
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 25 JANUARI 2021 

 
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, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie Bollue, Julie Delwick, 
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke 
Belsack, Youri Vandervaeren en Eva De Bleeker, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Sylvie Gahy en Jo Portois, raadsleden 
 

 
* * * 

 
De voorzitter opent de openbare zitting 

 
 

* * * 
 
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 
14122020. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 14 december 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: eenparig aangenomen 
 

Enig artikel 
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 14 december 
2020 goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

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

* * * 
 
O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Sylvie Gahy 
 
Werd uitgesteld naar een andere zitting. 
Reden: afwezigheid van Maarten Bresseleers 
 

* * * 
 
O.P.3 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Leven'. 
Goedkeuring. 
 
Werd uitgesteld naar een andere zitting. 
Reden: afwezigheid van Maarten Bresseleers 
 

* * * 
 
O.P.4 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Mens'. 
Goedkeuring. 
 
Werd uitgesteld naar een andere zitting. 
Reden: afwezigheid van Maarten Bresseleers 
 

* * * 
 
O.P.5 Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Wijziging afgevaardigden 
voor de algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur. 
 
Werd uitgesteld naar een andere zitting. 
Reden: afwezigheid van Maarten Bresseleers 
 

* * * 
 
O.P.6 Dienst omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het verkavelen van grond gelegen Sloesveldstraat. Bepaling grondafstand op 
4m uit de as van de straat. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
Fanck Duponchel en Anna-Laure Amiot hebben een aanvraag ingediend voor het 
verkavelen van de grond gelegen Sloesveldstraat. Het dossier is gekend bij de gemeente 
onder het nummer 2020 010 V en bij het Omgevingsloket als projectnummer 
OMV_2020113948.  
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De aanvraag omvat het creëren van 3 loten voor woningbouw, waarvan 2 kavels zich aan 
de straatkant bevinden en 1 kavel verder achterin gelegen en ontsloten door een private 
weg.  
 
Feiten en context 
 
De verkaveling heeft betrekking op een terrein  kadastraal gekend als afd. 1, sectie A 
124M, gelegen Sloesveldstraat z/n, tussen nummers 43 en 49.  
 
Juridische gronden 
 
Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen, in het bijzonder met 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
 
Het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 is van toepassing. Het decreet is in werking 
getreden op 1 september 2019.  De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van 
gemeentewegen verloopt via een procedure tot opmaak, wijziging of opheffing van een 
gemeentelijk rooilijnplan naar aanleiding van in dit geval een aanvraagdossier voor een 
omgevingsvergunning. 
 
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de 
gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het 
decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het 
gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 
mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden 
opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning 
opneemt. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Een aanvraag werd ingediend door Franck Duponchel en Anne-Laure Amiot voor het 
verkavelen van een perceel grond langsheen de Sloesveldstraat. 
 
Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van genoemde grond moet worden 
gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 4 meter uit de as van de 
voorliggende straat, en dit zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp. 
 
Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd 
plan met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig 
voetpad mogelijk te maken. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 januari 2021 kennis 
genomen van het voorstelbesluit. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen voorzien.  
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BESLUIT: 
wijzigingen aan het voorstelbesluit: eenparig aangenomen 
 
goedkeuring agendapunt: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
In de Sloesveldstraat wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de eigendom 
van Fanck Duponchel en Anne-Laure Amiot met betrekking tot de ingediende 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gewijzigd en vastgesteld op 4 meter 
uit de as van de straat en dit zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp. 
 
Artikel 2 
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar 
domein worden ingelijfd. 
 
Artikel 3 
De grondafstand zal gratis gebeuren , bij administratieve akte van grondafstand, te 
verlijden voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van 
27.05.1870. 
 
Artikel 4 
Met het oog op het afleveren van de omgevingsvergunning zullen de aanvragers aan het 
college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, met plan, 
overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van deze 
beslissing zal worden afgestaan. 
 
Artikel 5 
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de omgevingsvergunning wordt 
toegestaan. 
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise de Vos 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant 
Dienst ruimtelijke ordening 
 

* * * 
 
O.P.7 Algemeen directeur. Raamovereenkomst maaltijdcheques, ecocheques en 
geschenkcheques Vlaamse Overheid. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Januari 2016: afsluiten laatste versie van dienstverleningscontract met Edenred 
voor levering van elektronische maaltijdcheques. 

 
Feiten en context 
 
Reeds vele jaren leveren we maaltijdcheques aan onze medewerkers. We hebben steeds 
beroep gedaan op Edenred omdat zij als de meest gunstige naar voren kwamen bij de 
prijsvergelijkingen.  
 
Sinds 1 december 2020 zijn we ingestapt in het raamovereenkomst 'Openbare procedure 
voor het aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques en 
ecocheques, cadeaucheques en het Mobility Edenred aanbod' van het agentschap Facilitair 
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Bedrijf van de Vlaamse Overheid. De raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar tot 
30/06/2024.  
 
De opdracht werd gegund aan Edenred Belgium nv. 
 
De huidige vergoeding in het dienstverleningscontract bedraagt 1,30 %, wat in het 
raamcontract beduidend lager ligt. 
 
Juridische gronden 
 

• Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40, § 2. 
• Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en latere wijzigingen. 

• Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren en latere wijzigingen. 

• Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Wij kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomst waardoor we zijn vrijgesteld van 
de verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren (artikel 41, § 2 Wet van 17 
juni 2016 inzake overheidsopdrachten), hetgeen een besparing aan tijd en geld betekent. 
  
De Vlaamse overheid beschikt bovendien over een grotere technische expertise voor het 
voeren van dergelijke gunningprocedure. De schaalgrootte van het Vlaamse Overheid laat 
toe om gunstigere voorwaarden te bekomen dan mogelijk is op het niveau van ons bestuur. 
Onze behoeftes stemmen voldoende overeen met de bepalingen in het bestek. 
 
Het gebruik van het raamcontract houdt geen exclusiviteit in. 
 
Financieel advies 
 
De betere voorwaarden besparen ons 4.180 euro/jaar aan prestatievergoeding en huur 
kaarten Edenred (OCMW en gemeente samengeteld). 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de deelname aan het raamcontract 'Levering maaltijd-, eco- en 
geschenkcheques', waarbij het Facilitair Bedrijf, Vlaamse Overheid, optreedt als 
aankoopcentrale, goed. De deelname nam aanvang vanaf 1 december 2020. 
 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
personeelsdienst 
 

* * * 
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O.P.8 Bibliotheek. Gebruikersreglement 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 27 maart 2017: De Gemeenteraad keurt het dienstreglement van de bibliotheek 
goed (zie bijlage). 

 
• 29 januari 2018: Het College gaat akkoord met de oprichting op 1 februari 2018 

van een bovenlokale bibliotheeksamenwerking met de gemeenten Bertem, 
Huldenberg, Overijse en Tervuren met als benaming Bibregio Druivenstreek. 

 
• 26 november 2018: Het College beslist dat de bibliotheek zal instappen in het 

Vlaamse Eengemaakt Bibliotheeksysteem waardoor ze zich actiever kan inschrijven 
in intergemeentelijke samenwerking op vlak van leenverkeer. 

 
• 31 augustus 2019: Oprichting van de IGS Druivenstreek. 

 
• 20 april 2020: Het College keurt de overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale 

Bibliotheek met Cultuurconnect goed. Dit behelst onder andere de instap in het 
Vlaamse Eengemaakt Bibliotheeksysteem. 

 
• 4 januari 2021: Het College keurt de samenwerkingsvorm in het Eengemaakt 

Bibliotheeksysteem met de bibliotheken van de Druivenstreek goed.  
 
Feiten en context 
 
Naar aanleiding van de migratie naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (hierna EBS) 
werken de bibliotheken van de Druivenstreek (Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en 
Tervuren) nauw samen. Op die manier kunnen de vijf bibliotheken van deze 
intergemeentelijke samenwerking als regio overstappen en nauw samenwerken op vlak 
van uitleningen. Dit stelt enkele voorwaarden, waaronder een eengemaakt reglement. 
 
De consensus die de bibliothecarissen van de Bibregio Druivenstreek hebben bereikt over 
hun eengemaakt bibliotheekreglement en die voorgelegd werd aan de adviesraden en Raad 
van Bestuur van de projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek is evenwichtig, 
coherent en ligt in de lijn met wat in andere regio’s elders in Vlaanderen gangbaar is.  
 
De uitgangspunten van het gemeenschappelijk gebruikersreglement (zie besluit) zijn 
samenwerking en klantvriendelijkheid: 
 
Eén lidgeld voor de hele regio: 
Dit principe geldt al in veel samenwerkingsverbanden (bijv. PBS Vlaams-Brabant, 
Brusselse bibs): een lener die lid is van één bib kan met zijn kaart in de hele regio terecht. 
Hij betaalt slechts één maal jaarlijks lidgeld. Voor de andere bibliotheken is dit een grote 
vernieuwing (zij vragen nu geen lidgeld of enkel aan niet-inwoners). Voor Hoeilaart 
verandert de leeftijdsgrens: lidgeld moet betaald worden vanaf 18 jaar in plaats van 25 
jaar. 
 
Geen leengelden: 
Bij ons is dit reeds jaren zo. 
 
Klantvriendelijke uitleenmodaliteiten:  
Als kleine bib hebben we een kortere uitleentermijn (3 weken) dan de meeste bibliotheken, 
en mogen onze leners niet zoveel materialen meenemen als elders (10 stuks). Onze 
collectie is de laatste jaren zo aangegroeid dat we zonder problemen kunnen evolueren 
naar een uitleentermijn van 4 weken en een maximum van 15 uitleningen per lener. 
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Reservaties ook klantvriendelijker:  
Sinds jaren vragen wij € 1 remgeld voor het reserveren van aanwezige materialen. In de 

eerste plaats om de mensen te doen nadenken over de noodzaak van hun reservatie, want 
dit vraagt extra werk en organisatie. Omdat er resoluut gekozen is voor 
klantvriendelijkheid worden reservaties van eigen materialen gratis. Er zal wel een 
administratiekost van € 1 gevraagd worden indien de reservatie niet binnen de 2 weken 
wordt opgehaald. 
(In het kader van de coronamaatregelen ("afhaalbib") is de reservatiekost nu al 
opgeheven. 
 
Aanmaningsprocedure:  
Elke gemeente gaat anders om met het aanmanen van leners die te laat zijn met het 
inleveren van hun materialen. Die procedure begint in de bib en wordt na een tijdje 
overgenomen door de Financiële Dienst (die factuur opmaakt voor achtergebleven 
materialen). Voor de procedure in de bib is er gekozen voor gelijkheid en beperking in tijd. 
Voor Hoeilaart zijn er 4 wijzigingen: het afschaffen van de ‘grace day’ (geen boete op je 

eerste dag te laat), het afschaffen van de administratiekosten voor mensen zonder 
mailadres, iedereen krijgt voor zijn 3de aanmaning een brief met te betalen 
administratiekosten, het boetetarief daalt van € 0,15 naar € 0,10/dag/boek.  
 
Dit reglement wordt in de vijf lokale besturen van de samenwerking voorgelegd en de 
goedkeuring ervan is een noodzakelijke voorwaarde voor de overstap als regio op het EBS. 
 
Door de besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid moest Cultuurconnect beslissen 
om om eerst de bibliotheken aangesloten bij het Provinciaal Bibliotheeksysteem 
(waaronder Bertem en Huldenberg) naar het EBS te migreren, en pas in een latere fase de 
bibliotheken die met een ander systeem werken (waaronder Hoeilaart, Overijse en 
Tervuren). Daarom zal het eengemaakt bibliotheekregelement in verschillende fases 
doorgevoerd worden. Bepaalde artikelen zijn immers technisch onuitvoerbaar zolang niet 
alle bibliotheken met hetzelfde bibliotheeksysteem werken. Zo kan er nog geen 
gemeenschappelijk lidmaatschap worden ingevoerd, noch kosten of lidgeld geïnd worden 
in een bib naar keuze. Deze aanpassingen zullen via een tweede aanpassing doorgevoerd 
worden in 2022, nadat de vijf bibliotheken van het samenwerkingsverband zijn overgestapt 
op het EBS. 
 
De overstap op het EBS als bibliotheekregio gebeurt bijgevolg in volgende fases: 
 
Fase 1 – januari 2021: De reglementen van de vijf bibliotheken worden in alle lokale 
besturen gelijkgestemd en voorgelegd aan de colleges van burgemeester en schepenen en 
aan de gemeenteraden. 
 
Fase 2 – vanaf 1 maart 2021: de bibliotheken van Huldenberg en Bertem stappen over 
op het EBS en werken voortaan met Wise. De bibliotheken van Hoeilaart, Overijse en 
Tervuren blijven werken met Bidoc. De nieuwe, geüniformiseerde reglementen treden in 
werking in de mate van het mogelijke.  
De uitrol van de Uitpas – die voorbereid wordt in het kader van het IGS – wordt 
meegenomen in de bibliotheekwerking, maar kan in de Bidocbibliotheken nog niet als 
lenerspas worden ingezet. 
Tijdens de sluitingsperiode (van 22 februari tot 5 maart 2021) die hoort bij de overstap 
naar het EBS, kunnen leners van Bertem en Huldenberg gratis terecht in de 
Bidocbibliotheken van de regio. 
 
Fase 3 – 2022, datum nog onbekend*: de bibliotheken van Hoeilaart, Overijse en 
Tervuren stappen over op het EBS en kunnen nu het volledige reglement toepassen: een 
gedeeld lidmaatschap, een financiële organisatie waarbij Overijse optreedt als financiële 
hoofdorganisatie en zorgt voor de clearing rapporten (financiële verrekeningen). Elke 
bibliotheek kan nog wel eigen bepalingen opnemen met betrekking tot openingsuren, 
retributies internetgebruik, printen en kopiëren en scannen, gebruik van computers, 
kopieerapparaat, printer en wifi, en huisregels. 
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* De migratiedatum van de Bidocbibliotheken wordt vermoedelijk in de loop van februari 
2021 vastgesteld. 
 
Juridische gronden 
 

• Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
 
Advies 
 
De Bibraad gaf op 7 december 2017 een gunstig advies aan de oprichting van de bibregio 
Druivenstreek. 
 
De Intergemeentelijke Samenwerking is door de Bibraad gekozen als één van de 
actiepunten van 2018.  
 
De Open Bibraad van 15 oktober 2020 gaf een gunstig advies over het voorstel inzake 
intergemeentelijke samenwerking op vlak van circulatie. 
 
De Raad van Bestuur van IGS keurde op 18 november 2020 de intentie goed om gefaseerd 
te werk te gaan en in 1ste fase te kiezen voor samenwerkingsniveau 3a. 
 
Argumentatie 
 
Een gemeenschappelijk gebruikersreglement is enerzijds een noodzakelijke voorwaarde 
om tot een verregaande samenwerking tussen de vijf bibliotheken van de 
intergemeentelijke samenwerking van Druivenstreek te komen. Anderzijds is het voor de 
gebruiker eenvoudiger en aantrekkelijker, waardoor bibliotheekbezoek zal gestimuleerd 
worden. 
 
De aanmaningsprocedure maakt in het nieuwe reglement geen onderscheid tussen leners 
met en leners zonder e-mail, hetgeen eerlijker is. 
 
Het gemeenschappelijk gebruikersreglement bouwt voort op de verdiensten van het 
Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) en de innovaties van het EBS. De uitgangspunten 
zijn samenwerking en klantvriendelijkheid. Deze primeren boven plaatselijke gewoonten 
en eventuele vermindering van inkomsten. 
 
De raming van de verwachte inkomsten is moeilijk want er zijn veel onbekende 
variabelen.  
Bijvoorbeeld, hoe gaat de lener reageren op de nieuwe uitleenmodaliteiten? Als die meer 
uitleningen gaat doen en de termijn niet respecteert, kunnen de boete-inkomsten hoger 
uitvallen dan tegenwoordig. 
Hoeveel gebruikers gaan gebruik maken van het gratis reserveren van aanwezige 
werken? En hoeveel halen hun reservatie niet tijdig op? Momenteel wordt dit in het kader 
van de Afhaalbib uitgetest. Het gaat niet om grote aantallen reservaties (tussen 75 en 
150 stuks per maand) en slechts een enkeling die de niet-afhaalkost moet betalen, iets 
wat nog kan evolueren naarmate het meer ingeburgerd geraakt. 
Hoeveel leners gaan hun lidgeld elders in de regio betalen? Uit de statistieken weten we 
dat ongeveer een kwart van onze leners uit Overijse komt. Vermoedelijk gaan zij ook 
naar de bib in Overijse (die andere troeven heeft dan de onze; beide bibliotheken zijn 
nogal complementair). Waar gaan ze hun lidgeld betalen? 
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Financieel advies 
 
Financiële impact (raming op basis van gegevens 2019): 
 

  
Inkomste

n 2019 
 

 
Verwachting 
2021 / 2022 

 
Redenering 

lidgelden € 3.505 € 2.000 
 

Vanaf 2022 
 

Veel leners zijn lid van meerdere 
bibliotheken 

boetes € 3.808 € 3.000  
 
 

Vanaf maart 

2021 

Tarief vermindert met 1/3, maar 
boeteberekening begint al vanaf 1ste 
dag te laat. Aangezien er relatief veel 
leners slechts een paar dagen te laat 
zijn, gaat dit het lagere tarief goeddeels 
compenseren. 
 

administratie
-kosten 

€ 66 € 150 
 

Vanaf maart 

2021 

Geen administratiekost meer voor leners 
zonder e-mail. Elke lener krijgt als 3de 
aanmaning een brief waarvoor € 1 

administratiekost moet betaald worden.  
 

reservaties & 
IBL 

€ 268 € 100  
 

Vanaf maart 

2021 

Reservatiekost valt weg voor aanwezige 
werken. Dit wordt voor een klein deel 
gecompenseerd door de kost die betaald 
moet worden als ze niet tijdig worden 
opgehaald.  
 

TOTAAL  
 

€ 7.647 

 
 

€ 5.250 

Andere inkomsten blijven + 
ongewijzigd: vergoeding materialen: € 

712  vervanging lenerspas (€ 52)  

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt volgend voorstel van eengemaakt gebruikersreglement voor de 
bibliotheken van de Regiobib Druivenstreek goed. 
 
 
GEBRUIKERSREGLEMENT Bib Hoeilaart - VRIJETIJDSREGIO DRUIVENSTREEK  
 
Artikel 1 – Toepassingsgebied 
 
Dit reglement is van toepassing in de openbare bibliotheek van Hoeilaart. 
 
Toekomstige versie (na overstap naar EBS in 2022): 
Dit reglement is van toepassing in de bibliotheken die zijn aangesloten bij de 
Regiobibliotheek Druivenstreek. Hieronder vallen de bibliotheekinfrastructuren en alle 
materialen van de openbare bibliotheken van de lokale besturen van de intergemeentelijke 
samenwerking Druivenstreek, zijnde: 

• Openbare Bibliotheek Bertem 
• Openbare Bibliotheek Hoeilaart 
• Openbare Bibliotheek Huldenberg 
• Openbare Bibliotheek Overijse 
• Openbare Bibliotheek Tervuren 
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Deze bibliotheken nemen elk eigen bepalingen op betreffende: 
• openingsuren 
• retributies internetgebruik, printen en kopiëren en scannen 
• gebruik van computers, kopieerapparaat, printer en wifi 
• huisregels 

 
Artikel 2 – Toegankelijkheid 
 
De bibliotheek is een democratische instelling en is vrij toegankelijk voor iedereen. Iedere 
bibliotheekbezoeker is vrij om gratis alle aanwezige materialen en informatiebronnen te 
raadplegen. De collectie (boeken, tijdschriften, audiovisuele materialen en andere), de 
dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast 
aan de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele 
bevolking. 
 
Artikel 3 – Lidmaatschap 
 
Inschrijving gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Hiervoor worden volgende 
gegevens opgevraagd: 
- de naam en voornaam, 
- de geboorteplaats en -datum, 
- de nationaliteit, 
- de hoofdverblijfplaats, 
- het rijksregisternummer. 
 
Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden. 
 
De bibliotheekgebruiker geeft wijziging van woonadres en/of e-mailadres zo snel mogelijk 
door aan de bibliotheek. 
 
De e-ID vervangt de lenerspas, tenzij het volwassenen met een buitenlandse 
identiteitskaart of kinderen onder de 12 jaar betreft. 
 
Het lidmaatschap is het eerste jaar gratis. 
 
Deze laatste bepaling wordt in de toekomstige versie (na overstap naar EBS in 2022) 
vervangen door: 
Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van de regiobibliotheek 
Druivenstreek (zie artikel 1) betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle 
bibliotheken van de regiobibliotheek Druivenstreek.  
Wie lid is van de regiobibliotheek Druivenstreek kan ook gebruik maken van het Slim 
netwerk van openbare bibliotheken. 
 
Artikel 4 – Verantwoordelijkheid 
 
De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij 
mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst 
na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt 
hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld. 
 
Artikel 5 – Auteursrechten 
 
De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. 
Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige 
verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij 
de gebruiker. 
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Artikel 6 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. 
De bibliotheekgebruiker maakt gebruik van de door hem ter beschikking gestelde 
persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor 
de verzending van culturele informatie door projectvereniging Vrijetijdsregio 
Druivenstreek. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder 
zijn toestemming niet meegedeeld aan derden. 
 
Artikel 7 -  Aansprakelijkheid 
 
De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van 
persoonlijke voorwerpen in de bibliotheek.  
 
De bibliotheek kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan 
persoonlijke afspeelapparatuur door het gebruik van geleende bibliotheekmaterialen. 
 
Artikel 8 – Uitlenen 
 
Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen per lenerspas.  
 
De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Deze termijn kan tweemaal verlengd worden met 4 
extra weken, tenzij het materiaal door een andere lener werd gereserveerd.  
 
Voor sprinters (nieuwe en veelgevraagde werken) geldt een maximale uitleentermijn van 
2 weken. Sprinters kunnen niet verlengd worden.  
 
Drie dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn worden leners hiervan verwittigd via 
een geautomatiseerde herinneringsmail. 
 
Alle materialen in de bibliotheek kunnen geleend worden, met uitzondering van de 
dagbladen en de meest recente nummers van tijdschriften. Deze materialen zijn vrij te 
raadplegen in de leesruimte. 
 
De bibliotheekgebruiker leent de materialen uit aan de zelfuitleenbalie na het inlezen van 
de lenerspas of de elektronische identiteitskaart. 
 
E-readers en e-boeken zijn enkel uit te lenen mits ondertekening van de afzonderlijke 
afsprakennota, die integraal deel uitmaakt van deze beslissing (zie bijlage). 
 
Voor bibliotheekleden via ‘Bib aan huis’, woon- en zorgcentra en onderwijsinstellingen 
gelden aangepaste uitleentermijnen/aantallen.  
 
Artikel 9 – Inleveren 
 
De uitgeleende materialen moeten worden ingeleverd in de bibliotheek waar ze werden 
geleend. De uiterste dag voor het terugbrengen van de materialen staat vermeld op de 
uitleenbon. 
 
Materialen kunnen buiten de openingsuren teruggebracht worden via de inleverbus. Die 
worden ten laatste de eerstvolgende werkdag ingenomen. Eventuele retributies worden 
automatisch bijgeschreven op het persoonlijke account van de bibliotheekgebruiker. 
  
Artikel 10 – Overschrijden uitleentermijn 
 
Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt telaatgeld. Het aanrekenen van het telaatgeld 
start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per openingsdag 
berekend. Deze retributies blijven oplopen tot de dag van inlevering of, bij niet-inlevering 
tot maximaal 30 openingsdagen. 
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Er worden twee gewone aanmaningen gestuurd, een eerste 1 dag na het verstrijken van 
de uitleentermijn en een tweede 8 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn. Deze 
worden via e-mail verstuurd. Gebruikers zonder e-mailadres ontvangen de aanmaning via 
een brief.  
28 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn volgt een materiaalvergoedingsnota 
verzonden via brief. De gebruiker heeft dan opnieuw 28 dagen de tijd om de werken in te 
leveren of te vergoeden. Indien er geen reactie volgt, zal het dossier overgedragen worden 
aan de financiële dienst van de betrokken gemeente en is inleveren niet meer mogelijk.  
 
Artikel 11 – Reserveren 
 
De bibliotheekgebruiker kan gratis bibliotheekmaterialen (zowel beschikbare als 
uitgeleende) reserveren en ophalen bij alle bibliotheken van de Regiobibliotheek 
Druivenstreek.  
 
Wanneer het materiaal niet afgehaald wordt in de bibliotheek waar het werd gereserveerd, 
wordt de reservering als ‘Interbibliothecair Leenverkeer’ beschouwd. De hieraan verbonden 

kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. 
 
Het maximum aantal reserveringen is beperkt tot 5 materialen per lenerspas.  
 
De bibliotheekgebruiker wordt door middel van een mail op de hoogte gebracht wanneer 
een reservering klaarstaat. Het gereserveerde werk blijft 10 dagen beschikbaar voor de 
aanvrager. Indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt, worden kosten aangerekend. 
 
Artikel 12 - Verlies of beschadiging 
 
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Het is verboden om in boeken en 
documenten van de bibliotheek aantekeningen te maken.  
 
Bij verlies of beschadiging ontvangt hij een materiaalvergoedingsnota waarin gevraagd 
wordt de materialen te vergoeden. Na 28 dagen wordt zijn dossier overgemaakt aan de 
Financiële Dienst van de gemeente en is inleveren niet meer mogelijk. De 
bibliotheekgebruiker vergoedt de oorspronkelijke kostprijs van de materialen. Indien het 
werk bijlagen bevat, moet het volledige werk vergoed worden. 
 
Artikel 13 – Blokkeringen 
 
Wie niet reageert op de materiaalvergoedingsnota kan niet langer uitlenen, reserveren of 
verlengen. 
 
Bibliotheekgebruikers met een openstaande schuld die hoger is dan 5 euro (de kost van 
het lidmaatschap wordt buiten beschouwing gelaten) worden eveneens geblokkeerd tot na 
het betalen van het verschuldigde bedrag.  
 
Artikel 14– Internet en databanken 
 
Bibliotheekbezoekers kunnen gratis en zonder reservatie het internet raadplegen en er 
gegevens van overnemen op USB-stick of op papier. De bibliotheek kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet. 
 
Het is verboden de computers te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden en 
voor het bezoeken van aanstootgevende websites en goksites. 
 
De wettelijke bepalingen in verband met het auteursrecht moeten gerespecteerd worden. 
 
Het personeel staat ter beschikking van de bezoekers maar kan hen niet individueel 
opleiden voor het gebruik van het internet en andere elektronische bronnen. 
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Artikel 15 – Verantwoordelijkheid gebruik zelfuitleenbalie 
 
De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van 
uitleningen, teruggebrachte materialen en het verlengen van uitleentermijnen aan de 
zelfuitleenbalie. Hij controleert welke titels op zijn lidkaart geregistreerd staan, evenals de 
inleverdata van al deze materialen. 
 
Artikel 16 - Bijzondere bepalingen 
 
Betwistingen over betaalde bedragen, kunnen enkel op vertoon van het betalingsbewijs.  
 
De gebruikers dienen de rust en de privacy van andere gebruikers te respecteren.  
 
Artikel 17 – Naleving reglement 
 
Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, 
waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. 
 
Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de 
bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van 
burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.  
 
Bibliotheekmedewerkers hebben het recht om bezoekers aan te spreken wanneer zij het 
reglement niet respecteren, en indien dit zonder resultaat blijft, hen te vragen de 
bibliotheek te verlaten. 
 
Er is van dit reglement altijd een exemplaar ter inzage beschikbaar aan de balie. Het is 
online raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.  
 
 
Specifiek voor Bib Hoeilaart 
 
Artikel 18 – Lidmaatschap en tarieven 
 
Lidmaatschap jeugd (tot en met 17 jaar): gratis 
Lidmaatschap volwassenen (vanaf 18 jaar): 5 euro per jaar 
Aangepast tarief voor volwassenen uit kansengroepen (via Uit-pas): 1 euro per jaar 
Vervangen lenerspas: 3 euro 
Reservering in de eigen bibliotheek: gratis 
Reservering binnen de regiobibliotheek Druivenstreek: 1 euro 
Interbibliothecair leenverkeer buiten de regiobibliotheek Druivenstreek: 5 euro 
Niet ophalen van een reservering: 1 euro 
Telaatgeld per materiaal per openingsdag te laat: 0,10 euro 
Portkost: 1 euro voor de materiaalvergoedingsnota 
Fotokopie/afdruk A4: 0,15 euro 
Fotokopie/afdruk A3: 0,30 euro 
 
Openstaande schulden worden betaald in de bibliotheek via de betaalterminal aan de 
zelfbediening na het inlezen van de elektronische identiteitskaart of lenerspas, of via 
overschrijving. 
 
Artikel 19 - Specifieke bepalingen 
 
In de bibliotheek geldt een rookverbod. 
 
Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentiehonden. 
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Artikel 20 - Openingsuren 
 
Maandag: 16 – 19u 
Dinsdag: 9 – 12 uur 
Woensdag: 13 – 17 uur 
Donderdag: 16 – 19 uur 
Vrijdag: 9 – 12 uur 
Zaterdag: 10 – 13 uur 
 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid  gedelegeerd om 
de openingsuren aan te passen. 
 
Artikel 21 - Vaste sluitingsdagen 
 
De bibliotheek is gesloten op deze dagen: 
1 & 2 januari – Paasmaandag – 1 mei – Onze Heer Hemelvaart – Pinkstermaandag – 11 
juli – 21 juli – 15 augustus – 3de maandag van september (Druivenfestival) – 1 & 2 
november – 11 november – 25 & 26 december. 
 
Andere sluitingsdagen worden tijdig meegedeeld. 
 
Artikel 22 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2021. Alle voorgaande gebruikersreglementen 
worden door hiermee opgeheven. 
 
 
BIJLAGE : Afsprakennota in verband met het uitlenen van e-readers en e-boeken 
 
1. Dit uitleenreglement kadert in het dienstreglement van de bib, dat onverminderd van 
toepassing is. 
2. De bibliotheekgebruiker kan e-boeken uitlenen op een eigen toestel of op een toestel 
van de bibliotheek. 
3. Het uitlenen van e-boeken kan enkel aan de infobalie. De bibliotheekmedewerker zet 
de gewenste e-boeken, indien ze beschikbaar zijn, op de e-reader van de gebruiker of op 
een e-reader van de bib.  
4. Het terug brengen van e-boeken kan enkel aan de infobalie. De 
bibliotheekmedewerker verwijdert ze van de e-reader waarop ze ontleend werden.  
5. Het uitlenen van e-readers is beperkt tot geregistreerde leden van de bibliotheek die 
18 jaar of ouder zijn. 
6. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen, in goede staat en in een 
beschermhoes. De lener zal de e-reader met zorg behandelen en niet uitlenen aan 
derden.  
7. De uitleenperiode bedraagt 4 weken en start op de dag van het versturen van de 
bevestigingsmail.  
8. De e-reader mag enkel worden gebruikt voor het lezen van e-boeken die door de bib 
op het toestel werden geplaatst. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-
boeken is niet toegestaan. 
9. Het terugbrengen van de e-reader kan enkel aan de infobalie, niet via de inleverbus. 
Bij het terugbrengen zal een bibliotheekmedewerker de e-reader controleren op schade 
en ongeoorloofd gebruik. 
10. Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of de beschermhoes wordt de kost van 
een gelijkaardig model op dat ogenblik aangerekend. 
11. Bij de eerste uitlening van een e-reader en/of e-boeken ondertekent de lener dit 
uitleenreglement. Op vraag krijgt hij een kopie en een gebruikershandleiding van de e-
reader. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Annemie Pijcke 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
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Uittreksel voor: 
Annemie Pijcke, digitaal loket 
 

* * * 
 
O.P.9 Dienst Vrije Tijd: Samenwerkingsovereenkomst Begijntjesbad scholen 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 17 december 2018: beslissing van de gemeenteraad betreffende de bijdrage aan 
de exploitatiekosten van het Begijntjesbad door de gemeente Hoeilaart t.b.v. 
19.522 euro zijnde een halvering van de bijdrage gezien het zwembad een half jaar 
gesloten is. 

• 13 september 2010: beslissing van de gemeenteraad omtrent een tussenkomst van 
1 euro per zwembeurt en 1 euro in de vervoerskosten voor leerlingen van het derde 
kleuterjaar en van de lagere school van Hoeilaart. 

• 30 oktober 2020: ontvangst van voorstel van samenwerkingsovereenkomst 
Begijntjesbad tussen de gemeente Overijse en de gemeente Hoeilaart. 

• 14 december 2020: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Begijntjesbad voor 
de scholen door college van burgemeester en schepenen.  

• 13 januari 2021: ontvangst samenwerkingsovereenkomst Begijntjesbad voor de 
scholen van gemeente Overijse.  

 
Feiten en context 
 
1) Bijdrage voor inwoners, scholen en verenigingen. 
De gemeente Hoeilaart betaalde in 2017 en in 2018 39.043,23 euro aan de gemeente 
Overijse als tussenkomst in de exploitatiekosten van het Begijntjesbad. In ruil kunnen de 
inwoners, de scholen en de verenigingen aan hetzelfde tarief zwemmen als de 
Overijsenaren. 
 
Ondertussen is het Begijntjesbad vernieuwd en daarom heeft de gemeente Overijse een 
nieuw voorstel uitgewerkt qua bijdragen. 
 
De basis van de berekening van de jaarlijkse vergoeding is als volgt: aantal bezoekers 
van het referentiejaar zijnde 2016 (laatste jaar dat het Begijntjesbad geëxploiteerd kon 
worden zonder technische of andere problemen) X het verschil in toegangsprijs tussen 
inwoners en niet inwoners. Het is de bedoeling om de gegevens niet te indexeren tot 
2025. 
 
De berekeningen zijn terug te vinden als bijlage. De gemeentelijke bijdrage zou 63.265 
euro bedragen per jaar voor de gemeente Hoeilaart. Dit is een verhoging met 62 % t.o.v. 
de bijdrage van 2017. 
 
2) Tussenkomst scholen zwembad en vervoerskosten van de leerlingen naar het zwembad. 
 
De gemeente Hoeilaart voorzag bijkomend een tussenkomst van 1 euro per zwembeurt 
per leerling van het derde kleuterjaar en van de lagere school en een tussenkomst van 1 
euro per leerling voor het vervoer naar het zwembad. 
 
Gezien de inkomprijs van het Begijntjesbad 1 euro bedroeg, konden de leerlingen gratis 
gaan zwemmen. In 2017 betaalde de gemeente Hoeilaart 23.906 euro, in 2018 25.322 
euro aan de scholen Sint-Clemens en het Groene Dal. 
 
Uit de mail van Inge Lenseclaes blijkt dat de inkomprijs van de scholen verhoogd wordt 
naar 1,5 euro voor de regio. Indien de gemeente Hoeilaart wenst dat de leerlingen gratis 
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kunnen zwemmen moet er een verhoging voorzien worden met 0,5 euro per leerling, per 
zwembeurt. 
Uit de informatie bekomen vanuit de scholen zou de kostprijs ongeveer 1,4 euro per 
leerling per rit naar het zwembad zijn. Door een tussenkomst te voorzien van 1 euro door 
de gemeente moeten de ouders nog steeds ongeveer 0,4 euro zelf bijdragen. 
 
Concreet moet de gemeente: 

• 18.991 euro voorzien voor de inkom van de scholen (1,5 euro per leerling per 
zwembeurt). 

• 12.661 euro voor het vervoer (1 euro per leerling per zwembeurt). 
 
Dit is een totaal van 31.652 euro. 
 
3) Samenwerkingsovereenkomst Begijntjesbad tussen de gemeente Overijse en de 
gemeente Hoeilaart. 
 
De gemeente Hoeilaart heeft een voorstel samenwerkingsovereenkomst Begijntjesbad 
ontvangen samen met het huishoudelijk reglement. 
 
Belangrijke items: 

• De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd op 5 jaar. 
• Bijdrage wordt niet geïndexeerd gedurende 5 jaar. 
• Jaarlijkse bijdrage van Hoeilaart wordt vastgesteld op 18.285 euro. 
• De opzegperiode bedraagt 4 maand. 

 
4) Gefaseerde opening zwembad Overijse. 
 
Het Begijntjesbad gaat na een renovatieperiode gefaseerd opnieuw open voor publiek: 

• fase 1: heropening voor zwemclubs - vanaf 4 januari 2021 
• fase 2: heropening voor onderwijsinstellingen - vanaf 18 januari 2021. 
• fase 3: heropening voor particulieren - vanaf 1 februari 2021. 

 
Juridische gronden 
 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
1) Bepaling bijdrage van de gemeente Hoeilaart 
 
Indien het college van burgemeester en schepenen:  

• de scholen van Hoeilaart aan hetzelfde tarief wenst te laten betalen als de 
inwoners van Overijse moet de gemeente een bedrag van 31.652 euro aan de 
scholen betalen (zodat de leerlingen gratis kunnen zwemmen en tussenkomst 
hebben in het busvervoer) en een forfaitaire prijs van 18.285 euro aan Overijse 
voorzien voor de inkom van de scholen. 

 
Verenigingen en particulieren worden in bovenvermeld voorstel niet opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst. Voor verenigingen kan er later aan de hand van een 
subsidiereglement iets uitgewerkt worden. Een tussenkomst voor de particulieren valt te 
herbekijken.  
 
Het is belangrijk dat schoolgaande kinderen en verenigingen gebruik kunnen maken van 
een goedkoper tarief met als doelstelling dat ze kunnen (leren) zwemmen.  
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Het zwembad is eveneens mee opgenomen in het UiTPAS-aanbod. 
 
Na 1 jaar zal er een evaluatie uitgevoerd worden.  
 
2) Opening zwembad Overijse 
 
De heropening van onderwijsinstellingen staat gepland op 18 januari voor scholen. Het 
zwembad gaat gefaseerd open namelijk voor particulieren gaat het zwembad slechts 
open vanaf 1 februari 2021. 
 
3) Duur van het contact 
 
We stellen voor om het contract af te sluiten voor 5 jaar (2021-2025).  
 
Financieel advies 
 
 

Financiële 
gevolgen voorzien 

Actie: A-5.2.0 
AR: 649000 - BI 0740-15 
IP: GEEN 

Offerte: 18.285 euro 
Huidig saldo krediet:116.385 euro 
Saldo na vastlegging: 98.100 euro 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Besluit 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Overijse voor 
het gebruik van het Begijntjesbad door Hoeilaartse scholen goed. 
 
Artikel 2: 
De gemeenteraad geeft opdracht aan Tim Vandenput, burgemeester, en Bram Wouters 
algemeen directeur, om de voornoemde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Daisy Huleu 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
 
Uittreksel voor: 
Dienst Vrije Tijd, Financiële dienst, Gemeente Overijse, 
 

* * * 
 
O.P.10 Algemeen directeur. Politieraad. Wijziging leden. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 7 januari 2019: verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad tijdens de 
openbare zitting waarop de gemeenteraad geïnstalleerd werd. 

• 25 februari 2019: geldigverklaring verkiezing leden politieraad tijdens de 
gemeenteraadszitting  

• 14 december 2020: aankondiging van raadslid Sylvie Gahy dat ze ontslag wenst te 
nemen als raadslid. 

• 12 januari 2020: ontslagbrief van Sylvie Gahy ter attentie van de voorzitter van de 
politieraad 

• 13 januari 2020: afstand van het mandaat in de politieraad door tweede opvolger 
Pieter Muyldermans 
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Feiten en context 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werd de verkiezing van volgende 
kandidaat-effectieve leden geldig verklaard:  

• Delwick Julie met als eerste opvolger Coppens Steven en als tweede opvolger Pijpen 
Joris 

• Demaerschalk Patrick met als eerste opvolger Bollue Julie en als tweede opvolger 
Portois Jo 

• Guns Roby met als eerste opvolger Coppens Steven en tweede opvolger Pijpen Joris 
• Meganck Luc met als eerste opvolger Coppens Steven en als tweede opvolger Pijpen 

Joris 
• Vanstallen Julie met als eerste opvolger Gahy Sylvie en als tweede opvolger 

Muyldermans Pieter 
 
Na het ontslag van Julie Vanstallen in de gemeenteraadszitting van 16 december 2019, 
zetelt Sylvie Gahy als opvolger in de politieraad. 
Naar aanleiding van het ontslag van Sylvie Gahy wordt Pieter Muyldermans uitgenodigd 
als tweede opvolger. Hij heeft echter aangegeven dit mandaat niet in te vullen. 
 
Indien er geen opvolgers meer zijn, wordt een nieuwe opvolger en één of meerdere 
vervangers van het ontslagnemende politieraadslid voorgedragen door alle nog in functie 
zijnde gemeenteraadsleden die de oorspronkelijke voordrachtakte van het 
ontslagnemend politieraadslid hebben ondertekend.  
Is dit het geval, dan wordt de kandidaat verkozen verklaard en hoeft er dus geen 
stemming te gebeuren in de gemeenteraad.  
De gemeenteraad moet kennis nemen van de eedaflegging van de opvolger in de 
politieraad. 
 
Juridische gronden 
 

• De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2018, inzonderheid 
de artikelen 12 t.e.m. 19ter; 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
De oorspronkelijke voordrachtakte werd ondertekend door Sylvie Gahy, Pieter 
Muyldermans en Timothy Rowies. 
Pieter Muyldermans en Timothy Rowies mogen bijgevolg een nieuwe opvolger en één of 
meerdere vervangers voordragen.  
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van het ontslag van Sylvie Gahy uit de politieraad. 
 
Artikel 2 
De raad neemt kennis van het verzaken aan het mandaat van lid van de politieraad door 
Pieter Muyldermans. 
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Artikel 3 
De raad neemt kennis van de voordracht van Timothy Rowies als nieuw lid van de 
politieraad. Hij wordt verkozen verklaard. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
politiezone Druivenstreek (secretaris@politiedruivenstreek.be) samen met voordracht 
 

* * * 
 
O.P.11 Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van 14 december nam de raad kennis van de rapportering over het 
debiteurenbeheer voor het derde kwartaal van het boekjaar 2020. 
 
Feiten en context 
 
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over het debiteurenbeheer, 
in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen 
van kwijting aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het 
college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. 
 
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de 
algemeen directeur ter beschikking. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikel 177.  
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het is belangrijk dat de organisatie en het politieke niveau op regelmatige tijdstippen wordt 
geïnformeerd over het debiteurenbeheer, een opdracht die de financieel directeur in volle 
onafhankelijkheid uitvoert. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het debiteurenbeheer voor 
het vierde kwartaal van het jaar 2020. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
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Uittreksel voor: 
financieel directeur, algemeen directeur. 
 

* * * 
 
O.P.12 Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de zitting van 28 oktober 2020 heeft de raad kennis genomen van de evolutie van de 
budgetten voor het derde kwartaal van 2020. 
 
Feiten en context 
 
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de evolutie van de 
budgetten aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het 
college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. 
 
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de 
algemeen directeur ter beschikking. 
 
Juridische gronden 
 
Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het is belangrijk dat de organisatie en het politieke niveau op regelmatige tijdstippen de 
uitvoering van de budgetten in relatie tot de doelstellingen kan opvolgen en kan nagaan 
of de uitgaven en ontvangsten stroken met de financiële planning. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten van het bestuur voor het vierde 
kwartaal van het jaar 2020. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
financieel directeur, algemeen directeur, MAT-leden. 
 

* * * 
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Vragen en antwoorden. 
 

1) Vraag 1: 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "We moeten toch even de brand van de 
bank achter het Nerocafé bespreken tijdens nieuwjaarsavond. Dit is wel een 
dieptepunt van de problematiek van het speelveld op de Mariënparking. Voor de 
omwonenden vooral een traumatische ervaring. De omwonenden wachten nu met 
een bang hart af wat het volgende gaat zijn, misschien is het volgende een auto 
zoals zoveel gebeurt in andere steden of misschien erger. Volgens ons moet het 
gaan stoppen. Tot nu toe hebben we altijd de maatregelen gesteund als het over 
de problematiek van het speelveldje ging. Maar op een bepaald ogenblik moet je 
je besluiten trekken en zeggen dat dit moet stoppen. We moeten de omwonenden 
terug hun nachtrust geven. Deze mensen slapen niet meer of slecht en zijn heel 
erg bang omdat er van alles gebeurt in hun omgeving. Voor deze mensen is het 
dan ook genoeg geweest. Uiteindelijk en spijtig genoeg kan het maar op één 
manier, namelijk door het sportveld en alle aanverwanten daar weg te halen. 
Eventueel kan er overwogen worden om een nieuw sportveld te maken op de 
Koldamsite. Daar is dat op zijn plaats omdat het hier over een sportveld gaat en 
de Koldamsite is een sportsite tesamen met het skatepark bijvoorbeeld. Wij zijn 
ervan overtuigd dat de overlast daar veel meer controleerbaar is dan op de 
Mariënparking. Het ligt daar immers niet midden in een woonwijk en in de 
sporthal zijn er, in tegenstelling tot Felix Sohie centrum, zaalwachters aanwezig 
zodat het risico op vandalisme daar ook verkleint. We zouden zelfs kunnen hopen 
dat er synergieën zouden kunnen ontstaan tussen de groep van hangjongeren en 
de sportverenigingen en het jeugdhuis. We zijn er wel van bewust dat dit niet alle 
problemen gaat oplossen. We moeten verder inzetten op al wat we tot nu toe al 
gedaan hebben, namelijk toezicht, camera's maar drie lijkt ons toch een beetje 
weinig, de controle van de politie en de begeleiding namelijk de straathoekwerker 
die weer opgestart moet worden." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Wat het in brand steken van de bank betreft, heb ik 
onmiddellijk naar de brandweer gebeld. De brand is met brandversnellers 
aangestoken. De politie heeft ook onderzoek gedaan maar er zijn geen sporen wie 
de mogelijke daders zijn. Er is ook geen oorzakelijk verband tussen de 
aanwezigheid van dat speelplein en het feit dat die bank in brand is gestoken. De 
politie heeft daar geen enkele aanwijzing voor. Vermoedelijk is het een uitloopsel 
van gebeurtenissen enkele dagen ervoor in Brussel. Ook in andere gemeenten 
rond Brussel zijn er zo’n kleine incidenten gebeurd. Wat de camera's betreft 
hebben we vandaag op het college het bestek voor plaatsing van mobiele 
camera's goedgekeurd. Wij hopen de ze ergens in april kunnen ingezet worden. 
De toekomst zal uitwijzen of het inzetten van drie camera's voldoende is of niet. 
We kunnen moeilijk op elke hoek van de straat en 24 uur op 24 uur een 
politieagent zetten. Wij hebben daarvoor de capaciteit niet. Het is juist daarom 
dat we camera's zetten." 
 
Alain Borreman wil graag nog een opmerking meegeven: "Men heeft nieuwe 
verlichting geplaatst op de parking en op het pleintje hier. De omwonenden 
klagen daar steen en been over omdat deze nieuwe verlichting veel minder licht 
geeft dan de oude verlichting. Men heeft de oude verlichting vervangen door led 
lampen en klaarblijkelijk geven die veel minder licht." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "We zullen dit laten nakijken, maar ik heb ook al 
positieve geruchten gehoord van omwonenden die zeggen dat er een betere 
verlichting is. Het hangt er vanaf met wie u praat." 
 
Steven Coppens licht toe: "Wij zijn buren, bij mij is het net het omgekeerde. Mijn 
dochter heeft nu veel meer licht binnen door de nieuwe verlichting. Ik wou het 
omgekeerde vragen om terug de oude verlichting te voorzien." 
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Youri Vandervaeren wil graag het volgende meedelen op de interventie van de 
burgemeester: "U beschrijft dit als een klein incident. U heeft gezegd: “in andere 
gemeenten zijn er dergelijke kleine incidentjes gebeurd.” Dit is geen klein 
incident, we mogen dit niet minimaliseren. Dit is een ernstig delict." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Meneer Vandervaeren, u moet eens luisteren naar 
wat ik zeg. Ik zal u straks nog een vraag stellen waar u moet luisteren. Maar dit is 
geen klein delict, ik heb gewoon  de vergelijking gemaakt met wat er in Brussel 
allemaal gebeurt, er meegedeeld  dat er in andere gemeenten ook uitlopers 
waren. Dat is wat ik verteld hebt. U moet eens beginnen goed te luisteren in deze 
vergadering." 
 
Pieter Muyldermans vult aan: 
"Laat mij beginnen met uitdrukkelijk te zeggen dat de brandstichting van de bank 
op 2 januari een feit is dat niet door de beugel kan en dat de daders veroordeeld 
moeten worden. Dat staat buiten discussie. 
Ik begrijp ook dat dit ervaren wordt als de druppel die de emmer doet overlopen 
bij vele mensen uit de buurt. Er blijft een probleem met een aantal individuen die 
dit soort feiten plegen. En dat is een probleem dat we met het bestuur graag bij de 
oorzaak aanpakken. 
Die oorzaak is dat sommige jongeren zich niet of onvoldoende deel van onze 
gemeenschap voelen. Dat kan zijn omdat zij minder kansen krijgen, in een moeilijke 
thuissituatie opgroeien, meermaals van school zijn moeten wisselen of een 
moeilijke puberteit doormaken en/of simpelweg anderen met “slechte” invloed 
volgen of na-apen. 
Om hiervoor een oplossing te bieden hebben we tot begin vorig jaar samengewerkt 
met vzw Uit de Marge. Daardoor hebben we een beter zicht gekregen op de concrete 
problematiek van sommige jongeren. De problemen zijn hierdoor niet volledig van 
de baan geraakt, maar ik ben ervan overtuigd dat zonder die samenwerking het 
mogelijks nog veel erger had kunnen zijn vandaag. 
Na de stopzetting van de werking met vzw Uit de Marge, hebben we getracht een 
nieuwe samenwerking op te zetten binnen de regio en meer bepaald met Overijse. 
Daarin zijn opnieuw waardevolle ideeën en pistes gekomen, maar tot een concrete 
samenwerking op het terrein hebben die spijtig genoeg niet geleid. Ik erken ook 
dat dit te lang geduurd heeft, maar het is zeker niet door een gebrek aan inzet 
geweest. 
Op 1 januari dit jaar heb ik mijn beste wensen overgemaakt aan mijn collega’s van 

het college en mijn voornemen geuit om resultaat te boeken op het gebied van 
jeugdopbouwwerk, na een jaar van onderhandelen. De dag erna is spijtig genoeg 
de bewuste bank in brand gestoken. Maar ik zal eerst toelichten welke acties 
gepland zijn of we aan het plannen zijn en kom dan terug op de bank. 
We willen de jeugd ondersteunen en de problematiek van de overlast aanpakken 
door in te zetten op 5 deeloplossingen: 
- Ten eerste de netheid van ons centrum. We doen nu al een paar jaar extra 
inspanning om het centrum zo proper mogelijk te houden. Dit bepaalt mee het 
gevoel dat de mensen hebben over de algemene orde en veiligheid in ons centrum. 
- Ten tweede de veiligheid, waar de burgemeester reeds over gesproken heeft over 
inzet van de camera's en politie. We werken aan de installatie van de camera’s en 

blijven inspanningen doen om de nodige agenten te voorzien, om zo de flagrante 
overtredingen te kunnen bestraffen. Maar ook om via de jeugdinspecteur het 
wederzijds respect te bevorderen. 
Dit zijn beide acties die al gekend waren en reeds lopende zijn. Ter vervanging van 
de samenwerking met Uit de marge zijn de volgende drie deeloplossingen in 
voorbereiding: 
- Dus ten derde, wensen we samen met collega Vanderlinden en de sociale dienst 
een buurthuis op te richten in Sloesveld. Zo zullen we vindplaatsgericht kunnen 
werken en de jongeren en hun gezin kunnen bijstaan en hen kansen aanreiken voor 
de toekomst. We zoeken momenteel uit hoe we dit met het personeel kunnen 
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opvangen en of we een lokaal van de huisvestingsmaatschappij hiervoor kunnen 
gebruiken. 
- Ten vierde willen we met de dienst vrije tijd het contact en het aanbod voor tieners 
en jongeren vergroten. Door hen activiteiten aan te bieden en hen bij de planning 
hiervan te betrekken hopen we in een goede tijdsbesteding te voorzien. Zo voelen 
ze zich meer of weer deel van onze gemeenschap. 
U haalt dat zelf aan meneer Borreman dat we dat ook aan de jeugd-en sportsite 
kunnen doen, om hen te betrekken bij het jeugdhuis en de sportverenigingen daar, 
maar net zo goed doen we dit hier achter het gemeenschapscentrum Felix Sohie, 
waar ze ook bij de cultuur kunnen betrokken worden. Zo herinnert u zich misschien 
het gesprek dat we twee jaar geleden hebben gehad met een aantal jongeren, de 
burgemeester en ik. Ondertussen maakt één van die jongeren die daar toen bij was 
filmpjes met muziek en opnames en deelt dit op social media. En hij heeft samen 
met de cultuurdienst een opname gemaakt aan de piano in het 
gemeenschapscentrum. Daar wordt op ingezet en dat werpt zijn vruchten af. 
- En “last but not least” hebben we eind vorig jaar samen met collega Sergeys met 

Overijse onderhandeld om binnen het Huis van het Kind meer aandacht te hebben 
voor +16-jarigen. Zij zullen in de toekomst instaan voor de coördinatie en het 
beleidswerk rond de vorige twee punten. Ook ondersteuning van de ouders behoort 
tot hun domein. 
 
Gaan we daarmee alles oplossen? Waarschijnlijk niet, maar we zullen er toch voor 
zorgen dat het aantal individuen die overlast veroorzaken wordt beperkt. Zodat de 
bank die aangestoken werd de uitzondering blijft. 
We horen toch ook uit onze contacten met de jeugd dat de meesten die 
brandstichting ook zeer dom vinden. 
De link met het speelveldje heb ik niet helemaal begrepen. Er zijn vele verschillende 
jongeren die hiervan gebruik maken en tot zover ik weet, weten we zelf niet of de 
brandstichters hier af en toe op spelen. Het speelveld weghalen staat op korte 
termijn zeker niet op de planning en zou volgens mij ook geen oplossing zijn van 
het probleem, maar slechts een verplaatsing ervan.  
De inrichting van de buitenruimte aan sport- en jeugdcentrum de Koldam staat 
gepland als de laatste fase van het Masterplan. Daarvoor hebben we al een eerste 
werkgroep gehad binnen de jeugdraad om hier invulling aan te geven. Er is 
momenteel voor elke leeftijdsgroep binnen de jeugd voldoende ruimte voorzien. 
Een exacte kopie van het speelveldje aan de Mariënparking zit daar voorlopig niet 
tussen maar een stuk vlak grasveld van ongeveer die grootte wel. 
Als jullie van mening zijn dat een speelveld gelijk staat aan overlast en dat 
speelmogelijkheden op één plaats geconcentreerd moet worden buiten sociale 
controle, dan volg ik daar niet in. In mijn beeld kan iedereen van elke openbare 
plek gebruik maken en moet die er zich welkom voelen. Daarom zetten we best in 
op plekken die voor en door de hele gemeenschap kunnen gebruikt worden, met de 
nodige accenten voor de verschillende mensen in onze gemeenschap. 
 
Alain Borreman vult aan: "Dank je wel voor de toelichting. Mij is het vooral om de 
omwonenden te doen en bij u gaat het vooral om de jeugd. Dat begrijp ik. Hoe ga 
je de omwonenden gerust stellen? Hoe ga je ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt 
of escaleert? De verplaatsing van het speelveld is wel een oplossing, voor de 
mensen die er rond wonen, is dit wel een oplossing. U zegt dat dit geen oplossing 
is en dat het niet alle problemen zal oplossen, maar voor de mensen die hier wonen 
is dat wel een oplossing. Deze mensen kijken wel uit naar de dag dat het speelveldje 
hier verdwijnt. Het is met het speelveld dat de problemen er gekomen zijn."  
 
Pieter Muyldermans vraagt het volgende: "Denkt u dat er zonder speelveld geen 
jongeren zullen zijn?" 
 
Alain Borreman antwoordt: "Nee, ik zeg alleen maar dat de omwonenden zoveel 
hebben meegemaakt. Zelfs in sommige gevallen slapen de omwonenden niet 
meer, hopelijk gaan ze eindelijk rust vinden. Het kan zijn dat het probleem zich 
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verplaatst. Zoals daarjuist gezegd, als er een speelveldje komt aan de Koldamsite, 
dan denken wij dat de problemen daar veel meer beheersbaar zijn. Denk maar 
gewoon aan het Felix Sohie centrum. Dat moet zijn deuren op bepaalde 
momenten sluiten omdat men bang is van vandalisme. Je kan 's avonds niet meer 
binnen of je moet bellen naar iemand die al binnen is, om de deur komen te 
openen. Dat zijn toch geen toestanden." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Dat heeft inderdaad een tijdje zo geweest. We 
hebben daar acties voor genomen. We kennen een aantal van die jongeren 
ondertussen en we gaan ook hier camera's plaatsen aan de ingang om te zorgen 
dat we betere controle hebben, wie er wanneer binnenkomt. Dat we ook bij die 
feiten iemand kunnen aanpakken, want dat zijn inderdaad dingen die niet kunnen. 
En we gaan ook speelruimte geven aan het sport-en jeugdcentrum De Koldam, 
maar dat gebeurt pas in de laatste fase van het masterplan. Eerst moet de parking 
aan de andere kant liggen, zodat we de ruimte hebben om speelruimte te maken. 
Dan zal er een betere verdeling komen omdat ze ook daar kunnen gaan spelen en 
rondhangen. Dan zal het minder dan nu geconcentreerd worden op het speelveldje 
van de Mariënparking. Ik kan moeilijk vatten wat we hier in de plaats gaan zetten 
als dat speelveld er niet meer is, waardoor de jongeren niet meer zouden komen." 
 
Alain Borreman vult aan: "Hoe minder gelegenheid dat je ze geeft om samen op 
een aangename plaats samen te komen, hoe minder ze naar hier zullen komen. 
Wat kan er in de plaatst komen? Dit kan perfect met de bewoners afgesproken 
worden. Dan doe je eindelijk iets voor hen. Er is bijvoorbeeld een bewoonster die 
prachtige tuintjes maakt aan de kant van het speelveld. Waarom niet om aan een 
aantal bewoners een tuin te geven. Er zijn heel wat mogelijkheden die je daar kan 
meedoen. Ik zeg ook niet dat dit absoluut parking moet worden. Spreek gewoon 
met hen af en ze zullen enthousiast zijn om samen te werken. Daar ben ik van 
overtuigd." 
 
Pieter Muyldermans stelt het volgende vast: "Daar mogen dan geen jongeren bij 
zijn?" 
 
Alain Borreman antwoordt: "Daar mogen jongeren bij zijn, maar de problematiek 
zoals we die nu kennen, moet stoppen." 
 
Kenny Verbeeck vult aan: "Als ik het goed begrijp, is het vooral de bedoeling dat 
het een onaangename plek wordt voor jongeren, anders zouden ze kunnen komen. 
Ik vind dat een heel cynische visie. We zitten in het centrum, maar voor de jongeren 
moeten we er alles aan doen dat ze wegblijven. Ik vind dit heel vreemd dat je ze 
gewoon wegduwt en waar ze dan naartoe gaan, maakt gewoon niet uit. Aan de 
Koldamsite is er dan misschien overlast ,maar dat is geen probleem. Ik vind dit een 
heel vreemde visie." 
 
Youri Vandervaeren antwoordt: "Deze plek is momenteel een plek waar de 
omwonenden zich niet thuis voelen. Het moet een plek worden waar iedereen zich 
kan thuis voelen en dit is momenteel niet het geval. Het riskeert een schandvlek 
van onze gemeente te worden." 
 
Kenny Verbeeck antwoordt: "Het is onzin wat je zegt. Je zegt dat de jongeren niet 
welkom zijn, dus niet iedereen is welkom." 
 
Youri Vandervaeren reageert: "Ik heb juist gezegd dat het een plek moet zijn voor 
jong en oud. De omwonenden voelen zich niet op hun gemak. We gaan dit niet 
laten verloederen en een schandvlek van maken. Straks hebben we hier Brusselse 
toestanden. We zitten nu met een verbrande bank en binnenkort zitten we met 
verbrande auto's." 
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Luc Meganck argumenteert dat dergelijke incidenten van alle tijden zijn en verwijst 
naar een brand in het Zoniënwoud toen hij jong was. Hij ziet dit als kattenkwaad 
met spijtig genoeg soms ernstige gevolgen. 
 
Timothy Rowies antwoordt: "Kunnen jullie stoppen met altijd op de jongeren te 
richten? Ik vind het een beetje jammer dat we altijd kijken naar de jongeren en dat 
er geen respect getoond wordt voor de jongeren. Er zijn ook jongeren die heel veel 
respect tonen en die in het centrum op een positieve manier aanwezig zijn. Wij 
hebben geen bewijs dat het over jongeren gaat. Ik voel mezelf geviseerd omdat ik 
mezelf ook als jongere beschouw. Ik woon hier vlakbij en als ik buiten ga, vind ik 
het hier heel aangenaam overdag maar 's avonds weet ik niet wat er gebeurd. Ik 
zie ook wel wat hangjongeren aanwezig zijn, maar ik denk dat er ook wel op een 
andere manier gekeken kan worden en alsjeblieft kunnen we stoppen met deze 
discussie." 
 
Annelies Vanderlinden wil het volgende aanvullen: "Schepen Muyldermans heeft 
gesproken over het buurthuis en wat we willen proberen op te richten samen met 
de sociale dienst. Het is nogal eng om altijd de jongeren te viseren. Ik denk dat het 
tijd wordt dat de twee partijen tot een verzoening komen en mekaar leren kennen. 
Natuurlijk is dat zeer beangstigend voor sommige mensen die 10 jongeren zien 
zitten op een bankje en die naar hen kijken. Het wordt tijd dat de twee partijen 
toenadering zoeken met elkaar en niet meer met de vinger wijzen. Niet iedereen 
die daar rondloopt heeft slechte bedoelingen. Het wordt tijd dat de twee generaties 
mekaar leren kennen en mekaar kunnen aanvullen. Dat is juist wat we willen doen 
met de buurtgerichte zorg. In de wijk Sloesveld hebben we gemerkt dat er veel 
jongeren van deze wijk naar het centrum komen. We gaan de wijk Sloesveld terug 
proberen aangenaam te maken zodat de jongeren elkaar leren kennen en dat ze 
hun buurt leren kennen. Dit gaat een langzaam proces worden, we gaan wel een 
evaluatie maken na een jaar. De persoon die we aangesteld hebben, is een persoon 
die veel op het terrein bezig gaat zijn. Het is een persoon van onze eigen diensten 
die het ziet zitten om de twee partijen bij elkaar te brengen." 
 
Alain Borreman antwoordt: "Dat is natuurlijk fantastisch wat je daar wilt gaan doen 
op Sloesveld. Maar de problematiek van Sloesveld is niet de problematiek van hier. 
Ik denk dat de jongeren ginder nauwer betrokken zijn bij wat daar gebeurd omdat 
ze er wonen. Dat is een andere situatie. We hebben hier in feite een 
stadsspeelpleintje. Een speelpleintje zoals er zovelen in de stad zijn. Maar in de 
stad liggen die op plaatsen waar echt niets anders is. Hier ligt op 50 meter van het 
speelplein een park met een groot voetbalveld. Je hebt het Zoniënwoud op 1 
kilometer afstand. Er is genoeg ruimte aanwezig voor iedereen om zich te kunnen 
ontspannen. Dat pleintje heeft voor mij weinig meerwaarde in een groene gemeente 
zoals Hoeilaart. Een deel van jongeren die hier amok maken zijn bovendien geen 
jongeren van Hoeilaart. Het zijn jongeren die uit Brussel komen of uit de 
randgemeente van Brussel. Die komen hier naar het speelpleintje omdat het plezant 
is." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Wat voor mij van Hoeilaart een dorp maakt en 
geen stad, is dat we een hechte gemeenschap hebben. En als er daar een groep 
buiten valt, dan gaan we daar geen oplossing aan bieden door die verder weg te 
duwen, maar dan bieden we daar een oplossing aan door die bij de gemeenschap 
te betrekken en samen terug één gemeenschap van te maken en dan blijven we 
een dorp." 
 
Alain Borreman vult aan: "Dat proberen we nu al jaren en het gaat niet beter alleen 
maar slechter." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Meneer Borreman beweert dat het allemaal Brusselaars 
zijn die hier komen spelen, dat is niet correct. Dit kan gestaafd worden aan de hand 
van cijfers die de politie ons levert. 95% van de jongeren die de politie controleert, 
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zijn van Hoeilaart of Overijse. Dat is de realiteit. U zegt dat het speelpleintje niet 
op zijn plaats staat. Waarom heeft uw partij het dan begin 2000, en u zat toen in 
de meerderheid, daar aangelegd? Misschien kan meneer Demaerschalk, die toen 
schepen was, dit toelichten." 
 
Patrick Demaerschalk antwoordt: "U heeft duidelijk gezegd dat we niet genoeg 
politie hebben om controles uit te oefenen. Daar heb ik alle begrip voor. Maar 
natuurlijk is het heel simpel, met al die drugsdealers die hier 's avonds zitten, 
waarom richt men geen burgerpolitie op? Als ze een politiewagen zien aankomen, 
zijn deze dealers onmiddellijk weg. Dat is volgens mij de oplossing en dan kan je 
gericht gaan werken." 
 
Steven Coppens meldt dat de discussie wordt beeindigd en dat iedereen heeft zijn 
visie kunnen geven. 
 

2) Vraag 2: 
Alain Borreman vraagt het volgende: "Ik heb gelezen dat men de Voedselhulp nog gaat 
steunen tot en met 2021 en dat het daarna stopt. Wat mij ook verwondert is dat er op 
dit opgeblik maar zes mensen van Hoeilaart mogen beroep doen op Voedselhulp. Dat 
lijkt me onwaarschijnlijk weinig, ik kan het moeilijk voorstellen dat er maar zes mensen 
zijn die  Voedselhulp kunnen gebruiken." 
 
Annelies Vanderlinden antwoordt: "Ik denk dat u dringend de nota moet lezen die de 
hoofd maatschappelijk werker heeft geschreven, toen dat punt is besproken op het 
college waar u toegang tot heeft. Het is inderdaad zo dat we volgens de huidige 
overeenkomst tot het einde van dit jaar Voedselhulp zullen steunen. Dat is zo 
afgesproken op voorhand. Maar toen we de eerste gesprekken hadden rond 
Voedselhulp waren er een 20-tal gebruikers. Dit was zowel voor kledij, eten, speelgoed, 
huisraad. Door de jaren heen is Vites erbij gekomen en hebben we de manier van 
aanpak met onze cliënten gewijzigd. We gaan ze niet meer betuttelen, we laten ze zelf 
de vrije keuze en we gaan de middelen die we besteden aan hen anders inzetten. We 
behandelen ze meer als cliënt en niet meer iemand die zijn handje mag openhouden, 
daar een bakje mag gaan halen en terug naar huis rijden. Dat is eigenlijk de reden 
waarom we dit danig hebben afgebouwd. Niemand van onze cliënten mag ook nog 
huisraad of kledij afhalen omdat er juist een hele discussie ontstond of ik wel recht heb 
op die potjes of niet. Dat werd bij onze clienten vaak als een probleem beschouwd. We 
hebben daarom ingezet op bonnen bij Vites, ook steunen wij zo regelmatig mensen, 
waardoor zij eigenlijk zelf kunnen gaan kopen. Voor onze cliënten is dit zeer belangrijk, 
ook voor hun waardigheid. Bij Voedselhulp krijgen ze iets en dat is een heel andere 
gedachtengang als iets kunnen kopen. Als u de nota goed leest, dan kan u lezen dat 
wij ingezet hebben op andere manieren om onze cliënten te steunen, dan enkel bij 
Voedselhulp te gaan. Nog dit jaar worden er nog een paar afgebouwd. Alleen in uiterste 
nood en als we die mensen op geen enkele andere manier kunnen helpen, dat kunnen 
uw partijleden die in het bijzonder comité zitten beamen, dan pas zullen zij in extremis 
een bon krijgen voor Voedselhulp. We bekijken verder of we Voedselhulp volgend jaar 
gaan steunen. De afspraak was dat Voedselhulp vanaf 2022 naar De Kerselaar zou 
verhuizen, maar we hebben begrepen dat dit gebouw niet klaar zou zijn. Er was ook 
afgesproken dat ze hun kledij en huisraad zouden afbouwen en dit is tot op heden ook 
nog niet gebeurd." 
 

 
 
 
3) Vraag 3: 

Alain Borreman vraagt het volgende: "De eerste gladheid op zaterdag 8 januari is 
gemist geweest door onze strooidiensten. Ze zijn maar pas in de namiddag uitgerukt 
terwijl het van 's morgensvroeg spekglad was. De stenen op het gemeenteplein waren 
heel glad, als ik vanuit de Felix Sohiestraat naar het gemeenteplein ging, waren de 
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stenen op het gemeenteplein super glad. Ook het plein voor het Felix Sohie centrum 
was niet gestrooid terwijl dat dit toch de taak is van de eigenaar." 
 
Marc Vanderlinden antwoordt: "Ik kan alleen maar zeggen dat we niets gemist hebben. 
U weet dat wij strooien volgens de richtlijnen die wij krijgen en die weergegeven worden 
op de website. 's Morgens is de verantwoordelijke van de strooidiensten met eigen 
wagen een aantal plekken gaan checken. U heeft gelijk als u zegt dat in de loop van de 
morgen de gladheid is opgetreden en ik heb persoonlijk gevraagd aan de mensen om 
toch uit te rijden omdat er meldingen kwamen van de Brusselsesteenweg, van de 
Marcel Felicéstraat aan het kruispunt waar de belijning zeer glad is, dat is zeer lokaal. 
Inderdaad, de witte lijnen zijn glad, dat is eigen aan de aanbreng van die laag. 
Inderdaad later dan voorzien, maar ik denk dat het eerder voormiddag was, zijn de 
diensten uitgereden. We hebben ook afgesproken dat we voor de zondagmorgen, 
meteen gingen uitrijden en niet afwachten wat de verwachtingen waren. Het plots 
optreden van gladheid kunnen we moeilijk in de hand houden, maar ik denk dat we 
snel bijgeschakeld hebben. Onze diensten dienden niet uit te rijden op het ogenblik dat 
zij dat nagekeken hebben. Dat is de basis die we gebruiken, daarna worden in eerste 
instantie de bus-assen aangepakt en nadien onze hoofdwegen en nadien een tweede 
ploeg die er bijkomt voor de kleinere straten en de toegangen tot onze eigen gebouwen. 
Ik kan beamen dat de eerste ploeg is uitgereden en nadien de tweede ploeg." 
 
Julie Bollue stelt volgende vraag: "De fiestersbrug in Groeenendaal, ligt deze op 
grondgebied Hoeilaart? Deze brug is echt spekglad zelfs met het weer van vandaag." 
 
Marc Vanderlinden antwoordt: "Deze ligt in Hoeilaart. We zijn hiervan op de hoogte. 
Dat is nu eenmaal de ondergrond, de houten balken waarvoor destijds gekozen is. In 
de winter zijn deze sowieso glad door de mosvorming en het gebrek aan zonlicht dat 
die brug krijgt. We hebben er voor gepleit om in de werken van de ring die ondergrond 
te wijzigen. Op de laatste vergadering is mij bevestigd dat langs de ene kant van de 
brug, dus de kant van Waterloo een volledige eco-recreaduct komt en aan de kant van 
de Welriekende, waar de aansluiting komt van het nieuwe fietspad, zal ook de 
bodembedekking van de brug aangepast worden. Men gaat daar proberen met een 
anti-sliplaag de kwaliteit te verbeteren. Het heeft niets te zien met de vorst, het gaat 
hierom een gladde ondergrond, die destijds geen rekening hield met mensen die met 
elektrische fietsen en speed pedelecs rijden. We weten dat dit een heikel punt is, maar 
het is moeilijk te wijzigen op korte termijn. Ik hoop alleen dat de werken aan de ring 
in 2022 kunnen doorgaan en dat de ondergrond van die brug beter uitgerust zal 
worden." 
 
Caroline Lagrange vraagt het volgende: "Kan daar voorlopig geen soort kippengaas 
gelegd worden of een soort mat? Zelfs te voet kan men daar niet over." 
 
Marc Vanderlinden bevestigt dat dit onderzocht kan worden. 

 
4) Vraag 4: 

Patrick Demaerschalk vraagt het volgende: "Vanaf januari is er een nieuw statuut in 
het kader van vrijwilligerswerk. Ik hoor van verschillende verenigingen dat zij 
bijkomende informatie wensen omdat dit toch een impact heeft op de verenigingen 
zoals verloning van trainers, enzovoort. Zou er geen sessie georganiseerd kunnen 
worden, waarschijnlijk online, om informatie te geven? Deze vraag komt van zowel 
sport- als culturele verenigingen." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "We kunnen dit organiseren. Eva en ik hebben dat ook al 
gedaan voor een aantal andere groeperingen die dezelfde vragen hebben, naar 
aanleiding van het wetsvoorstel dat goedgekeurd werd in de Kamer vorig jaar. Na de 
schorsing door het grondwettelijk hof van een aantal maatregelen . Dan hebben we 
daar een mouw aan moeten passen, maar het kan voor sommige verenigingen wel een 
impact hebben naar verloning van hun vrijwilligers toe." 
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5) Vraag 5: 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Wat is de stand van zaken van de 
ondersteuning van coronamaatregelen naar verenigingen toe? Zijn er al verenigingen 
die daar aanspraak op hebben gemaakt? Of zijn er al komen aankloppen met de vraag 
om bijkomende steun?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Om welk onderdeel ervan? Er zijn verschillende 
onderdelen verbonden aan die maatregelen?" 
 
Patrick Demaerschalk antwoordt: "In het algemeen." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Wij kunnen u dit overzicht bezorgen wat er al gebeurd 
is." 
 

6) Vraag 6: 
Patrick Demaerschalk vraagt het volgende: "Blijkbaar zouden er in de sporthal 
verzakkingen zijn in het nieuw aangelegde stuk. Is dat waar of niet waar? Er schijnt 
dat er al barsten zijn." 
 
Marc Vanderlinden antwoordt: "U bent beter geïnformeerd dan ik. Ik heb daar geen 
gegevens of melding van ontvangen. Ik zal dat eens navragen bij onze diensten." 
 

7) Mededeling 7: 
Tim Vandenput doet volgende mededeling: "De corona-update uit het WZC. Op 13 
januari werden alle residenten voor de eerste maal gevaccineerd en voor de tweede 
maal zal dit gebeuren op 3 februari, 21 dagen na de eerste inenting. Op die dag zijn 
een aantal personeelsleden ook gevaccineerd omdat er een beetje over was. Ook zij 
zullen dan op 3 februari hun herhaling ontvangen. De overige personeelsleden krijgen 
op 28 januari hun eerste vaccin en 3 weken later volgt dan de tweede." 

 
8) Vraag 8: 

Tim Vandeput vraagt het volgende: "Het gaat over een persartikel over het herziening 
van het GRS. Op 12 januari zag ik in het Laatste Nieuws dat het openbaar onderzoek 
begonnen was en meneer Vandervaeren heeft in dat artikel gezegd: "Op de prachtige 
groene open ruimte gelegen tussen de Gladiolenlaan en de Brugstraat zal kunnen 
gebouwd worden. Op de open ruimte ter hoogte van de Keizerstraat ook." Wat het 
eerste deel betreft, inderdaad dit is een zone die wij hebben voorgesteld om gedeeltelijk 
te kunnen bebouwen. Dat is een voorstel. Dat is eigenlijk uitvoering geven aan wat 
Vlaanderen en wat de provincie in hun beide beleidsplannen ruimte hebben gezegd. 
Het was destijds minister Schauvliege die deze plannen heeft gemaakt. We moeten 
rond die mobiliteitsassen , rond de stations gaan verdichten. Op de provincie hebben 
ze dat ook overgenomen. Het is Tom Dehaene, ook een partijgenoot van u, die dat in 
het beleidsplan ruimte heeft gezet. Wij geven uitvoering aan wat de beleidsplannen 
van de hogere overheden ons vragen. We leggen dat voor in een openbaar onderzoek. 
Er zullen zeker bezwaren zijn en zullen behandeld worden door de GECORO. Voor ons 
hoeft dat echt niet dat dat daar komt, er zullen nog andere plaatsen zijn, die zich daar 
toe lenen. Ik wou dit even duiden en ik heb dit ook tijdens de commissie Ruimte zo 
toegelicht. Wat de Keizerstraat betreft, dan viel ik van mijn stoel. Waar hebt u dat 
gelezen in het voorstel van de herziening van het structuurplan? Ik heb het niet kunnen 
terugvinden." 
 
Youri Vandervaeren licht toe: "Men overweegt om in dat gedeelte de woonlinten verder 
te gaan afwerken, het is nog maar een voorlopige vaststelling. Wat de Gladiolenlaan 
betreft en het agrarisch gebied, dus het gebied 7a en 7B en de Vosdelle. Jullie hebben 
plannen (die nog moeten worden goedgekeurd) om 50 % te gaan inzetten op 
woonverdichting. Wij vinden dat waardevol groen gebied en wij denken niet dat dit 
hoeft aangesneden te worden. Ook niet met cijfers die zeggen dat er een 
bevolkingsaangroei is tegen 2035 van 26 procent. Ik denk dat er misschien andere 
oplossingen zijn. Ik ga die vandaag niet uit de doeken doen. De goedkeuring van het 
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aangepast GRS zal misschien voor het najaar zijn en dan zullen we onze mening 
volledig op tafel leggen. Wij hebben trouwens ook vorige week een resem vragen 
overgemaakt aan het college. Wij hopen die antwoorden binnen enkele weken te mogen 
ontvangen. U zal onze volledige visie kennen op de dag dat het aangepast GRS op de 
agenda geplaatst wordt van deze gemeenteraad. We willen eerst over alle volledige 
informatie beschikken, het gaat dan over alle gestelde vragen aan het college." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Dan blijf ik toch met mijn vraag zitten. Waarom zegt u 
dan: “op de open ruimte ter hoogte van de Keizerstraat waarschijnlijk”.  Als u op pagina 
71 en volgende pagina's kijkt van het GRS, kan u zien dat er twee opties zijn om heel 
die open ruimte, dat binnengebied, groen te laten. Ik dat u toch iets meer dossierkennis 
tot uzelf moet nemen, alvorens dit te verkondigen en door een journalist in de krant te 
laten zetten. Ik catalogiseer dit onder fake news, het staat niet in onze plannen, dit is 
niet juist. Ik hoop dit niet meer te moeten lezen, anders zal ik die journalist eens bellen 
en meedelen dat u eigenlijk uw dossiers niet kent." 
 
Youri Vandervaeren antwoordt hierop: "U zal wel merken, de dag dat wij komen met 
onze plannen over het GRS dat wij onze dossiers van naaldje tot draadje kennen en 
altijd." 

 

 
* * * 

 
TOEGEVOEGD PUNT 
O.T.01 Personeelsdienst. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt i.v.m. 
Wijziging RPR: Verhoogde eindejaarstoelage 2020. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Reden hoogdringendheid 
Op 24 november 2020 werd er door de Vlaamse Regering samen met de sociale 
partners een kaderakkoord VIA 6 voor de periode 2021-2025 afgesloten.  
Op 22 december 2020 werd er een deelakkoord gesloten over de concrete 
invulling van de koopkrachtmaatregelen uit het akkoord VIA 6, waarvan een deel 
dwingend is uit te voeren tegen uiterlijk 31 januari 2021. De late beslissing van 
dit deelakkoord + het bestuderen en uitwerken van dit deelakkoord kon niet meer 
gebeuren voor het tijdstip van het uitsturen van de agenda voor de raden van 
januari. 

 
• Gemeenteraad 28 september 2020: Laatste wijziging aan de RPR. 

 
Feiten en context 
 
In 2020 kregen de zorgdiensten algemeen applaus vanwege hun lovende inspanningen om 
de coronacrisis zo goed mogelijk te doorstaan. Via een sectoraal akkoord wil de Vlaamse 
Regering deze waardering ook omzetten in aantrekkelijkere loon- en arbeidsvoorwaarden 
en ze voorziet hiervoor een verhoging van de eindejaarstoelage van 2020 voor het 
zorgpersoneel (woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, kinderdagverblijf en 
thuisdiensten).  
Het sectoraal akkoord van 22 december 2020 maakt deze verhoging dwingend. De gewone 
eindejaarstoelage werd uitbetaald in december 2020, de verhoging moet uitbetaald worden 
tegen uiterlijk 31 januari 2021. Het Lokaal bestuur ontvangt een subsidie om deze 
verhoging volledig te financieren. 
 
De verhoging wordt als volgt berekend: 
WZC en DVC (= personeel met attractiviteitspremie): 
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• Verhoging forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro (= nu 1.159,36 euro, dus 
verhoging van 129,07 euro) 

• Verhoging variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris (= nu 2,50%, dus 
verhoging van 1,10%) 

Overige medewerkers onder toepassingsgebied (KDV en thuisdiensten): 
• Verhoging variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris (= nu 2,50%, dus 

verhoging van 1,10%) 
 
Het vast bedrag is aan te passen naargelang de tewerkstelling (conform de berekening van 
de gewone eindejaarspremie: pro-rata voor deeltijdsen, in/uitdiensttreding tijdens de 
referentieperiode, niet-gelijkgestelde afwezigheden,…). De totale eindejaarstoelage kan 

nooit hoger zijn dan 1/12 van het jaarsalaris. 
 
De verhoging is onderworpen aan de sociale en fiscale verplichtingen zoals van toepassing 
op de gewone eindejaarspremie, zowel voor de werknemer (belastbaar inkomen) als voor 
de werkgever (patronale lasten). 
 
De aanpassing van de eindejaarstoelage vanaf 2021 en andere maatregelen, zowel voor 
het zorgpersoneel als voor de andere categorieën zoals vermeld in het sectoraal akkoord, 
wordt later behandeld (in de loop van 2021). 
 
Juridische gronden 
 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de financieel beheerder van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de wijzigingen tot op heden aan 
dit besluit. 

• Deelakkoord VIA 6 – koopkrachtmaatregelen publieke sector. 
 
Advies 
 
De onderhandelingen hebben plaatsgevonden op het niveau van het Comité C1 op 23 
december 2020. Lokale onderhandelingen met de vakbonden zijn niet nodig. 
 
Argumentatie 
 
De uitvoering van dit deelakkoord is dwingend en dient om het zorgpersoneel op korte 
termijn financieel te belonen. 
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen niet voorzien. Aangezien fiscaal jaar 2020 al afgesloten is, wordt dit 
verwerkt op 2021. Deze loonuitgave wordt volledig gefinancierd door een subsidie en zal 
dus het exploitatiesaldo niet beïnvloeden. 
 
BESLUIT:  
stemming over akkoord tot spoedbehandeling : eenparig aangenomen 
stemming over wijziging RPR: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijziging aan de 
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
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Uittreksel voor: 
Personeelsdienst, digitaal loket 
 

* * * 
 

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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