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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2019 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies Vanderlinden, 
schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, 
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline 
Lagrange, Véronique Desmet en Timothy Rowies, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Eva De Bleeker, schepen 
Luc Meganck, raadslid 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 28 januari 2019. 

Goedkeuring. 

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting. 

Reden: door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur worden de opmerkingen, 

gegeven door de raadsleden tijdens de zitting, niet meer opgenomen in de notulen, wel in 

het zittingsverslag. Dit zittingsverslag was echter niet geagendeerd. Zowel de notulen als 

het zittingsverslag worden ter goedkeuring opnieuw geagendeerd in zitting van 25 maart 

2019. 

 

* * * 

 

O.P.2 Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Feiten en context 

 

OCMW en Gemeentebestuur Hoeilaart hadden elk hun eigen organisatiestructuur.  

Naar aanleiding van de integratie OCMW & Gemeentebestuur Hoeilaart ontwierp het 

managementteam een nieuw voorstel tot organisatiestructuur.  

 

In het nieuwe organogram worden alle diensten gegroepeerd in afdelingen.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

 

Advies 

 

Voorgelegd voor advies op het vakbondsoverleg van 21 januari 2019.  

 

Argumentatie 

 

Met de opmaak van een eengemaakt organogram willen we in eerste instantie duidelijkheid 

creëren, duidelijkheid over wie zich waar bevindt in de organisatie en duidelijkheid over 

waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden gepositioneerd worden.  
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Tweede doelstelling is een herziening van het managementteam. Door de samenvoeging 

van beide entiteiten stellen we vast dat het managementteam te groot en onevenwichtig 

is. De nood aan leidersfiguren die een (grote) groep medewerkers uit de organisatie 

richting kunnen geven, is groot. Vandaag zijn er nog te veel medewerkers die te weinig 

(bege-)leiding krijgen. Dit leidt tot onvrede bij de medewerkers en verlies aan effectiviteit 

voor de organisatie.  

Tevens moeten organisatiebrede thema’s opgenomen worden, er zijn mensen nodig die 

dat eigenaarschap oppakken en daar ook de nodige ruimte voor krijgen. 

 

Derde doelstelling is het aanpassen van de organisatie om aan onze verplichtingen te 

voldoen. We moeten evolueren en blijven veranderen. De voorbije jaren zijn verschillende 

werkpunten naar boven gekomen die we niet langer het hoofd kunnen bieden met de 

organisatiestructuur die we vandaag hebben. Een grondige vernieuwing is aan de orde. 

 

Een goedkeuring van het nieuwe organogram en wijzigende personeelsformatie is nodig 

ter versterking en verduidelijking van de dienstverlening. 

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorziet het organogram. De 

personeelsformatie is een facultatief document.  

 

Zie organogram en nota bij de personeelsformatie in bijlage. 

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen niet voorzien Budgetwijziging met impact op 

autofinancieringsmarge en/of resultaat op 

kasbasis 

 

BESLUIT: 14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 

Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns, 

Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens 

5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, 

Julie Bollue en Jo Portois 

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring van het nieuwe organogram. 

 

Artikel 2 

De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de personeelsformatie. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Personeelsdienst 

 

* * * 

 

O.P.3 Personeelsdienst. RPR Gemeentebestuur. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 26 november 2018: goedkeuring van de rechtspositieregeling op de gemeenteraad.  
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Feiten en context 

 

Omwille van de integratie OCMW en Gemeentebestuur Hoeilaart bieden we aan de 

personeelsleden van beide werkgevers de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

procedures van interne vacantverklaring en vacantverklaring via bevordering. 

 

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. 

 

Advies 

 

Zie bijlage (advies vakbonden). 

 

Argumentatie 

 

Huidige medewerkers kansen aanbieden op een nieuwe jobopportuniteit binnen het lokaal 

bestuur. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 

Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns, 

Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens 

5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, 

Julie Bollue en Jo Portois 

 

Enig artikel 

De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het 

personeel van Gemeentebestuur Hoeilaart.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Personeelsdienst. 

 

* * * 

 

O.P.4 Omgeving. GECORO. Vaststelling ledenaantal. Relevante maatschappelijke  

geledingen. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

De gemeenteraad besloot unaniem in de openbare zitting van 25 februari 2013 dat:  

 

-  Het aantal leden van de GECORO wordt vastgesteld op dertien. 
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- De volgende maatschappelijke geledingen worden als relevant weerhouden: de 

verenigingen van werknemers ACV, ABVV en ACLVB, de verenigingen van werkgevers 

UNIZO en LVZ, de vereniging van handelaars VOKA, de vereniging van landbouwers 

Boerenbond en de milieu- en natuurverenigingen Natuurpunt Vijl en Natuurgroepering 

Zoniënwoud vzw. 

 

Feiten en context 

 

Er wordt voorgesteld om de relevante maatschappelijke geledingen gedeeltelijk te herzien 

en vast te leggen.  

 

De volgende maatschappelijke geledingen werden in de gemeenteraadszitting van 25 

februari 2013 als relevant weerhouden: de verenigingen van werknemers ACV, ABVV en 

ACLVB, de verenigingen van werkgevers UNIZO en LVZ, de vereniging van handelaars 

VOKA, de vereniging van landbouwers Boerenbond en de milieu- en natuurverenigingen 

Natuurpunt Vijl en Natuurgroepering Zoniënwoud vzw. 

 

De volgende maatschappelijke geledingen worden als relevant voorgesteld in de 

gemeenteraadszitting van 25 februari 2019: de landmeters, het Netwerk Architecten 

Vlaanderen, de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), de Kamer van Koophandel 

Halle-Vilvoorde VOKA, de representatieve werknemersorganisaties ACV, ABVV en ACLVB, 

de natuurvereniging Natuurpunt Druivenstreek, de Jeugdwerking en de Seniorenwerking.  

 

Juridische gronden 

 

• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 1 september 2009 en wijzigingen, 

en meer bepaald de artikels 1.3.3 en 1.3.4; 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 van nadere regels voor de 

samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, 

intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en 

wijzigingen; 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (cfr. art. 1.3.3 §6 van de VCRO), 

artikel 304 §3 : de verplichting rekening te houden met de regelingen inzake een 

evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen 

• Artikel 1.3.3 §4 van de VCRO: na de installatie van de gemeenteraad wordt 

overgegaan tot de benoeming van een nieuwe Gemeentelijke Commissie 

Ruimtelijke Ordening (GECORO). 

 

Argumentatie 

 

Het aantal leden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente; 

 

De GECORO van Hoeilaart moet minimum 9 en maximum 13 leden tellen; 

 

Minimum vier van de leden moeten deskundigen inzake ruimtelijke ordening zijn. De 

overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen 

binnen de gemeente; 

 

Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, moeten deskundigen zijn 

inzake ruimtelijke ordening zijn. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de 

voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Ieder lid, met 

uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger;  

 

De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente 

opgeroepen worden om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de 

GECORO. De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een 

plaatsvervanger voor; 
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Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren die als 

opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren 

mogen van hetzelfde geslacht zijn. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze 

advies worden uitgebracht; 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 

Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns, 

Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens 

5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, 

Julie Bollue en Jo Portois 

 

Artikel 1 

Het aantal leden wordt vastgesteld op 13 leden.  

 

Artikel 2 

De volgende maatschappelijke geledingen worden als relevant weerhouden: de 

landmeters, het Netwerk Architecten Vlaanderen, de Unie van Zelfstandige Ondernemers 

(UNIZO), de Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde VOKA, de representatieve 

werknemersorganisaties ACV, ABVV en ACLVB, de natuurvereniging Natuurpunt 

Druivenstreek, de Jeugdwerking en de Seniorenwerking.  

 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze 

beslissing. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Louise De Vos 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement GR 

 

* * * 

 

O.P.5 Financiën. AGB Holar. Stopzetting mandaat bedrijfsrevisor. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 18 december 2008: de beslissing van de gemeenteraad met betrekking tot de 

oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Holar en de goedkeuring van de 

statuten. 

• 25 maart 2013: de beslissing van de gemeenteraad waarbij Eric Delahaije, p/a 

BBDH-bedrijfsrevisoren, Quellinstraat 45, 2018 Antwerpen wordt aangesteld als lid 

van het college van commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Holar als 

lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. 

• 27 juni 2016: statutenwijziging van AGB Holar waarbij de duurtijd van het mandaat 

van de revisor uit de statuten is verwijderd. 

• 7 januari 2019: installatievergadering van de gemeenteraad. 
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Feiten en context 

 

In de statuten van  AGB Holar staat gestipuleerd dat de controle op de financiële toestand, 

op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen wordt uitgeoefend 

overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.  

De heer Eric Delahaije, p/a BBDH-bedrijfsrevisoren, Quellinstraat 45, 2018 Antwerpen 

werd aangesteld als lid van het college van commissarissen tijdens de gemeenteraad van 

25 maart 2013. 

Volgens de toen geldende statuten was deze aanstelling geldig tot aan de raad van bestuur 

volgend op de installatievergadering van de gemeenteraad. 

De installatie van de gemeenteraad is gehouden op 7 januari 2019. 

De volgende raad van bestuur zal gehouden worden op 25 maart 2019. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 28 van de statuten van het AGB Holar (geldig op moment van aanstelling) 

stelt dat het bedrijf beschikt over een college van commissarissen, bestaande uit 3 

leden die door de gemeenteraad worden aangeduid buiten de raad van bestuur en 

waarvan er tenminste één lid is van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.  Dit artikel 

stelt eveneens dat het mandaat van de commissarissen beëindigd wordt op de 

eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatievergadering 

van de gemeenteraad. 

 

Argumentatie 

 

Aangezien de heer Eric Delahaije als lid van het college van commissarissen werd benoemd 

voor de statutenwijziging van 27 juni 2016, was dit mandaat, volgens de toen geldende 

statuten, geldig tot aan de raad van bestuur volgend op de installatievergadering van 7 

januari 2019. 

Het mandaat van de heer Delahaije neemt dan ook een einde op 25 maart 2019. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen.  

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de beëindiging van het mandaat van Eric 

Delahaije, p/a BBDH-bedrijfsrevisoren, Quellinstraat 45, 2018 Antwerpen als revisor van  

AGB Holar. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokkene, aan de voorzitter van 

de raad van bestuur en aan de voorzitter van het directiecomité.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Cindy Denies 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financieel directeur, dhr. Eric Delahaije 

 

* * * 
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O.P.6 Financiën. AGB Holar. Vernieuwing mandaat bedrijfsrevisor. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 18 december 2008: beslissing van de gemeenteraad met betrekking tot de 

oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Holar en de goedkeuring van de 

statuten; 

• 26 maart 2018: beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van de 

beheersovereenkomst tussen de gemeente Hoeilaart en het autonoom 

gemeentebedrijf Holar; 

• 8 januari 2019: besluit van het college van burgemeester en schepenen om bij de 

volgende dienstverstrekkers een offerteaanvraag in te dienen voor de vernieuwing 

van het mandaat van de bedrijfsrevisor voor het AGB:  

○  BDO Bedrijfsrevisoren CVBA  

○  Eric Delahaije  

○  Ernst & Young 

○  PricewaterhouseCoopers 

○  Deloitte 

○  KPMG 

○  Figurad bedrijfsrevisoren  

 

Feiten en context 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 8 februari 2019 te bereiken. 

  

De verbintenistermijn van 1 maand eindigt op 8 maart 2019. 

  

• Figurad Bedrijfsrevisoren, J_B Ghellincklaan 21 te 9051 Gent dient een offerte in op 

5 februari 2019 voor een jaartarief van  4.000,00 euro, excl. btw, of 4.840,00 euro, 

incl. 21 % btw, inclusief IBR bijdragen en administratieve kosten. 

• BDO Bedrijfsrevisoren wenst geen offerte te geven omdat zij via de afdeling Public 

Sector voor ons werken. 

• Deloitte Audit & Assurance wenst geen offerte in te dienen omdat de opdracht te 

klein is en zij hierdoor geen kwalitatief werken kunnen afleveren. 

• PWC, KPMG, Ernst & Young en Eric Delahaije hebben niet gereageerd op onze vraag. 

  

De financiële dienst nam contact met het AGB van Tielt en Ardooie om een referentie te 

bekomen.  Bij beiden verloopt de opdracht, onder de partner Tim Van Hullebusch, vlot en 

zonder opmerkingen of problemen. 

 

Juridische gronden 

 

• Beslissing van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen 

en Inburgering van 6 februari 2009, houdende goedkeuring van de oprichting; 

• Het huishoudelijk reglement van het Autonoom Gemeentebedrijf Holar; 

• Paragraaf 9 van de beheersovereenkomst tussen AGB Holar en het 

gemeentebestuur voorziet een verplichte revisorale controle. 

 

Argumentatie 

 

Er wordt vorogesteld om rekening houdende met het voorgaande, de opdracht 'controle 

van de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen van 

het AGB Holar' te gunnen aan Figurad bedrijfsrevisoren, J-B Ghellincklaan 21 te 9051 Gent, 

tegen het inschrijvingsbedrag van 4.000,00 euro, excl. btw, of 4.840,00 euro, incl. 21 % 

btw mits het verkrijgen van een visum. 
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Financieel advies 

 

Financiële gevolgen 

voorzien 

Actie: 01.1.01.01 

Beleidsveld: 0119-00 

Algemene rekening: 61310020 

2018: 4.840,00 EUR (4.000 excl. 

BTW) 

2019: 4.840,00 EUR (4.000 excl. 

BTW) 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad gunt de opdracht van een beperkte controle van de NBB-rekening van AGB Holar 

voor de boekjaren eindigend op 31/12/2018 en 31/12/2019 aan: 

• Figurad Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Abdellatif El Boudaati.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokkene, aan de voorzitter van 

de raad van bestuur en aan de voorzitter van het directiecomité.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financieel directeur, betrokkene 

 

* * * 

 

O.P.7 Technische dienst. Vervoerregio Leuven. Aanduiding bestuurlijk en 

ambtelijke vertegenwoordiger. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 8 januari 2019: besluit van het college van burgemeester en schepenen tot 

toetreding tot de vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven. 

• 28 januari 2019: besluit van de gemeenteraad tot toetreding tot de 

vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven. 

 

Feiten en context 

 

Er dienen een bestuurlijk en een ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente te worden 

aangesteld. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

 

Argumentatie 

 

De burgemeester en/of de schepen bevoegd voor Mobiliteit is de bestuurlijke 

vertegenwoordiger van de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven. 

 

De mobiliteitsambtenaar (of andere) is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente 

in de vervoerregio Leuven. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de 

vergaderingen van werkgroepen bij te wonen. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen.  
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

Burgemeester Tim Vandenput en schepen Pieter Muyldermans, bevoegd voor Mobiliteit, 

zijn  de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente in de Vervoerregioraad van de 

vervoerregio Leuven. 

 

Artikel 2 

De mobiliteitsambtenaar Kris Lahaye is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente 

in de vervoerregio Leuven. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de 

vergaderingen van werkgroepen bij te wonen. 

 

Artikel 3 

De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan 

van de vervoerregio Leuven. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de 

opmaak van het gemeentelijk Mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter 

beschikking gesteld van de Vervoerregioraad in functie van de opmaak van het 

Mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten. 

 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

Artikel 5 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de vervoerregio 

Leuven (vervoerregio.leuven@vlaanderen.be). 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 

 

Uittreksel voor: 

de Vervoerregioraad, betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.8 Kinderdagverblijf. Aanpassing huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf 

Solheide. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 26 november 2018: beslissing gemeenteraad tot goedkeuring huishoudelijk 

reglement en schriftelijke overeenkomst kinderdagverblijf. 

• 1 december 2018: huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst treden in 

werking.  

• 11 december 2018: inspectie inkomenstarief door zorginspectie.  

 

Feiten en context 

 

11 december 2018: bezoek inspectie inkomenstarief kinderopvangvoorziening in het 

kinderdagverblijf.  

In het inspectieverslag werden vaststellingen en tekorten geformuleerd met betrekking tot 

het correct toepassen van de regelgeving. Volgende 2 tekorten houden de aanpassing van 

het huishoudelijk reglement in:  

• Rubriek systeem inkomenstarief:  

1. Tekort: ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen kunnen pas aangerekend worden als  

de respijtdagen opgebruikt zijn.  

• Rubriek bijkomende kosten:  
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2. Tekort: het aangerekende bedrag van de kosten bij wanbetaling dient vermeld te      

worden.  

 

Daarnaast werd het ondernemingsnummer van het kinderdagverblijf toegevoegd aan het 

reglement en werd er in rubriek 3.3  ‘prijs voor de opvang’ toegevoegd dat ook voor exact 

5 uur 100% van het tarief wordt aangerekend.   

 

Juridische gronden 

 

• 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

• Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het 

Subsidiebesluit kinderopvang van 22 november 2013; 

• Decreet van 20 april 2012 over de organisatie van baby’s en peuters en 

wijzigingsdecreten; 

• BVR van 22 november 2013 over de vergunningsvoorwaarden en het 

kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters; 

• BVR van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de subsidies en de 

eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening 

door gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters; 

• Alle daaraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten. 

 

Argumentatie 

 

1. De sanctie bij 3 maal laattijdig verwittigen in geval van afwezigheid werd geschrapt in 

het huishoudelijk reglement. Dit werd ook niet toegepast. 

2. De kostprijs van een 2e aanmaning werd opgenomen in het huishoudelijk reglement 

cfr. het uittreksel van de gemeenteraad d.d. 26 november 2018 – Retributiereglement. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen in het huishoudelijk reglement ten gevolge 

van het inspectieverslag en de  onmiddellijke toepassing ervan in het kinderdagverblijf.  

 

Artikel 2 

De raad geeft de opdracht aan de dienst communicatie om het nieuwe huishoudelijk 

reglement kenbaar te maken via de gemeentelijke website van het kinderdagverblijf.  

 

Artikel 3 

De verantwoordelijke van het kinderdagverblijf brengt de ouders verder op de hoogte (via 

mail).  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 

 

Uittreksel voor: 

Communicatiedienst, verantwoordelijke kinderdagverblijf, dienst Welzijn, financieel 

directeur 

 

* * * 
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O.P.9 Financiën. Belasting geheven als standrecht voor de oprichting en/of het 

gebruik van inrichtingen op het grondgebied van de gemeente tijdens het 

jaarlijkse Druivenfestival. Hernieuwing van de periode 2019-2021, aangevuld 

met wijzigingen. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Belasting geheven als standrecht voor de oprichting en/of het gebruik van 

inrichtingen op het grondgebied van de gemeente tijdens het jaarlijkse 

Druivenfestival, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016. 

• Hernieuwing van de periode 2019-2021, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 

op 17 december 2018. 

 

Feiten en context 

 

Jaarlijks, tijdens het derde weekend van september, vindt van vrijdag tot en met maandag, 

het Druivenfestival plaats. Gedurende dit festival worden diverse activiteiten gepland, 

waarbij op het grondgebied bijvoorbeeld drankstanden, foorinrichtingen, marktkramen e.d. 

worden opgericht, die onderhevig zijn aan een standrechtvergoeding. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 170 § 4 van de grondwet; 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 40 en artikel 41, 14°; 

• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij 

decreet van 28 mei 2010; 

• De bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 

(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis 

(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen; 

• De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen. 

 

Advies 

 

Druivencomité: 

Het advies van het Druivencomité werd ingewonnen tijdens de vergadering van 30 januari 

2019. Zie ook bijlage. 

 

De opmerkingen van het comité i.v.m. de tarieven van de rommelmarkt, waren de 

volgende: 

 

• Voor alle Hoeilanders: 4 euro per 3 meter  

• Als een Hoeilander 6 meter, 9 meter (of een ander veelvoud van 3) wil reserveren, 

neem je voor de prijs ook een veelvoud van 4 en dus 8, 12, enz. 

• Voor mensen buiten Hoeilaart willen ze 10 euro aanhouden, ook hiervan dient het 

veelvoud te worden genomen per 3 meter dat ze bij willen reserveren.  

• Mensen die graag hun auto op hun standplaats willen plaatsen betalen 5 euro bij. 

 

Raad voor Lokale Economie: 

Het advies werd gevraagd in zitting van 6 februari 2019, zonder opmerkingen als gevolg. 

Zie ook bijlage. 
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Argumentatie 

 

Huidige tarieven. 

 

Formulering huidig belastingreglement: 

Artikel 1.4 Een belasting van 10 euro per dag en per stand voor ten hoogste 3 lopende 

meter en van 20 euro per dag en per stand voor meer dan 3 lopende meter op de 

rommelmarkt, kinderen beneden de 15 jaar woonachtig te Hoeilaart zijn van deze belasting 

vrijgesteld, maar enkel voor zover hun stand niet meer dan 6 lopende meter inneemt. 

 

Kortom, het belastingreglement hanteert momenteel volgende tarieven: 

 

 
 

Inkomst totaal zaterdag en zondag: 3.520 euro 

Gemiddeld bedrag: 5,072 euro per 3 meter 

 

'Nieuwe' voorgestelde tarieven 

• Hoeilanders: 4 euro per 3 meter 

• Niet-Hoeilanders: 10 euro per 3 meter 

• Standplaats met autoparkeerplaats: 5 euro extra 

 

 
 

Waarom aanpassen? 

• Niet met het doel hier extra inkomsten uit te halen. 

• Tarief 'gratis voor kinderen' afschaffen - standhouders reserveren momenteel een 

'gratis' plaats en komen niet opdagen. 

• Voorgaande jaren wijzen ook uit dat het grotendeels niet de kinderen zijn die de 

stand uitbaten. 

• Geen vast tarief per 3 meter. Volwassenen betalen momenteel zowel voor een stand 

van 6 of 12 meter (dubbel zo groot) een bedrag van 20 euro. 

 

Voordelen 

• Standhouders betalen ook op naam van het kind, waardoor er ook meer kans is dat 

ze komen opdagen. 

• Het standgeld voor kinderen is ook niet overdreven hoog '4 euro'. 

• Tarief voor alle volwassen Hoeilanders is lager (4 euro i.p.v. 10 euro), zij halen hier 

bijgevolg voordeel uit. 

• Nog minder administratief werk, want er zijn nog veel standhouders die het 

inschrijvingsformulier niet voldoende lezen én vergeten in te schrijven op naam van 

het kind - achteraf aan te passen. 
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• Vast tarief per 3 meter - we hoeven ook niet langer een maximum te zetten op het 

aantal meter dat kan worden gereserveerd (vorig jaar maximum 12 meter per 

standhouder). 

• Vlottere berekeningen via de website. 

• Tarief stand 3 of 6 meter is vanaf 2019 hetzelfde voor inwoners buiten Hoeilaart 

(vroeger eveneens 10 en 20 euro). 

 

Nadelen 

 

• Kinderen kunnen niet langer gratis staan op de rommelmarkt, ze betalen nu 4 euro 

i.p.v. een gratis stand vroeger. 

• Tarief stand 9 meter of 12 meter is vanaf 2019 duurder voor inwoners buiten 

Hoeilaart (vroeger 20 euro, nu 30 en 40 euro). 

 

Standplaats met autoparkeerplaats 

 

• Standhouders konden tot en met 2018, op naam van het kind, geen stand 

reserveren mét autoparkeerplaats - bijgevolg: OF autoparkeerplaats OF gratis 

standplaats. 

• Kinderen en volwassenen betalen op basis van de nieuwe tarieven hetzelfde - maar 

een stand MET autoparkeerplaats wordt gezien als 'een extra service'. 

• Vandaar: extra kostprijs van 5 euro voor een stand MET autoparkeerplaats. 

• Volwassenen komen met een extra kost van 5 euro nog steeds goedkoper uit dan 

vorig jaar.  

• Kinderen betalen MET autoparkeerplaats meer, maar konden vorig jaar geen 

autoparkeerplaats reserveren (mogen niet met auto rijden). Ze kunnen zoals vorig 

jaar dus ook kiezen voor een stand zonder autoparkeerplaats en betalen dan 

'slechts' 4 euro meer dan vorig jaar. 

• Volwassenen buiten Hoeilaart betalen meer dan in 2018 voor een grote stand (9 of 

12 meter) - echter zijn slechts 3/10 van de standhouders van buiten de gemeente, 

waarvan slechts 1/6de een grote stand heeft (1/20ste van alle standhouders). 

 

Toevoeging Artikel 2 belastingreglement (schuin) 

 

Worden van de belasting, zoals vermeld in artikel 1.3 en 1.4, vrijgesteld: 

• de houders van de inrichtingen die uitsluitend voorzien worden voor de verkoop van 

Belgische druiven; 

• de houders van inrichtingen die kunnen bewijzen dat de nettoverkoop van hun 

waren integraal wordt aangewend voor sociale, filantropische, artistieke of 

wetenschappelijke doeleinden of wordt overgedragen aan instellingen van openbaar 

nut en die bovendien een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het college 

van burgemeester en schepenen hebben bekomen; 

• de houders van inrichtingen, die worden uitgebaat door een erkende jeugd-, sport- 

of culturele vereniging en waarvan de nettowinst wordt aangewend voor de werking 

van de betrokken vereniging; 

• handelaars met een handelspand gelegen op het parcours van de rommelmarkt- en 

de jaarmarkt; 

• de houders van eetgelegenheden waarvan de onderneming is gevestigd op het 

grondgebied van Hoeilaart. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Uitstellen van besluit 

 9 stemmen voor: Pieter Muyldermans, Patrick Demaerschalk, Sylvie 

Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo 

Portois en Timothy Rowies 
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10 stemmen tegen: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 

Annelies Vanderlinden, Roby Guns, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline 

Lagrange, Véronique Desmet en Steven Coppens 

 

13 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 

Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns, 

Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet en Steven Coppens 

6 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, 

Julie Bollue, Jo Portois en Timothy Rowies 

 

Artikel 1 

Er wordt voor de dienstjaren 2019 tot en met 2021 een belasting geheven als standrecht 

voor de oprichting en/of het gebruik van inrichtingen op het grondgebied van de gemeente 

Hoeilaart gedurende het jaarlijkse Druivenfestival. 

1) Een belasting van 23,00 euro per lopende meter voor de foorinrichtingen op het 

Gemeenteplein, van 365,00 euro (forfaitair bedrag) voor de foorinrichtingen op de 

parking langs de Albert Biesmanslaan en van 470,00 euro (forfaitair bedrag) voor 

autoscooters.  

 

2) Indien gebruik gemaakt wordt van de elektriciteitskasten wordt de belasting 

vastgesteld op 25,00 euro per lopende meter voor de foorinrichtingen op het 

Gemeenteplein, op 400,00 euro (forfaitair bedrag) voor de foorinrichtingen op de 

parking langs de Albert Biesmanslaan en op 515,00 euro (forfaitair bedrag) voor 

autoscooters. 

 

3) Een belasting van 3,00 euro per lopende meter voor de verkoopgelegenheden op 

de jaarmarkt. 

 

4) Een belasting voor de occasionele drank- en consumptiegelegenheden en voor 

andere verkoopsgelegenheden, wordt als volgt vastgesteld: 

 

enkel op vrijdagavond: € 40,00 

enkel op zaterdag: € 90,00 

enkel op zondag: € 90,00 

enkel op maandagnamiddag: € 40,00 

op zaterdag en zondag: € 125,00 

op vrijdagavond, zaterdag, zondag en maandagnamiddag: € 150,00 

 

5) Een belasting voor de tweedehandsgelegenheden, wordt als volgt vastgesteld: 

 

inwoners van Hoeilaart: € 4,00 per 3 meter 

niet-inwoners: € 10,00 per 3 meter 

 

Deze belasting wordt vastgesteld per dag. Houders van een stand met autoparkeerplaats 

betalen een vergoeding van 5 euro, bovenop bovenstaande belasting. Een standplaats met 

autoparkeerplaats bedraagt minimaal 6 meter. 

 

Artikel 2 

Worden van de belasting, zoals vermeld in artikel 1.3 en 1.4, vrijgesteld: 

• de houders van de inrichtingen die uitsluitend voorzien worden voor de verkoop van 

Belgische druiven; 

• de houders van inrichtingen die kunnen bewijzen dat de nettoverkoop van hun 

waren integraal wordt aangewend voor sociale, filantropische, artistieke of 

wetenschappelijke doeleinden of wordt overgedragen aan instellingen van openbaar 

nut en die bovendien een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het college 

van burgemeester en schepenen hebben bekomen; 
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• de houders van inrichtingen, die worden uitgebaat door een erkende jeugd-, sport- 

of culturele vereniging en waarvan de nettowinst wordt aangewend voor de werking 

van de betrokken vereniging; 

• handelaars met een handelspand gelegen op het parcours van de rommelmarkt- en 

de jaarmarkt; 

• de houders van eetgelegenheden waarvan de onderneming is gevestigd op het 

grondgebied van Hoeilaart. 

 

Artikel 3 

De respectieve plaatsen worden toegekend door een afgevaardigde van het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 4 

Zodra de belastingplichtigen de toelating tot opstelling hebben verkregen, dienen zij het 

bedrag van de belasting onmiddellijk te betalen aan de door het college aangestelde 

ambtenaar. 

 

Artikel 5 

De belastingplichtige en zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze 

belasting bij het college van burgemeester en schepenen. 

 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 

 

Op straffe van verval wordt het bezwaarschrift met de post verzonden of overhandigd aan 

het gemeentebestuur binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 

kalenderdag volgend op de datum van de contante inning. 

 

Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen 

na de indiening ervan. 

 

Artikel 6 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals 

gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en 

invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en 

controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis 

(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit 

wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten 

betreffen. 

 

Artikel 7 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Tessa Hemeleers 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website, 

technische dienst 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 



Gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 

 

 

 

16 

O.P.10 Secretariaat. Interrand. Aanduiding afgevaardigden algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 31 oktober 2019: brief van Interrand met verzoek tot het aanduiden van 3 

afgevaardigden in de algemene vergadering ingevolge de vernieuwing van de 

gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.  

 

Feiten en context 

 

Na de afschaffing van de Randfederatie Tervuren, beslissen de gemeenten Hoeilaart, 

Overijse en Tervuren op 5 december 1978 een vennootschap op te richten onder de 

benaming: "Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de 

gemeenten van de vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg Interrand". 

 

Deze vennootschap had de verwezenlijking van een afvalstoffenbeleid op het grondgebied 

van de gemeenten-vennoten tot doel. Dit door het bevorderen en het nemen van 

initiatieven om de afvalproductie te beperken, het organiseren van de ophaling, de 

verwijdering en de valorisatie van afvalstoffen en het reinigen van kolken en riolen. 

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met 

het doel van de vennootschap verband houden. 

 

Startdatum: 01 01 1979 

Duur: 30 jaar, tot 05 12 2008 

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 juli 2008, werd de 

bestaansduur van Interrand verlengd met 18 jaar, tot 05 12 2026. 

 

Juridische gronden 

 

• Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40; 

• Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer 

in het bijzonder de bepalingen van artikel 44. 

 

Argumentatie 

 

In toepassing van de bepalingen van de statuten van Interrand heeft een gemeente met 

meer dan 10.000 ingeschreven inwoners, recht op 3 afgevaardigden.  

 

De gemeente wordt aldus verzocht om 3 vertegenwoordigers in de algemene vergadering 

van Interrand aan te stellen.  

 

Er wordt overgegaan tot geheime stemming.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Caroline Lagrange aan als eerste afgevaardigde van de gemeente voor 

de algemene vergadering van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de 

legislatuur 2019-2024. 
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Artikel 2 

De raad duidt mevr. Joy Sergeys aan als tweede afgevaardigde van de gemeente voor de 

algemene vergadering van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de 

legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 3 

De raad duidt dhr. Pieter Muyldermans aan als derde afgevaardigde van de gemeente voor 

de algemene vergadering van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de 

legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 4 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Interrand intercommunale, alsook 

aan de betrokkenen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Interrand, betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.11 Secretariaat. Interrand. Aanduiding lid Raad van Bestuur tot het 

einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 31 oktober 2019: brief van Interrand met verzoek tot het aanduiden van 2 leden 

voor de Raad van Bestuur van Interrand ingevolge de vernieuwing van de 

gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.  

 

Feiten en context 

 

Na de afschaffing van de Randfederatie Tervuren, beslissen de gemeenten Hoeilaart, 

Overijse en Tervuren op 5 december 1978 een vennootschap op te richten onder de 

benaming: "Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de 

gemeenten van de vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg Interrand". 

 

Deze vennootschap had de verwezenlijking van een afvalstoffenbeleid op het grondgebied 

van de gemeenten-vennoten tot doel. Dit door het bevorderen en het nemen van 

initiatieven om de afvalproductie te beperken, het organiseren van de ophaling, de 

verwijdering en de valorisatie van afvalstoffen en het reinigen van kolken en riolen. 

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met 

het doel van de vennootschap verband houden. 

 

Startdatum: 01 01 1979 

Duur: 30 jaar, tot 05 12 2008 

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 juli 2008, werd de 

bestaansduur van Interrand verlengd met 18 jaar, tot 05 12 2026. 

 

Juridische gronden 

 

• Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40; 

• Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer 

in het bijzonder de bepalingen van artikel 44. 
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Argumentatie 

 

• In toepassing van de bepalingen van de statuten van Interrand heeft een gemeente 

met meer dan 10.000 ingeschreven inwoners, recht op 2 bestuurders. 

 

De gemeente wordt aldus verzocht om 2 leden voor de Raad van Bestuur aan te 

duiden.   

Conform het ontwerp van statutenwijziging van Interrand (AV van 19 december 

2018) dienen er twee bestuurders van verschillende geslacht te worden aangeduid.  

 

Er wordt overgegaan tot geheime stemming.  

 

• Eveneens dient de gemeente één lid van de Raad van Bestuur met raadgevende 

stem aan te duiden, gekozen uit de gemeenteraadsleden verkozen op een lijst 

waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester 

en schepenen.  

Voor het aanduiden van de bestuurders is er geen genderverdeling van toepassing.  

 

Er wordt overgegaan tot geheime stemming.  

 

• Een deskundige wordt enkel nog ad hoc aangesteld, wanneer het nuttig of 

noodzakelijk wordt geacht door de Raad van Bestuur.  

 

• De eerste algemene vergadering van Interrand zal plaatsvinden op 27 maart 2019, 

met daaraan gekoppeld de installatie van de nieuwe Raad van Bestuur.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Julie Vanstallen aan als eerste lid van de Raad van Bestuur van 

intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 2 

De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als tweede lid van de Raad van Bestuur van 

intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 3 

De raad duidt  dhr. Jo Portois aan als lid van de Raad van Bestuur van Interrand met 

raadgevende stem.   

 

Artikel 4 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale Interrand , alsook 

aan de betrokkenen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Interrand, betrokkenen 

 

* * * 
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O.P.12 Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling 

mandaten van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2019. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

De gemeente wordt, per aangetekend schrijven van 23 januari 2019, uitgenodigd om deel 

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Interrand, 

die zal plaatsvinden op 27 maart 2019 te 20 uur op de administratieve zetel van de 

intercommunale, J.B. Charlierlaan 78 te 1560 Hoeilaart. 

 

Feiten en context 

 

Na de afschaffing van de Randfederatie Tervuren, beslissen de gemeenten Hoeilaart, 

Overijse en Tervuren op 5 december 1978 een vennootschap op te richten onder de 

benaming: "Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de 

gemeenten van de vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg Interrand". 

 

Deze vennootschap had de verwezenlijking van een afvalstoffenbeleid op het grondgebied 

van de gemeenten-vennoten tot doel. Dit door het bevorderen en het nemen van 

initiatieven om de afvalproductie te beperken, het organiseren van de ophaling, de 

verwijdering en de valorisatie van afvalstoffen en het reinigen van kolken en riolen. 

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met 

het doel van de vennootschap verband houden. 

 

Startdatum: 01 01 1979 

Duur: 30 jaar, tot 05 12 2008 

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 juli 2008, werd de 

bestaansduur van Interrand verlengd met 18 jaar, tot 05 12 2026. 

 

De beslissing van de gemeenteraad van 25 feburari 2019 tot aanduiding van Caroline 

Lagrange als eerste afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van 

intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

De beslissing van de gemeenteraad van 25 feburari 2019 tot aanduiding van Joy Sergeys 

als tweede afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van 

intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

De beslissing van de gemeenteraad van 25 feburari 2019 tot aanduiding van Pieter 

Muyldermans als derde afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen 

van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

Juridische gronden 

 

• Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40; 

• Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer 

in het bijzonder de bepalingen van artikel 44; 

• De omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 waardoor een vertegenwoordiger/de 

vertegenwoordigers niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk 

benoemd wordt/worden, maar voor de volledige duur van de legislatuur, op 

voorwaarde dat dit mandaat nog steeds voor elke algemene vergadering door de 

gemeenteraad wordt vastgesteld. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 
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Argumentatie 

 

Een dossier met documentatiestukken werd overgemaakt aan de gemeente. 

 

De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren: 

1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig art. 29 van de statuten.  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van    

19 december 2019. 

3. Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur. 

4. Evaluatierapport 2013-2018: goedkeuring.  

5. Varia.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 18 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 

Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk, 

Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Julie 

Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline 

Lagrange, Véronique Desmet en Steven Coppens 

1 onthouding: Timothy Rowies 

 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

Interrand van 27 maart 2019. 

 

Artikel 2 

De volmachtdragers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 

van Interrand op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 

de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan betrokkenen, alsook aan Interrand. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

betrokkenen, Interrand. 

 

* * * 

 

O.P.13 Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur, voordracht lid Raad van Bestuur tot 

het einde van de legislatuur en goedkeuring agenda. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 6 februari 2019: brief van Haviland met, ingevolge de vernieuwing van de 

gemeenteraad, legislatuur 2019-2024, verzoek tot:  

- de gezamelijke voordracht van de raad van bestuur te bevestigen 

- de individuele vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden  

- een effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de AV 

- optioneel: kandidaat-bestuurder met raadgevende stem aan te duiden 

- vaststelling van het mandaat te bepalen voor de AV van 28 maart 2019 
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Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 

1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 

1965 onder het nummer 8226. 

 

Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de 

ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-

Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst het Decreet Lokaal Bestuur.  

 

De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene 

vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van 

inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019. 

 

Juridische gronden 

 

• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119; 

• Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 432 en 445; 

• De statuten van Haviland; 

• Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-

deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene 

vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten 

aanduiden uit de leden van de gemeenteraad. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

De gemeente wordt verzocht om een afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene 

vergaderingen aan te duiden, alsook de gezamelijke voordracht van de raad van bestuur 

te bevestigen en een individuele vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.  

 

De agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 28 maart 2019 

omvat volgende punten: 

1) Samenstelling van de raad van bestuur 

a. Benoeming van de raad van bestuur 

b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem 

c. Benoeming deskundigen 

2) Varia.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden,  Jan Lindtsstraat 30, 1560 Hoeilaart, 0499 51 41 

09,  

marc.vanderlinden@hoeilaart.be, aan als effectief vertegenwoordiger om de gemeente te 

vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale 

gedurende de huidige legislatuur.  

 

Artikel 2 

De raad duidt dhr. Tim Vandenput, Veldstraat 5, 1560 Hoeilaart, 0499 52 96 89, 

tim.vandenput@hoeilaart.be, aan als plaatsvervanger om de gemeente te 
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vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale 

gedurende de huidige legislatuur.  

 

Artikel 3 

De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 

zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur; 

• Cochez Greta (Pepingen) 

• De Bleeker Eva (Hoeilaart) 

• De Broyer Jan (Overijse) 

• De Donder Walter (Affligem) 

• De Smedt Patrick (Opwijk) 

• Degroote Kris (Herne) 

• Destoop Leen (Halle) 

• Erckelbout Jan (Dilbeek) 

• Holemans Ingrid (Zaventem) 

• Keymolen Bart (Sint-Pieters-Leeuw) 

• Steven Elpers (Merchtem) 

• Serkeyn Johan (Vilvoorde) 

• Vandaele Hugo (Beersel) 

• Vansteenkiste Walter (Wemmel) – 1ste 3j en Matthys Dominique   

   (Wezembeek-Oppem - laatste 3j 

• Willems Greet (Kampenhout) 

 

Artikel 4 

De gemeenteraad duidt in de lijst van de 15 kandidaat-bestuurders geen individuele 

vertegenwoordiger aan.  

 

Artikel 5 

De gemeenteraad draagt geen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor. 

 

Artikel 6 

De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de samenstelling van de raad 

van bestuur op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 28 maart 2019 

goed te keuren; 

 

Artikel 7 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Haviland, betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.14 Secretariaat. Zefier. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

4 februari 2019: brief van Zefier met verzoek tot het aanduiden van een volmachthouder 

en een plaatsvervangend volmachthouder in de algemene vergadering ingevolge de 

vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.  
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Feiten en context 

 

Gemeente Hoeilaart is venoot van Zefier.  

Zefier is een cvba en valt dus niet onder het toepassingsgebied van het Decreet Lokaal 

Bestuur.  

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende algehele 

vernieuwing van de raad van bestuur, zal een voorstel gericht worden tot de gewone 

algemene vergadering van 13 juni 2019. De gemeente kan/mag dus geen voordracht doen 

voor de raad van bestuur.  

Op 22 januari 209 heeft de raad van bestuur van Zefier een overgangscomité opgericht 

dat belast is met de selectie van de maximum 15 kandidaat-bestuurders.  

 

De aanduiding van een volmachthouder en een plaatsvervangend volmachthouder voor de 

algemene vergaderingen kan de gemeenteraad ondertussen al doen.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder op artikel 41; 

• Wet van 21 december 1994 houdende 1994 houdende sociale en diverse 

bepalingen, artikel 180; 

• Statuten van cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 27.  

 

Argumentatie 

 

De gemeente wordt verzocht een volmachtdhouder en een plaatsvervangend 

volmachthouder aan te stellen om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de 

cvba Zefier.  

 

De eerste algemene vergadering van Zefier zal plaatsvinden op 13 juni 2019.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Julie Vanstallen aan als volmachthouder van de gemeente om deel te 

nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba 

Zefier, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 2 

De raad duidt dhr. Timothy Rowies aan als plaatsvervangend volmachthouder van de 

gemeente om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene 

vergaderingen van de cvba Zefier, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Zefier 

cvba, op het e-mailadres info@zefier.be en aan betrokkene. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Zefier cvba (info@zefier.be), afgevaardigden 

 

* * * 
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O.P.15 Secretariaat. Havicrem. Aanduiding afgevaardigde voor de 

algemene vergadering en voordracht lid Raad van Bestuur tot het einde van de 

legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 24 januari 2019: brief van Havicrem met betrekking tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en het aanduiden van een lid 

van de Raad van Bestuur ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad, 

legislatuur 2019-2024.  

 

Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem die werd 

opgericht op 10 juni 2003 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage van het Belgisch 

Staatsblad van 26 september 2003. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

• Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1076 

betreffende de OCMW's, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en 

van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

• Decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 6 juli 2001; 

• De bepalingen van artikel 57 van bovenvernoemde decreten; 

• Artikel 6 van de statuten van Havicrem waarin bepaald wordt dat de duurtijd van 

Havicrem eindigt op 10 juni 2021; 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Als gemeentelijk vennoot wordt de gemeente verzocht een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen aan te duiden. 

 

Eveneens kan de gemeente een kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur voordragen, 

alsook een kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur met raadgevende stem.  

 

De bijzondere algemene vergadering voor de vernieuwing van de bestuursorganen van 

Havicrem is gepland op 27 maart 2019.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt Marc Vanderlinden, schepen, Jan Lindtsstraat 30, 1560 Hoeilaart, aan als 

afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van 

Havicrem, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 



Gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 

 

 

 

25 

Artikel 2 

De raad duidt Véronique Desmet, raadslid, J.B. Blommaertstraat 19, 1560 Hoeilaart, aan 

als plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen 

van Havicrem, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 3 

De raad draagt geen kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van Havicrem voor. 

 

Artikel 4 

De raad draagt geen kandidaat-lid met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van 

Havicrem voor. 

 

Artikel 5 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van Havicrem cv, 

birgitte.emmerechts@havicrem.be, en aan betrokkene. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Havicrem en afgevaardigden 

 

* * * 

 

O.P.16 Secretariaat. VVSG.  Aanduiding afgevaardigde voor de algemene 

vergaderingen en voordracht lid Raad van Bestuur tot het einde van de 

legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 31 januari 2019: brief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw 

met betrekking tot het aanduiden van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger in de algemene vergadering ingevolge de vernieuwing van de 

gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.  

Eveneens kan de gemeente een kandidaat voordragen voor de Raad van Bestuur 

en/of voor een bestuurlijke commissie van de VVSG.  

 

Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-

deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene 

vergadering van een vereniging bij gemeenteraadsbeslissing moeten aanduiden uit 

de leden van de gemeenteraad; 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 
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Argumentatie 

 

Als aangeslotene wordt de gemeente verzocht een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te duiden.  

Eveneens kan de gemeente een kandidaat voordragen voor de Raad van Bestuur en/of 

voor een bestuurlijke commissie van de VVSG.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt dhr. Tim Vandenput, Veldstraat 5, 1560 Hoeilaart, aan als afgevaardigde 

van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de vzw 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en dit tot het einde van de legislatuur 2019-

2024. 

 

Artikel 2 

De raad duidt dhr. Steven Coppens, Overijsesteenweg 4, 1560 Hoeilaart, aan als 

plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van 

de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en dit tot het einde van de 

legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 3  

De raad draagt geen kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van de vzw Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten voor. 

 

Artikel 4  

De raad draagt geen kandidaat-lid voor de bestuurlijke commissie van de vzw Vereniging 

van Vlaamse Steden en Gemeenten voor. 

 

Artikel 5 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokkenen, alsook aan de vzw 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Congrescentrum, Paviljoenstraat 9, 1030 

Brussel. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Betrokkenen, vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

 

* * * 

 

O.P.17 Secretariaat. Toerisme Vlaams-Brabant. Aanduiding afgevaardigde 

algemene vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 17 januari 2019: brief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw met het verzoek tot het 

aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering ingevolge de 

vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.  
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Feiten en context 

 

Gemeente Hoeilaart onderschreef het convenant met Toerisme Vlaams-Brabant in 2014 

voor de periode 2014-2019 en voldoet momenteel aan de voorwaarden voor het 

lidmaatschap. In de loop van 2019 zal het overleg voor een nieuw convenant 2020-2025 

georganiseerd worden.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur artikel 40; 

• De statuten van Toerisme Vlaams-Brabant vzw.  

 

Argumentatie 

 

De gemeente wordt verzocht om een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 

Toerisme Vlaams-Brabant aan te stellen.  

 

Tevens kan de gemeente de vertegenwoordiger voordragen als kandidaat voor de raad van 

bestuur van de vzw.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt dhr. Joris Pijpen aan als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene 

vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, en dit tot het einde van de legislatuur 

2019-2024.  

 

Artikel 2  

De raad draagt geen kandidaat voor de raad van bestuur van Toerisme Vlaams-Brabant 

vzw voor.  

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw, alsook 

aan de betrokkene.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Toerisme Vlaams-Brabant vzw, dhr. Joris Pijpen 

 

* * * 

 

O.P.18 Secretariaat. 3WPlus. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 31 januari 2011: beslissing van de gemeenteraad  houdende goedkeuring van een 

samenwerkingsovereenkomst met de vzw 3Wplus.  

• 11 januari 2019: brief van 3WPlus met het verzoek tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering ingevolge de vernieuwing van de 

gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.  
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Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur artikel 40; 

• De statuten van 3WPlus.  

 

Argumentatie 

 

De gemeente wordt verzocht om een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 

3WPlus aan te stellen.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen.  

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als afgevaardigde van de gemeente voor de 

algemene vergadering van 3WPlus, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan 3WPlus, alsook aan de betrokkene.  

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

3WPlus, betrokkene 

 

* * * 

 

O.P.19 Secretariaat. Ijsedal. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 12 december 2018: brief van Ijsedal met het verzoek tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering ingevolge de vernieuwing van de 

gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.  

 

Feiten en context 

 

Ijsedal Maatwerkbedrijf vzw heeft als doel bezoldigde arbeid aan te bieden aan werkwillige 

personen met een handicap, teneinde hun materieel en immaterieel welzijn te bevorderen.  

Ijsedal stelt ook mensen te werk die woonachtig zijn in Hoeilaart.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur artikel 40. 

 

Argumentatie 

 

Als betrokkene wordt de gemeente verzocht een vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering aan te duiden.  
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Tenzij speciefieke omstandigheden organiseert Ijsedal twee maal per jaar een algemene 

vergadering.  

Een eerste vergadermoment staat gepland op 24 april 2019.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde van de gemeente voor 

de algemene vergadering van Ijsedal, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Ijsedal, alsook aan de betrokkene.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Ijsedal, afgevaardigde 

 

* * * 

 

O.P.20 Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Aanduiding 

afgevaardigde voor de algemene vergaderingen en lid van de Raad van Bestuur 

tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 28 januari 2019: brief van het Regionaal Landschap Dijleland met verzoek tot het 

aanduiden van twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers in de algemene 

vergadering ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-

2024.  

Eveneens wordt de gemeente verzocht een kandidaat-bestuurslid voor te dragen.  

 

Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij het Regionaal Landschap Dijleland.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40; 

• Statuten van Regionaal Landschap Dijleland.  

 

Argumentatie 

 

Als aangeslotene wordt de gemeente verzocht 2 vertegenwoordigers, bij voorkeur de 

schepen van leefmilieu en de milieuambtenaar,  en 2 plaatsvervangers voor de algemene 

vergadering aan te duiden.  

Eveneens kan de gemeente een kandidaat bestuurslid voordragen.  

 

Op 20 februari zal de Algemene Vergadering nog doorgaan met de oude afgevaardigden. 

De nieuwe afgevaardigden zullen worden aangesteld vanaf 1 maart 2019.  

De Bijzondere Algemene Vergadering voor de vernieuwing van de bestuursorganen van 

RLD is gepland in april 2019.  
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Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Caroline Lagrange aan als eerste afgevaardigde om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland en 

dit vanaf 1 maart 2019 tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 2 

De raad duidt mevr. Julie Delwick aan als plaatsvervanger van de eerste afgevaardigde om 

de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Regionaal 

Landschap Dijleland en dit vanaf 1 maart 2019 tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 3 

De raad duidt mevr. Julie Vanstallen aan als tweede afgevaardigde om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van  Regionaal Landschap Dijleland en 

dit vanaf 1 maart 2019 tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 4 

De raad duidt mevr. Sylvie Gahy aan als plaatsvervanger van de tweede afgevaardigde om 

de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Regionaal 

Landschap Dijleland en dit vanaf 1 maart 2019 tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 5 

De raad draagt mevr. Eva De Bleeker voor als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van 

Regionaal Landschap Dijleland en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 6 

De gemeenteraad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met 

de uitvoering van dit besluit en bezorgt onverwijld een afschrift van deze beslissing aan 

het Regionaal Landschap Dijleland vzw, Interleuven 64, 3001 Leuven, alsook aan de 

betrokkenen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Regionaal Landschap Dijleland vzw, betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.21 Secretariaat. Logo Zenneland. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot einde legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 14 december 2018: mail van Logo Zenneland met het verzoek tot het aanduiden 

van een vertegenwoordiger, en desgewenst een plaatsvervanger, voor de algemene 

vergadering ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-

2024.  
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Feiten en context 

 

Logo Zennenland moedigt de gemeenten aan om hun rechten en controlefunctie uit te 

oefenen en deel te nemen aan de algemene vergaderingen.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur artikel 40. 

 

Argumentatie 

 

De gemeente wordt verzocht om een vertegenwoordiger, en desgewenst een 

plaatsvervanger in de algemene vergadering van Logo Zenneland aan te stellen (effectief 

lid = stemgerechtigd).  

 

Eveneens kan de gemeente een toegetreden lid (niet-stemgerechtigd) aanduiden.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde van de gemeente voor 

de algemene vergadering van Logo Zenneland vzw, en dit tot het einde van de legislatuur.  

 

Artikel 2 

De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als plaatsvervanger van de gemeente voor de 

algemene vergadering van Logo Zenneland vzw, en dit tot het einde van de legislatuur.  

 

Artikel 3 

De raad duidt geen niet-stemgerechtigd lid van de gemeente voor de algemene 

vergadering van Logo Zenneland vzw aan.  

 

Artikel 4 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Logo Zenneland, alsook aan de 

betrokkene.  

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Logo Zenneland, betrokkene 

 

* * * 

 

O.P.22 Secretariaat. Farys. Goedkeuring agenda en mandaat voor de 

buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 22 februari 2016:  beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot de divisie 

Aanvullende Diensten van TMVW (en conform de lopende transitie tot haar 

rechtsopvolger TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van de 

TMVW en volgens het toetredingsdossier. 
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• 24 oktober 2016: beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot het 

overlegorgaan met betrekking tot de oprichting van een dienstverlenende 

vereniging.  

• 20 februari 2017: brief van TMVW, zijnde de uitnodiging aangaande de deelname 

tot de oprichting van TMVS zoals voorzien in artikel 27 van het DIS. 

• 21 januari 2019: brief van Farys met verzoek om goedkeuring te verlenen aan de 

punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 20 

maart 2019.  

 

Feiten en context 

 

De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016, 

toegetreden tot de divisie aanvullende diensten van de intercommunale TMVW en conform 

de transitie tot haar rechtsopvolger TMVS.  

 

De beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 tot aanduiding van Eva De Bleeker 

als afgevaardigde en Marc Vanderlinden als plaatsvervanger van de afgevaardigde van de 

gemeente voor de algemene vergaderingen van TMVS dv en dit voor de volledige duur van 

de legislatuur 2019-2024.   

 

Juridische gronden 

 

• Statuten van TMVS dv; 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 432, 436 en 

447; 

• Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

Argumentatie 

 

De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 van TMVS dv en tevens het 

mandaat van de  vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger vast te stellen.  

 

De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren: 

1) Toetredingen en uittredingen; 

2) Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen; 

3)  Benoeming raad van bestuur; 

4)  Mededelingen.  

Varia.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende 

documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.  

 

Artikel 2 

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op  

om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en 

haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van 

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde 

vergadering.  
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Artikel 3 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan TMVS dv per elektronische post, 

2090320BAVTMVS@farys.be, alsook aan de betrokkene.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

TMVS, betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.23 Haviland. Notulen en akte van statutenwijzigingen van de 

buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018. Kennisname. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 10 januari 2019: brief van Haviland Intercommunale ter kennisgeving van de 

notulen en de akte van statutenwijzigingen van de BAV van 12 december 2018. 

 

Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 

1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 

1965 onder het nummer 8226. 

 

Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de 

ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-

Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal 

Bestuur.  

 

De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene 

vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van 

inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019. 

 

Juridische gronden 

 

• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119; 

• Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikels 428 en 429; 

• De statuten van Haviland. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de notulen en de akte van statutenwijzigingen van de BAV van 

12 december 2018 van Haviland Intercommunale.   

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement GR 
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* * * 

 

O.P.24 Secretariaat. Geldigverklaring verkiezing leden politieraad. 

Kennisname. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 7 januari 2019: verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad tijdens de 

openbare zitting waarop de gemeenteraad geïnstalleerd werd.  

 

Feiten en context 

 

Volgende kandidaat-effectieve leden werden verkozen: 

• 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 als 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 

 

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. 18ter; 

• Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 

gemeenteraad van de leden van de politieraad; 

• De Ministeriële Omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en 

de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; 

• De beslissing van de gemeenteraad van 7 januari 2019 tot installatie van de 

gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde. 

 

Argumentatie 

 

Het proces-verbaal en de andere bescheiden betreffende de kiesverrichtingen die op 7  

januari 2019 plaatsgevonden hebben met het oog op de verkiezing van de leden van de 

politieraad van de gemeente Hoeilaart.  

 

De kiesverrichtingen zijn op regelmatige wijze verlopen en er is hiertegen geen enkel 

bezwaar ingediend.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de 

politieraad van de gemeente Hoeilaart.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
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Uittreksel voor: 

Klassement 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Wim Laureys stelt vast dat de parking aan het station van Groenendaal steeds 

overvol is. Hij polst naar het resultaat van de besprekingen met infrabel. 

 

Pieter Muyldermans verklaart dat de vermelde bespreking ging over de 

vergunbaarheid van de laatste plannen van infrabel. Hij wijst erop dat er echter al 

ingrepen werden uitgevoerd om de voetpaden te vrijwaren, zodat voetgangers zich 

veilig in de omgeving van het station kunnen begeven. Hij stelt ook vast dat de 

parkings in stationsomgevingen van de nabije gemeenten betalend zijn en geeft dit 

aan als mogelijk oorzaak voor de aanwas van wagens op de parking Groenendaal. 

 

Wim Laureys wil weten of de toekomstige parking betalend zal zijn. 

 

Tim Vandenput verklaart dat het inderdaad een betalende parking zal worden, 

ondanks het bezwaar dat het college daartegen heeft. Er is wel bekomen dat de 

parking in het weekend gratis zal zijn. 

 

Caroline Lagrange vraagt of de provincie de vergunning voor de parking niet kan 

koppelen aan het kosteloze karakter. 

 

Tim Vandenput verklaart dat de vergunningsgever dergelijke 

uitbatingsvoorwaarden niet kan opleggen. 

 

2) Alain Borreman is bezorgd over een nieuwe piek in diefstallen in de streek, ondanks 

de investeringen in onder andere ANPR-camera’s. 

 

Tim Vandenput benadrukt dat de investeringen wel resultaten hebben bereikt, in 

de voorbije jaren was er een stelselmatige daling van het aantal diefstallen. Hij 

ontkent niet dat er in 2018 opnieuw een verhoging was, maar vindt niet dat dit als 

een piek kan beschouwd worden, we zitten nog steeds onder het niveau van voor 

de aankoop van de camera’s. Hij verklaart dat de dieven zich aanpassen aan de 

nieuwe situaties en de politie dit ook moet doen. 

 

3) Patrick Demaerschalk vraagt wat de gevolgen zijn van het faillissement van één 

van de onderaannemers die werken aan de nieuw sporthal. 

 

Marc Vanderlinden stelt dat we enige tijd bepaalde stukken niet kunnen bestellen. 

Echter heeft het moederbedrijf van deze onderaannemer zelf een doorstart 

georganiseerd. Er is gekozen om de zaal niet te sluiten in maart. Echter zal een 

sluiting op een later tijdstip nodig zijn. Op de timing van het volledige project zal 

dit geen invloed hebben. 

 

4) Wim Laureys vraagt naar het antwoord op zijn vraag uit de gemeenteraadszitting 

van december betreffende de belasting op tweede verblijf en naar de wijzigingen in 

de toegankelijkheid van het gemeenschapscentrum.  

 

Tim Vandenput wijst dat het personeel in het gemeenschapscentrum met een 

onveiligheidsgevoel zit en op hun vraag werden er wijzigingen ingevoerd. Deze 

ingrepen zijn tijdelijk. Er is een gesprek gepland met de jongeren die voor het 

onveiligheidsgevoel zorgen. 
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Alain Borreman vraagt om ook de buurtbewoners te betrekken bij dit gesprek. Hij 

meldt dat ook de bewoners van de Vandenbroeckstraat actie verwachten om de 

overlast in te perken. 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Bram Wouters 

Algemeen directeur 

Steven Coppens 

Voorzitter gemeenteraad 

 


