aangekondigd worden, liefst per sms, mail of via de Hoeilaart app. Zelfs wanneer
urgente werken nodig zijn, is er vaak een communicatie mogelijk, 15 minuten voor het
werkelijk afsluiten en het zou veel frustratie besparen bij de mensen die thuis werken.
Bedankt alvast om daar een antwoord op te geven."
Marc Vanderlinden antwoordt: "Ik ga proberen een antwoord te geven. Ik kan u zeggen
dat u voor een stukje gelijk heeft. Veel mensen werken van thuis uit. Op verschillende
raden van bestuur van de nutsmaatschappijen wordt erop aan gedrongen en ook vanuit
verschillende gemeenten, dat men voorzichtig moet omgaan met de nutsvoorzieningen
omdat iedereen nu thuis zit. We hebben driemaandelijkse contactvergaderingen met
Fluvius (tesamen met alle nutsmaatschappijen). Fluvius is eigenlijk daar de piloot die
de vergaderingen coördineren samen met onze diensten. Wat wordt daar besproken?
Het gaat over de nieuwe en lopende projecten, bespreking van specifieke zaken zoals
onderbrekingen, de synergie die tussen verschillende maatschappijen kan
bewerkstelligd worden. Er bestaat zoiets als een GIPOD systeem, daar duidt iedere
nutsmaatschappij aan welke werken hij van plan is, waar er iets te doen, is welke straat
of in welk gedeelte van de straat. Die uitnodiging krijgt ieder andere nutsmaatschappij
in zijn bus en iedereen moet daar eigenlijk op antwoorden of ze bijvoorbeeld in die
synergie willen mee stappen. Dat zou moeten maken dat een voetpad geen vijf keer
moet worden opengelegd op twee weken tijd, maar de realiteit is vandaag nog iets
anders. Alle grote projecten worden daar besproken, onder andere ook het project van
de Kasteelstraat, waarvan u eigenlijk slachtoffer geweest bent in de voorbije week. De
aanleg gaat vrij gemakkelijk omdat er werfvergaderingen georganiseerd worden. De
aanleg van de kabel loopt goed, er worden omleidingen voorzien. Maar nadien komen
de overkoppelingen en is het voor de gemeente iets moeilijker om op te volgen, omdat
iedere nutsmaatschappij zijn eigen protocol volgt om die overkoppeling te realiseren.
U bent inderdaad niet op de hoogte gebracht, dat was wel het plan. Spijtig genoeg is
de brief (dit is nog altijd het beste middel om iedereen te bereiken) niet toegekomen.
U spreekt van sms of de app Hoeilaart maar dan moet uw nummer gekend zijn of moet
u aangelogd zijn op de app. Daarom raden we de nutsmaatschappijen ook aan om te
werken met briefjes. Indien het op voorhand geweten is door onze diensten, dan doen
wij soms een communicatie vanuit de gemeente. We hebben dit bijvoorbeeld gedaan
voor werken in Guillaume Dekleermaekerstraat waarop op bepaalde tijdstippen is
aangekondigd dat het water ging onderbroken worden. Wij kunnen dat dan in
samenwerking met onze communicatiedienst op de website zetten, op de app zetten
en op het scherm zetten op het gemeenteplein.
In dit geval waren we niet op de hoogte gebracht en onze diensten waren niet op de
hoogte dat eigenlijk die welbewuste dag de stroom voor een kwartiertje onderbroken
ging worden. Door een onduidelijke reden bij Fluvius of door ploegen die andere
opdrachten gekregen hebben, is er geen communicatie gebeurd. Ik denk nog altijd dat
een briefje nog altijd de beste methode is. U vraagt om daar aandacht aan te schenken
door middel van een brief. Ik heb daar geen enkel probleem mee, zoals ik al zei heb ik
op andere raden van bestuur inderdaad daar de nadruk gelegd, dat we moeten zorgen
dat een geplande onderbreking goed gecommuniceerd moet worden of beperkt moet
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worden tot een minimum. Ik ga uw voorstel volgen om inderdaad een brief te richten
naar Fluvius met de vraag om in de toekomst de nodige aandacht daaraan te besteden."
Kenny Verbeeck dankt Marc Vanderlinden voor het volledige antwoord.
2) Vraag 2:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Ik heb vernomen dat de dienst
burgerzaken gesloten is voor twee weken. Waarom moest die dienst gesloten worden?
Kon men niet werken op afspraak, zoals men nu ziet bij vele overheidsdiensten? Had
men dit niet kunnen vermijden in plaats van de dienst permanent open te houden.
Omdat dit toch een dienst is die fel bezocht wordt door de bevolking, waardoor
onderlinge besmettingen mogelijk zijn."
Tim Vandenput antwoordt: "Ik denk dat u niet de volledige informatie heeft. We hebben
altijd sinds 13 maart aangeraden om zoveel mogelijk op afspraak te werken. Dat
gebeurde ook maar er is ook geopteerd om mensen die niet op afspraak kunnen
werken, niet de reflex hebben om mail of telefoon op te nemen, om deze ook te
ontvangen. Er zijn twee loketten en het is zo georganiseerd dat er maximaal 1 persoon
aan elk loket kan staan (zoals bij de bakker dat je ook met twee mensen tergelijkertijd
binnen mag). Ik wil toch wel benadrukken dat de besmetting van het diensthoofd, dat
die niet op het werk is gebeurd. Het was zijn moeder die was opgenomen in het
ziekenhuis, die daar positief is bevonden. Zijn vader en hijzelf werden daarna getest
en positief bevonden. Het draaiboek bepaalt in dat geval dat alle nauwe contacten in
quarantaine moeten gaan, waardoor iedereen die vrijdag 6 november werkte op de
dienst Brugerzaken in quarantaine moest. Omdat er één medewerker die vrijdag niet
aanwezig was, kon zij komen werken om de heel dringende gevallen te behandelen,
maar achter gesloten deuren. Wij zagen niet de oppportuniteit om de dienst open te
houden met één persoon en hebben daarom voor deze oplossing gekozen."
3) Vraag 3:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "De subsidies die worden toegekend voor
het woonzorgcentrum, wat is daar zeer concreet mee gedaan ten behoeve van het
WZC?"
Tim Vandenput vraagt: "Bedoelt u de bijkomende subsidies die wij hebben gekregen
tijdens corona voor de leegstaande bedden?"
Patrick Demaerschalk bevestigt dat het inderdaad om die subsidies gaat.
Tim Vandenput vult aan: "Deze subsidies worden ingeschreven als inkomsten en
worden gebruikt om de kosten te dekken. Het is daarom dat ze door de zorgkassen
worden gegeven. Het is om een stukje te compenseren van de verloren inkomsten door
leegstaande bedden, er mochten immers geen opnames georganiseerd worden. U weet
dat elk bed in het WZC dat leeg staat twee keer telt, eenmaal een gemiste inkomst van
de resident en eenmaal een gemiste inkomst vanuit het Riziv. De subsidie dient om de
gerelateerde kosten van een bed te compenseren."
Patrick Demaerschalk vraagt het volgende: "Waren er geen subsidies voorzien voor
aankoop van beschermkledij en materiaal?"
Tim Vandeput antwoordt: "Dit wordt dan gebruikt voor de aankoop van het
beschermingsmateriaal. Dat materiaal wordt door ons gekocht en wij moeten het
factuur doorgeven en krijgen dan een percentage van die kosten terug."
4) Vraag 4:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Ik heb een bericht gelezen over Hoeilaart
Bruist gelezen van de coördinator van Lokale Economie dat gericht is naar alle
handelaars waarin verwezen wordt naar jong VLD. Betekent dit dan dat CD&V ook zijn
voorstellen mag formulerenvia deze coördinator naar de handelaars? Want ik denk toch
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dat de administratie moet proberen zo a-politiek mogelijk te zijn. Mogen onze
voorstellen naar een jong publiek ook meegenomen worden en overwogen worden?"
Joris Pijpen antwoordt: "Ik kan u daarin helemaal gelijk geven en de medewerkster in
kwestie is daar ook op aangesproken dat dit niet kan. Het is niet bewust verstuurd, zij
heeft dit mee gestuurd om duidelijk te maken dat er twee verschillende acties lopende
zijn naar de handelaars toe. Het was zeker niet de bedoeling om iets of iemand voor te
trekken. Ik heb ook vernomen van de algemeen directeur dat hij haar daar ook heeft
op aangesproken en dat dit in de toekomst niet meer kan. Ik zou willen oproepen om
het niet erger te maken dan dat het is en het hierbij ook zo te laten."
Patrick Demaerschalk bevestigt dat hij het niet wil erger maken dan het is maar hij
stelt alleen maar vast.
5) Vraag 5:
Julie Bollue stelt volgende vraag: "We hebben uit bronnen vernomen dat er toch
plannen zouden zijn de aanleg van het fietspad op de Joseph Kumpstraat of toch het
verlengen van het huidige fietspad. Ik wou heel graag weten wat en wanneer er iets
voorzien is."
Marc Vanderlinden antwoordt: "Ik kan dat alleen maar ontkennen. Er zijn geen
gemeentelijke plannen om een fietspad te voorzien op de Joseph Kumpstraat. De
gesprekken die lopen om een fietspad te voorzien vanaf de gemeente Oudergem
richting Waver. Maar het gaat over een fietspad dat bij de Werkvennootschap wordt
uitgewerkt. Dat fietspad zal ook passeren op de Joseph Kumpstraat, maar er is vandaag
geen gemeentelijk project in de Joseph Kumpstraat om een fietspad te verlengen."
6) Vraag 6:
Julie Bollue stelt volgende vraag: " Het gaat over de tweede proefopstelling aan de
schoolomgeving van het Groene Dal. Omdat de verkeersveiligheid voor ons heel
belangrijk blijft en omdat wij als partij achter burgerparticipatie staan, zijn we bij de
buren eens gaan informeren hoe de nieuwe proefopstelling ervaren wordt. Daaruit blijkt
inderdaad veel positiever te zijn dan de eerste proefopstelling. We zijn daar zeer
verheugd over. Toch kwam er nogmaals naar boven dat de fietsstraat niet gebruikt
wordt zoals we hoopten en wil ik vragen om daar extra te gaan sensibiliseren en ook
nu bleek er te snel gereden te worden op de Waversesteenweg. Dit is zeker niet de
bedoeling, dus zou ik willen vragen om op kortere termijn een oplossing voor te
vinden."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Dank u voor uw vraag. Waaraan dacht u dan om op
kortere termijn een oplossing te bieden? Ik kan u meedelen wat we nu al doen. We
hebben inderdaad gecommuniceerd over de fietsstraat. U heeft dit vorige keer
gevraagd om dit te herhalen. We moeten bekijken op welke manier we de mensen het
best bereiken. Ik kan u zeggen dat ikzelf daar vorige week doorgefietst heb en voorbij
gestoken werd door een auto. De autobestuurders stoppen daar meestal een paar
meter verder om hun kind af te zetten. Ik heb die mensen die mij voorbij zijn gestoken
erop aangesproken. Misschien moeten we dit allemaal meer doen. We kunnen wel
bekijken om dit nog eens in de verf te zetten, om nog eens de regels te herhalen. We
moeten zoeken naar een manier om de hardleerse chauffeurs te bereiken. Qua snelheid
op de Waversesteenweg, daar wordt regelmatig door de politie gecontroleerd. Ik kan
dat opvragen wanneer zij dit het laatst gedaan hebben en wat de resultaten daarvan
zijn. Het is altijd moeilijk inschatten, als er mensen zeggen dat er sneller gereden
wordt, blijft dit heel subjectief. Dat kan inderdaad dat er sneller wordt gereden. Dat is
eigenlijk iets algemeen wat we vaststellen overal in Hoeilaart of in het land. Door de
lockdown zijn er minder auto's en de weinige auto's die er zijn hebben de neiging om
iets sneller te gaan rijden omdat ze denken dat ze alleen op de baan zijn. Dat kan
daarmee ook gelinked zijn. We houden dit verder in het oog met de politie om gericht
een aantal acties te doen in die schoolomgeving. Verder zijn we nog aan het werken
aan de plannen met het studiebureau D+A. De tweede proefopstelling hebben we hier
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samen goedgekeurd. De situatie zoals ze nu is, is definitief gemaakt. Er zijn nog een
aantal zwakke punten qua infrastructuur die we willen aanpakken, daarvan zijn de
plannen in opmaak en hopelijk kunnen we die begin volgend jaar voorleggen om dan
aan de uitvoering te kunnen starten. Maar als er andere concrete dingen zijn die we
daarbij kunnen opnemen, dan staan we daar altijd voor open."
Julie Bollue stelt het volgende voor: "Het blijkt op de Waversesteenweg dat het daar
heel moeilijk is om kinderen af te zetten. Voor mensen die toch met de auto komen om
kindjes op het voetpad af te zetten is het daar heel gevaarlijk omdat er blijkbaar veel
geracet wordt."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Ik passeer daar zelf regelmatig en dan zie ik daar wel
een opzichter staan met gele fluovest. Ze komen daar zeer snel de berg af maar dan
komen ze in zone dertig, en omdat daar een opzichter staat, vertragen ze normaal
gezien wel snel. Ik begrijp dat het effect minder is als daar niemand staat. Het
argument dat veel gebruikt wordt "Ik moet mijn kinderen afzetten" en dit moet in de
laatste 5 minuten gebeuren voordat school begint en dat moet met de auto. Daar zijn
heel veel " moeten" bij, als we voor verandering willen gaan, moeten we dat durven
aan de kaak stellen. Er zijn een aantal alternatieven: er komt een kiss and ride aan de
Koldamparking, er is parking aan de Delhaize en er is hier aan de sporthal parking. Er
is op wandelafstand van de scholen voldoende parkingcapaciteit maar de mensen gaan
graag 5 minuten voor school tot dichtbij de schoolpoort met hun auto. We moeten hun
begeleiden om hun gedrag wat aan te passen en dan is het voor iedereen leefbaarder."
7) Vraag 7:
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Ik stel gewoon de vraag wat moet ik doen op het
mooi rood fietspad dat gemarkeerd is aan het kruispunt aan de vijvers. Ik kwam met
de kinderen vanuit de richting van de post en mijn plan was om af te slaan naar links
richting gemeenteplein. Er stond een reeks auto's in de file voor het rood licht en als
wij naderden werd het groen en kwamen de auto's in beweging. Eigenlijk zat ik op het
fietspad een beetje vast met de kinderen, want naar links gaan ging niet meer. Moest
het nog rood geweest zijn, kon ik mij gemakkelijk positioneren in het rode vak vooraan
en kon ik gemakkelijk afslaan naar links. Maar eens het verkeer in beweging is, kan je
niet meer afslaan. We zijn uiteindelijk blijven staan totdat het weer rood werd, om dan
links af te slaan. Achteraf dacht ik dat ik misschien had moeten oversteken om daar op
de stoep te gaan wachten en langs het zebrapad over te steken. Eigenlijk weet ik niet
wat de bedoeling is om daar zo veilig mogelijk met de fiets naar links af te slaan."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Ik denk niet dat het op zich aan dat rode vlak ligt, het
is nu al gemakkelijker dan de situatie voordien. Een jaar geleden hebben we met de
deskundige van de provincie het kruispunt onderzocht om te bekijken hoe dit
aangepakt kon worden. Als fietser heb je twee mogelijkheden. Ofwel meng je je in het
verkeer, dat mag in zone 30. Je volgt gewoon de auto's om af te slaan. Als het verkeer
aan het rijden is, is dit niet altijd de veiligste manier maar je bent in je recht. De
veiligere manier neemt iets meer tijd in beslag, rechtdoor rijden en u opstellen op het
kruispunt om naar links af te slaan en wachten totdat je door kan. Er is geen mirakel
oplossing. Dat is inderdaad hoe iedereen zich daarbij het veiligste voelt. Maar we
hebben nu wel de kans gegeven als het verkeer stilstaat, kan je je veilig opstellen op
het rode vlak."
Julie Bollue vult aan: "In theorie zou je al fietsend op het fietspad uw arm omhoog
mogen steken en de auto's veilig de pas afsnijden om naar links te gaan."
Pieter Muydermans antwoordt: "Je bent in zone 30 en volledig in uw recht om u te
mengen in het verkeer en hetzelfde traject te volgen als de auto's. Maar daar moet je
inderdaad wat durf voor hebben en ik begrijp dat dit met kinderen niet altijd eenvoudig
is om die beweging te maken."
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8) Vraag 8:
Jo Portois stelt volgende vraag: "We horen terug meer en meer klachten van hinder
van jongeren in Sloesveld. Ik heb die vraag reeds gesteld tijdens de gemeenteraad van
augustus of daar niets aan te doen valt. De burgemeester heeft daar in geheime zitting
wat meer over verteld dat er verschillende zaken gaande waren. Ik vroeg me af of er
al concreter nieuws was, over wat er toen in onderzoek was. Zijn er dingen die er te
gebeuren staan of kan er meer politie langsgaan? Een tweede vraag gaat over de
jeugdopbouwwerker die we momenteel niet meer hebben. We gingen samenwerken
met Overijse. Hoever staat het met dit project?"
Tim Vandenput antwoordt: "Wat Sloesveld betreft heb ik vorige week aan de korpschef
gevraagd of er nog meldingen waren. Er zijn geen meldingen gekomen van
burenoverlast. Sinds de problemen in de zomer doet de politie daar meer controles. Ze
staan daar wel niet op de hoek van de Welvaartlaan op uitkijk omdat daar niet
voldoende personeel voor is. Wat de individuele zaak betreft wil ik dit zeker toelichten
maar dan in een geheime zitting. Wat de jeugdopbouwwerker betreft hebben we
binnenkort een overleg met Overijse over het Huis van het Kind en ons voorstel is om
samen in te zetten op jeugdopbouwwerk."
Pieter Muyldermans legt uit: "Voor het jeugdopbouwwerk hebben we sinds de zomer
een traject afgelegd . We hebben Overijse proberen te overtuigen om samen te werken
met een jeugdopbouwwerker. In eerste instantie hebben we daar een 'neen' op
gekregen. Binnen IGS Druivenstreek, weken we samen met jeugdconsulenten en
schepenen uit de streek. Dit heeft niet meteen tot een concrete oplossing geleid, maar
heeft wel inspiratie gebracht, nieuwe ideeën die we eventueel zouden kunnen lanceren,
mocht het toch niet lukken om een jeugdopbouwwerker te hebben. We hebben
inderdaad nog een opportuniteit gezien binnen de werking van het Huis van het Kind
waar nog een onderhandeling loopt met Overijse, waar wij op twee december een
gesprek gepland hebben. We hopen daar tot een consensus te komen. Het blijkt dat
de naam jeugdopbouwwerker gevoelig ligt in Overijse. Zij willen dit niet zo benoemen.
Zij denken dat dit alleen in groot-steden nodig is, maar als wij zien wat er op de agenda
staat van de onderhandeling, zitten daar wel grotendeels de verschillende taken van
een jeugdopbouwwerker in vervat. In dat opzicht hopen we toch dat we die taken tot
uitvoering kunnen brengen. Dit zou in samenwerking zijn met Overijse voor de jeugd
van de twee gemeenten en valt onder de werking van Huis van het Kind. Dat is het
plan momenteel. Het is inderdaad spijtig dat de onderhandelingen zolang duren. Zoals
u aangeeft is het inderdaad het moment om op het terrein aanwezig te zijn. Er zijn veel
jongeren die nu maar deeltijds naar school gaan of niet kunnen gaan. Dit verergert de
situatie. Dit is het moment om kort op de bal te kunnen spelen."
Annelies
Vanderlinden
voegt
toe:
"Binnen
de
contacten
met
de
huisvestingsmaatschappij hebben we ook bepaalde stappen ondernomen met personen
die daar wonen. Zoals de burgemeester zei, zal hij dit in geheime zitting verder
toelichten. We hebben nu redelijke goede contacten met de huisvestingsmaatschappij
en proberen bepaalde problemen en opportuniteiten samen aan te pakken."
9) Vraag 9:
Alain Borreman stelt volgende vraag: "In de Victor Marchandstraat hebben zich
verschillende gezinnen gevestigd in caravans op een terrein. Voor Hoeilaart is dit vrij
nieuw. Zijn al de normen daar gerespecteerd? Zijn er vergunningen voor?"
Tim Vandenput antwoordt: "Ik kan meedelen dat ze weg zijn sinds zaterdag en dat is
het gevolg van een lik op stuk beleid van de gemeente. Als ons dat gemeld werd, ben
ik er de dag daarna zelf naar toe gegaan om te vragen wat die mensen daar deden. Ik
heb hun gezegd dat ze zich moesten wenden tot de dienst omgeving. Dit hebben ze
ook gedaan en hebben ze hun plannen uitgelegd maar deze activiteiten konden niet
volgens voor de planologische invulling van dit natuurgebied. In natuurgebied mogen
geen woonwagens geplaatst worden. We hebben de mensen ontvangen, zowel ik als
de omgevingsambtenaar, om hun erop te wijzen dat het daar niet toegelaten was.
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We hebben hun gezegd dat ze een brief zullen krijgen met de vraag om het terrein te
verlaten en zich elders te vestigen en liefst buiten de gemeente. Die brief is afgegeven
door twee sterke dames, namelijk de omgevingsambtenaar en de wijkagente Lynn
Delva. Het resultaat was dat ze vrijdagnamiddag al aan het inpakken waren en tegen
de avond waren ze weg."

***
TOEGEVOEGD PUNT
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Youri Vandervaeren i.v.m.
besteding overschot pot cadeaubonnen.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aanvullend agendapunt, ingediend door raadslid Youri Vandervaeren, op dinsdag
17 november 2020.

Feiten en context
Op de gemeenteraad van 22 juni werd het gemeentelijk reglement betreffende de
cadeaubonnen goedgekeurd. 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). CD&V Hoeilaart heeft toen
voorgesteld om de waarde van deze cadeaubonnen te verdubbelen en vervolgens de
waarde nogmaals te verdubbelen voor kwetsbare inwoners. Ons voorstel haalde het helaas
niet maar we hebben in parallel een succesvolle actie op poten gezet waardoor we
ongeveer 150 cadeaubonnen voor een totale waarde van 735 euro aan de opstartende
vereniging AKABE konden overhandigen. Door er een sociale dimensie aan te koppelen
werden hierdoor meer cadeaubonnen bij onze lokale handelaars uitgegeven.
Op de gemeenteraad van 28 oktober werd een nominatieve subsidie van 3.000 euro aan
de Raad voor Lokale Economie toegekend ter ondersteuning van hun eindejaarsactie
“Hoeilaart bruist 2020”. Via deze actie wensen de handelaars enerzijds hun klanten te
bedanken voor hun vertrouwen en loyaliteit en anderzijds het handelsleven en de
eindejaarsverkoop in Hoeilaart te promoten. Hieruit bleek dat nog 30.000 euro in de pot
van de waardebonnen zat van de initieel gebudgetteerde 54.400 euro. Na aftrek van de
3.000 euro subsidie bleef er op dat moment nog ongeveer 27.000 euro over. De handelaars
hadden nog de kans om hun cadeaubonnen in te leveren tot einde oktober.
CD&V Hoeilaart lichtte hun voorstellen met sociaal economische insteek gebaseerd op het
voorlopige bedrag uit de resterende pot van de cadeaubonnen toen toe en wenst deze
vandaag ter stemming voor te leggen.
We stellen voor om 10.000 euro van de pot van de cadeaubonnenactie toe te voegen aan
de toelage ter ondersteuning van het consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen. De
totale toelage zal dan afgerond 26.000 euro bedragen. Met deze bijkomende toelage van
10.000 euro zal het OCMW dan extra bonnen kunnen voorzien voor deze kwetsbare
doelgroepen zeker nu we met een zeer ernstige tweede coronagolf geconfronteerd worden.
Door er een sociale dimensie aan te koppelen kunnen we twee vliegen in één klap slaan:
we ondersteunen kwetsbare doelgroepen alsook onze lokale economie.
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Met het resterende bedrag vragen we om de oprichting van een gemeentelijk digitaal
handelsplatform (en/of digitale beurs) te onderzoeken. Ook een corona-noodfonds ter
ondersteuning van de lokale economie kan een interessante piste zijn. Stel dat men door
corona schuldeisers heeft. Voor een onbetaalde factuur aan elektriciteit of openstaande
huur kan men dan bij het noodfonds aankloppen en op die manier die schuldeiser afwenden
en een mogelijks faillissement vermijden.
We steunen met deze voorstellen onze lokale handelszaken in deze coronacrisis maar
verliezen daarbij ook onze kwetsbare doelgroepen niet uit het oog!
Voorstel van beslissing:
Met het resterend bedrag van de pot van de cadeaubonnen (2020/A-5.4.0/050014/643000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN) beslist de gemeenteraad:
Art 1 : om hiervan 10.000 euro toe te voegen aan de toelage ter ondersteuning van het
consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen dat door de Vlaamse overheid ten bedrage
van 15.976,88 euro in trekkingsrecht aan de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
Art. 2: om de oprichting van een gemeentelijk digitaal handelsplatform (en/of digitale
beurs) te onderzoeken en hierop feedback te geven op de eerste gemeenteraad van 2021.
Art 3: om de oprichting van een corona-noodfonds ter ondersteuning van de lokale
economie te bespreken op de eerste vergadering van de commissie “Leven” en hierop
feedback te geven op de eerste gemeenteraad van 2021.
Art. 4 : het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van
deze beslissing.

Juridische gronden
/
Advies
/
Argumentatie
Betreffende het voorstel in artikel 1 wensen we eerst de resultaten van de lopende
initiatieven af te wachten alvorens bijkomende middelen te voorzien. De verschillende
reglementen voor de aankoopbonnen werden opgemaakt, maar de uitvoering en de impact
ervan kunnen we pas binnen enkele maanden meten. Na evaluatie kan er beslist worden
om al dan niet meer middelen te voorzien.
Betreffende het voorstel in artikel 2 stellen we vast dat de Raad voor Lokale Economie,
samen met de dienst Lokale Economie, reeds een traject opgestart heeft voor de selectie
van een digitaal ondernemersplatform. De bevoegde schepen zal de gemeenteraad
informeren over de voortgang in dit dossier op de eerste zitting van 2021.

Financieel advies
/
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BESLUIT:
Artikel 1:
10.000 euro toevoegen aan consumptiegbudget voor kwetsbare doelgroepen
5 stemmen voor: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
14 stemmen tegen: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De
Bleeker en Steven Coppens
Resultaat: verworpen
Artikel 2:
oprichting gemeentelijk digitaal handelsplatform
5 stemmen voor: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
14 stemmen tegen: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De
Bleeker en Steven Coppens
Resultaat: verworpen
Artikel 3:
oprichting corona-noodfonds
Resultaat: eenparig aangenomen
Artikel 4:
het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met uitvoering van artikel 3:
oprichting corona-noodfonds
Resultaat: eenparig aangenomen
Besluit:
Artikel 1 :
Om geen 10.000 euro toe te voegen aan de toelage ter ondersteuning van het
consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen dat door de Vlaamse overheid ten bedrage
van 15.976,88 euro in trekkingsrecht aan de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 2:
Om geen oprichting van een gemeentelijk digitaal handelsplatform (en/of digitale beurs)
te onderzoeken en hierop feedback te geven op de eerste gemeenteraad van 2021.
Artikel 3:
Om de oprichting van een corona-noodfonds ter ondersteuning van de lokale economie te
bespreken op de eerste vergadering van de commissie "Leven" en hierop feedback te geven
op de eerste gemeenteraad van 2021.
Artikel 4 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
dienst Lokale economie, afdelingshoofd Nadine Schroeders
***
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Gemeenteraadszitting van 24 november 2020

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

get. Steven Coppens
Voorzitter
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