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ZITTINGSVERSLAG 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. 
 
 

* * * 

 

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 
 

* * * 
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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. 
 
Steven Coppens: "Een aanvraag werd ingediend voor het verkavelen van een perceel 
grond langsheen de Sloesveldstraat, tussen nummers 43 en 49. Het betreft de creatie 
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. 
Het tracé van de Sloesveldstraat ter hoogte van genoemde grond moet worden gewijzigd 
en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 4 meter uit de as van de straat. 
Hiermee zorgen we voor de verbreding van de straat, die de aanleg van een veilig 
voetpad mogelijk te maken. 
 
Wij hebben een vraag ontvangen van raadslid Youri Vandervaeren over dit 
voorstelbesluit. In het besluit is er sprake van een advies uitgevaardigd door het college 
van burgemeester en schepenen. Echter is dit een vergissing bij opmaak van het besluit, 
het college heeft immers enkel kennisgenomen van het dossier alvorens het op de raad 
geagendeerd werd. Er is dus geen advies opgemaakt. 
Het besluit moet dus op twee plaatsen aangepast worden: 

1) In het onderdeel 'Advies' : de tekst wordt volledig geschrapt 
2) In het onderdeel 'Argumentatie' : de laatste paragraaf wordt aangepast als volgt 

"Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 januari 2021 
kennis genomen van het voorstelbesluit. 

Kunnen we over deze wijzigingen stemmen?" 
Daarna ook stemming over het aangepast besluit." 
 

* * * 

 

O.P.7 Algemeen directeur. Raamovereenkomst maaltijdcheques, ecocheques en 

geschenkcheques Vlaamse Overheid. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens: "In het kader van het optimaliseren van onze werking en het gebruik 
van onze middelen stappen we in op het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de 
aankoop van maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques. Dit contract is gegund 
aan EdenRed, waarmee we vandaag al samenwerken, voor de medewerkers zal er dus 
geen overschakeling nodig zijn. Met dit initiatief van de Personeelsdienst zullen we 
ongeveer 4.180 euro per jaar uitsparen ten opzichte van onze huidige 
contractvoorwaarden. Dit besluit werkt retroactief, de aanvang van de overeenkomst met 
EdenRed was op 1 december 2020." 
 

 
* * * 
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O.P.8 Bibliotheek. Gebruikersreglement 
 
Steven Coppens: "In het kader van het eengemaakt bibliotheeksysteem en de 
intergemeentelijke samenwerking met de bibliotheken van Bertem, Hukdenberg, 
Tervuren en Overijse, werd een eengemaakt reglement voor deze biblitoheken 
uitgewerkt. Dit reglement steunt op 5 uitgangspunten: 
 
• één lidgeld voor de hele regio 
• geen leengelden 
• klantvriendelijke uitleenmodaliteiten 
• klantvriendelijke reservatiemogelijkheden 
• duidelijke en eerlijke aanmaningsprocedure 

 
Deze samenwerking is absoluut een voordeel voor de bewoners van de vijf deelnemende 
gemeenten. Er wordt echter ook rekening gehouden met lagere ontvangsten. Voor 
Hoeilaart wordt de daling geraamd op ongeveer 2.500 euro."  
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Zal men op termijn ook boeken online kunnen 
reserveren binnen de andere bibliotheken die hieraan meewerken?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "We gaan dit kunnen doen en de bestelde boeken gaan 
zelf naar de Bib van Hoeilaart gebracht worden en dan kan je ze hier komen afhalen. We 
gaan daarom nog een herziening moeten doorvoeren, maar dat is pas in fase 3 in 2022 
en de datum is nog onbekend. Dat is omdat we met de vijf verschillende bibliotheken 
met een verschillend systeem werken. Dit gaat evolueren naar een eengemaakt 
informaticasysteem. Bertem en Huldenberg gaan dit jaar al overstappen op het nieuwe 
systeem. De andere bibs zijn op een ander systeem aangesloten en op de planning van 
Cultuurconnect komen wij aan bod in een latere fase. Pas als alle aangesloten 
bibliotheken op hetzelfde systeem zitten, kan dit georganiseerd worden." 
 

 
* * * 

 

O.P.9 Dienst Vrije Tijd: Samenwerkingsovereenkomst Begijntjesbad scholen 
 
Steven Coppens: "De sluiting van het zwembad in Overijse is achter de rug. Eind oktober 
2020 ontvingen we van Overijse een voorstel van samenwerkingsovereenkomst, waarin 
een aanzienlijke prijsstijging was opgenomen. De overeenkomst die vandaag voorligt 
behelst enkel het lager tarief voor de zwemlessen door beide basisscholen. Met deze 
overeenkomst en met een directe bijdrage aan de scholen zelf, zorgen we ervoor dat 
zwemmen voor de kinderen die in Hoeilaart school volgen, nagenoeg gratis is. Per 
zwembeurt zal er nog ongeveer 0,4 euro per kind moeten betaald worden door de ouders 
of via andere financiering. In het totaal zullen we als gemeente per kind per zwembeurt 
ongeveer 4 euro ten laste nemen: 
• 1,5 euro aan Overijse via deze overeenkomst 
• 1,5 euro aan de scholen voor de inkom 
• 1 euro aan de scholen voor het vervoer" 

 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Eerst en vooral zou ik willen toejuichen dat 
we verder gaan met het ondersteunen van scholen. Wij pleiten uiteraard, en is ook zo 
gemeld geweest in de commissie Leven, dat dit systeem ook voor de particulieren wordt 
voortgezet. Ik denk dat dit in het belang is van het welzijn en de gezondheid van onze 
inwoners. Wij hebben gelezen dat het eventueel verder gezet wordt voor 11 maanden, 
dit wordt onderzocht. We willen ook dat dit verder gezet wordt in 2022. Dit is een goed 
systeem en komt ten goede aan het welzijn en de gezondheid van onze mensen. Ik zou 
willen vragen dat het verslag van de sportraad en het verslag van het overleg met de 
scholen bezorgd kan worden." 
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Joy Sergeys antwoordt: "In verband met de tussenkomst van particulieren gaat het puur 
over een initiële budgettaire beslissing. Ik zal even de context schetsen. De laatste jaren 
kwam Hoeilaart altijd tussen voor een forfaitair bedrag. Wij betaalden aan Overijse 
ongeveer een 37.000 euro en in oktober is dit gestegen naar 63.000 euro. Dat is een 
stijging van 62%, was niet gebudgetteerd in de meerjarenplanning. Dat is ook 
gecommuniceerd op het moment dat de meerjarenplanning herzien werd. We hebben dit 
toen in vraag gesteld: Is dit iets dat elke Hoeilander ten goede komt? Geeft dit een 
meerwaarde aan iedereen? We moeten keuzes maken binnen het voorziene budget. We 
zijn in overleg gegaan met onze twee basisscholen. Zij vonden het belangrijk om 
sportlessen (zwemlessen) aan te bieden aan de kinderen. Dan was de keuze eigenlijk vrij 
snel gemaakt, in vergelijking met de recreatieve zwemmers. We blijven nog steeds 
tussenkomen maar in een ander systeem, zoals terugbetaling via gemeentebon, als 
beloning op de Uitpas. Dit kan de komende jaren op die manier een tegemoetkoming 
zijn. Maar tussenkomen met een automatische verrekening aan de kassa, dat is 
onmogelijk omdat er geen budget is. Maar voor mensen die het nodig hebben, kan er 
altijd een terugbetaling via de gemeente gevraagd worden. De gevraagde verslagen 
worden overgemaakt." 
 

 
* * * 

 

O.P.10 Algemeen directeur. Politieraad. Wijziging leden. Kennisname. 
 
Steven Coppens: "Voor de vervanging van Sylvie in de politieraad dienen we geen besluit 
te treffen, maar enkel akte te nemen van de voordracht door Pro Hoeilaart. Timothy 
Rowies zal als nieuw lid zetelen in de politieraad. Dit wordt nog bevestigd op de eerste 
politieraad." 
 

 
* * * 

 

O.P.11 Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 
 
Steven Coppens licht toe: "Dit is ook een kennisname. Het gaat hierover de rapportering 
van het vierde kwartaal van 2020." 
 

 
* * * 

 

O.P.12 Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 
 
Steven Coppens licht toe: "Dit is ook een kennisname. Het gaat hierover de rapportering 
van het vierde kwartaal van 2020." 
 

 
* * * 

 

Vragen en antwoorden. 
 
 

* * * 
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TOEGEVOEGD PUNT 
Personeeldienst. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt i.v.m. Wijziging RPR: 

Verhoogde eindejaarstoelage 2020. 
 
Steven Coppens: "Zoals voorbije vrijdag reeds per mail aangekondigd, heeft de 
personeelsdienst me gevraagd om een besluit met spoed te behandelen. Het betreft de 
uitvoering van een eerste deelakkoord uit het kaderakkoord VIA 6, afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners. Dit deelakkoord verplicht ons om retro-actief 
de eindejaarstoelage van 2020 voor het zorgpersoneel te verhogen. Dit kunnen we pas 
uitvoeren na een aanpassing van de rechtspositieregeling. 
Zoals vrijdag vermeld moeten we eerst stemmen over de behandeling zelf, twee derde van 
de raad moet instemmen met de spoedbehandeling. 
Nu moeten we eveneens stemmen over de grond van het besluit, met name de aanpassing 
van de rechtspositieregeling waarmee we de hogere eindejaarstoelage uitwerken en 
kunnen uitbetalen." 
 
 

 
* * * 

 
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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