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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2020 

 
AANWEZIG: 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 
 

VERONTSCHULDIGD: 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. 
 
 

* * * 

 

O.P.2 Secretariaat. Oprichting gemeenteraadscommissie 'Leven'. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Verleden jaar hebben we in het huishoudelijk reglement de 
oprichting van 4 commissies opgenomen. De commissie Algemeen Beleid en de commissie 
Ruimte werden reeds geïnstalleerd. Vandaag richten we de commissie Leven op. Zoals de 
andere commissies zal deze uit zes raadsleden bestaan, 2 van elke fractie. Daarnaast 
moeten we ook een voorzitter aanduiden. 
Beste fractieleiders, kunnen jullie meedelen welke leden jullie aanduiden als lid van de 
commissie Leven?" 
 
Caroline Lagrange antwoordt: "Voor VLD worden Véronique Desmet en Julie Delwick 
aangeduid, als voorzitter wordt Véronique Desmet voorgesteld." 
Sylvie Gahy antwoordt: "Voor Pro Hoeilaart worden Kenny Verbeeck en Sylvie Gahy 
aangeduid." 
Youri Vandervaeren antwoordt: "Voor CD&V worden Jo Portois en Patrick Demaerschalk 
aangeduid." 
 
Patrick Demaerschalk vult aan: "Ik kan alleen maar toejuichen dat deze commissie wordt 
opgericht en hoop dat deze commissie zo snel mogelijk wordt samengeroepen. We vragen 
al lang dat er een corona commissie opgericht zou worden, maar dit kunnen we realiseren 
in de schoot van deze commissie Leven." 
 
 

 
* * * 
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O.P.3 Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 16 

december 2020 om 20u30. Goedkeuring. 
 
 

* * * 

 

O.P.4 Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene 

vergadering op woensdag 16 december 2020. Goedkeuring. 
 
 

* * * 

 

O.P.5 Algemeen directeur. Verslag organisatiebeheersing. Kennisname. 
 
 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 
 
 

* * * 

 

TOEGEVOEGD PUNT 
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Youri Vandervaeren i.v.m. 

besteding overschot pot cadeaubonnen. 
 
Steven Coppens licht toe: "Zoals reeds aangekondigd door Youri tijdens de vorige zitting 
werd een voorstel uitgewerkt over de besteding van de middelen die overblijven na de 
actie rond lokaal kopen. 
Youri, aan jou het woord." 
 
Youri Vandervaeren licht toe: "Mijn bijkomend agendapunt behelst de besteding van het 
resterend bedrag van de cadeaubonnen. In de pot zit nog zo’een 30.000 euro. Ik heb 
daarvan een officieel schrijven ontvangen vanuit de gemeente, waarvoor dank. Op de 
vorige gemeenteraad is er al 3.000 euro naar de raad voor Lokale Economie gegaan voor 
hun eindejaarsactie. Er blijft nog ongeveer 27.000 euro over. Tijdens de vorige 
gemeenteraad hebben we onze voorstellen gedaan en wij wensen nu ter stemming over 
te gaan. Spijtig genoeg hebben maar 1 op 2 Hoeilanders hun cadeaubonnen gebruikt bij 
onze lokale handelaars. Jammer dat het zo weinig was. Wij hebben er toch een sociale 
dimensie aan gegeven. We hebben ervoor gezorgd dat er extra cadeaubonnen via onze 
acties zijn uitgegeven geweest bij de lokale handelaars. Wat is ons drieledig sociaal 
voorstel met het resterend bedrag uit de pot van de cadeaubonnen? 
 
Eerste voorstel - Artikel 1: 
om 10.000 euro toe te voegen aan de toelage ter ondersteuning van het consumptiebudget 
van kwetsbare doelgroepen. Het OCMW heeft een subsidie of trekkingsrecht van ongeveer 
16.000 euro ontvangen. Ze hebben daarvoor waardebonnen in het leven geroepen om te 
besteden bij de lokale handelaar. De tweede coronagolf heeft nog dieper ingegrepen en zo 
een extra waardebon kan voor deze mensen een wereld van verschil maken. 
 
Tweede voorstel - Artikel 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. 
Onderzoeken betekent dat er overleg wordt georganiseerd met de betrokken partijen. 
 
Derde voorstel - 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. 
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Deze drie voorstellen leggen we vandaag ter stemming voor." 
 
Caroline Lagrange stelt voor: "Ik stel voor om de voorstellen apart te stemmen omdat de 
meningen verschillend zijn." 
 
Steven Coppens vult aan: "Ik stel voor eerst artikel 1 te stemmen, maar eerst wou Annelies 
Vanderlinden nog iets verduidelijken hieromtrent." 
 
Annelies Vanderlinden verduidelijkt: "Ik wil hier even vermelden dat het een heel nobel 
initiatief is van jullie om daar nog extra budget voor uit te trekken. Maar voorlopig 
zouden we dit niet willen doen, omdat we van de 15.000 euro nog dingen aan het 
uitgeven zijn. Door de tweede lockdown is Vites gesloten, waardoor onze doelgroepen op 
dit moment geen gebruik kunnen maken van de voorzien bonnen. Van alle acties die 
momenteel lopen, zoals de apothekersbon die al uitgedeeld is en de verzorgingsbon die 
even moet wachten gezien de tweede lockdown, willen we even afwachten hoe het 
verder afloopt zonder daar reeds extra budget in te voorzien. Wat niet wil zeggen dat het 
in de toekomst niet mogelijk is om eventueel bijkomend budget te voorzien. Het is heel 
moeilijk om hierop een bedrag te kleven. Het principe kunnen we wel ondersteunen, we 
moeten erop toezien dat onze mensen niets tekort komen." 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Heeft u een zicht op wat reeds besteed is van 
wat er in die pot zit?" 
 
Annelies Vanderlinden antwoordt: "Nee, omdat de eerste apothekersbonnen nu pas 
ondertekend zijn en ik weet ook niet hoeveel cliënten daar reeds gebruik van gemaakt 
hebben. De bonnen zijn uitgedeeld tussen het laatste bijzonder comité sociale dienst en 
nu. Ik verwacht al een stand van zaken te ontvangen tijdens de volgende vergadering 
van het bijzonder comité." 
 
Youri Vandervaeren vraagt of de stand van zaken ook kan meegedeeld worden tijdens de 
eerstvolgende gemeenteraadszitting. Annelies Vanderlinden antwoordt dat dit zal worden 
meegedeeld. 
 
Steven Coppens gaat over tot de stemming van artikel 1. 
 
Steven Coppens licht toe: " We kunnen overgaan tot stemming van artikel 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. Eerst 
wou schepen Joris Pijpen het onderwerp toelichten." 
 
Joris Pijpen licht toe:" Er is reeds een digitaal handelsplatform onderzocht binnen de 
administratie en dit in samenspraak met de raad voor Lokale Economie. Het is zeker een 
goed idee maar vermits het geen voorwerp meer heeft op dit moment, zou ik vragen 
voor om voor dit artikel nee te stemmen." 
 
Youri Vandervaeren reageert: "Ik weet dat er al initiatief is genomen in de vorm van een 
soort handelsplatform op de website van de gemeente Hoeilaart waar adressen vermeld 
worden. Ik had gealludeerd op een ander soort handelsplatform zoals bijvoorbeeld 
gebruikt wordt in Sint-Katelijne-Waver. Er kan eventueel gebrainstormd worden over 
dergelijk gemeentelijk digitaal platform die meer de richting uitgaat naar wat er in Sint-
Katelijne-Waver gebruikt wordt. Ik weet niet of hierover binnen de raad voor Lokale 
Economie reeds gedebatteerd is en hoe de handelaars daar tegenover staan." 
 
Joris Pijpen antwoordt: "Wat u eigenlijk aanhaalt, staat eigenlijk los van 
Handelaars.Hoeilaart.be. We hebben verschillende platformen zoals 
WinkeleninHoeilaart.be, Handelaars.Hoeilaart.be en je hebt verschillende initiatieven van 
de raad voor Lokale Economie. Uw idee omdat allemaal onder 1 platform te brengen, is 
eigenlijk al een tijdje geleden besproken binnen de raad voor Lokale economie en is 
momenteel in bijna uitvoering. Het project zit al bij de administratie. Het is niet hetzelfde 
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als in Sint-Katelijne-Waver, maar heeft wel al zijn doorslag gekend in de raad voor 
Lokale Economie en ook op het college." 
 
Steven Coppens gaat over tot de stemming van artikel 2. 
 
Steven Coppens licht toe: "Artikel 3 gaat over  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." 
 
Joris Pijpen vult aan: "Dit zou ik wel graag verwezenlijken om het corona-noodfonds te 
bespreken op de eerste vergadering van de commissie Leven en op de eerstvolgende 
gemeenteraad de feedback te geven." 
 
Steven Coppens gaat over tot de stemming van artikel 3. 
 
Steven Coppens vult aan: "Dan gaan we over tot stemming over artikel 4 het College van 
Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van deze beslissing, alleen over 
artikel 3." 
 
Steven Coppens gaat over tot de stemming van artikel 4. 
 

 
* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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