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ZITTINGSVERSLAG 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. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: “Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal 

bestuur zijn we decretaal verplicht om een eengemaakt organogram op te maken voor het 

lokaal bestuur. Naast de verplichting is het ook wenselijk om een organisatiestructuur uit 

te tekenen waar elke dienst in opgenomen is en waar elke medewerker zich kan 

terugvinden.  

Met het voorliggende organogram wordt richting gegeven aan de toekomst van de 

organisatie, de structuur zal echter moeten evolueren in functie van nieuwe noden. 

Naast het verplichte organogram hebben we er ook voor gekozen om een formatie op te 

maken waarin alle functies binnen ons bestuur zijn opgenomen. Dit is een handig 

werkinstrument om het personeelsbestand te beheren en dient ook om duidelijke afspraken 

tussen de politieke organen en de administratie te maken.” 

 

Tim Vandenput vult aan door te stellen dat diensthoofden van de gemeente en het OCMW 

hard gewerkt hebben aan het organogram en de bijhorende formatie. De structuur is van 

onderuit gegroeid en de organisatie schaart zich achter het voorstel. Na de goedkeuring 

door de raden kunnen de functies ingevuld worden. 

 

Wim Laureys begrijpt dat de integratie van gemeente en OCMW het organogram heeft 

vormgegeven, maar hij wil weten welke beleidsdoelstellingen er schuilgaan achter de 

aanwervingen, daarnaast is hij bezorgd over de financiële gevolgen. Hij stelt dat het eerst 

nodig is om de begroting vast te leggen om dan binnen dat kader nieuwe functies te bepalen. 

Tim Vandenput verklaart dat de begrotingswijziging volgende maand op de raden zal 

gebracht worden, met daarin de impact van deze personeelswijzigingen. In het najaar volgt 
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het meerjarenplan 2020-2025, waarin deze kost ook zal worden opgenomen. Hij benadrukt 

dat de organisatie nood heeft aan leidinggevende functies.  

 

Wim Laureys vraagt welke doelstellingen aanleiding geven tot de aanwerving van een 

medewerker lokale economie en toerisme. Daarnaast wijst hij erop dat er sommige functies 

reeds werden ingevuld. 

 

Tim Vandenput vraagt Bram Wouters om de formatie toe te lichten. 

 

Bram Wouters legt uit dat er in mei 2018 begonnen werd met de gesprekken die geleid 

hebben tot dit organogram en deze personeelsformatie. Toen werd er vastgesteld dat er 

voor de gemeente geen recente formatie bestond, de laatste versie was van 2010 en kwam 

niet meer overeen met het reële personeelsbestand. Er werd besloten om te starten van 

een foto van het huidige personeelsbestand en deze als huidige formatie te beschouwen. 

Tussen mei 2018 en februari 2019 werden inderdaad al enkele nieuwe functies ingevuld 

waarvan geoordeeld werd dat ze nodig waren om reeds op korte termijn verder te kunnen. 

 

Tim Vandenput benadrukt dat de opmaak van een personeelsformatie niet verplicht is, maar 

dat de meerderheid geoordeeld heeft dat dit terug moet worden ingevoerd en dat het 

behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 

 

 

* * * 

 

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

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: “Voor de invulling van het organogram wensen 

we te blijven werken met een systeem waarin medewerkers kansen krijgen om intern te 

evolueren. Daarom moeten we de mobiliteit tussen OCMW en gemeente, en omgekeerd 

vastleggen in onze rechtspositieregelingen. Op die manier bieden we alle medewerkers 

dezelfde kansen, ongeacht in welke entiteit ze vandaag werken.” 

 

 

* * * 

 

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

geledingen. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: “Alvorens we de GECORO opnieuw willen 

samenstellen moet het kader bepaald worden waarbinnen we zullen werken. Het aantal 

leden van de GECORO wordt vastgesteld op 13 leden. In die 13 leden wensen we een 

vertegenwoordiging van de volgende maatschappelijk geledingen: 

- 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 

- de Seniorenwerking” 

 

Wim Laureys vraagt wie er bedoeld wordt met de landmeters, is er een 

landmetersvereniging die we zullen aanspreken? Daarnaast wil hij weten hoe we de 

jeugdwerking en seniorenwerking zullen betrekken. Hij stelt ook vast dat er 10 

maatschappelijk geledingen zullen worden uitgenodigd. Samen met de verplichte 4 
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deskundigen zorgt dit voor 14 leden, hetgeen meer is dan de 13 leden waarvan sprake in 

het ontwerpbesluit. 

 

Tim Vandenput verduidelijkt dat er inderdaad minstens 4 deskundigen in de GECORO 

moeten zetelen en minstens 4 leden uit de maatschappelijke geledingen. We zullen er meer 

aanschrijven omdat ze niet allemaal antwoorden. De kandidaturen die we krijgen worden 

behandeld in een zitting van de gemeenteraad. 

Hij voegt eraan toe dat we de Jeugdraad en de Seniorenraad zullen aanspreken als 

vertegenwoordigers van deze leeftijdsgroepen uit onze maatschappij. 

 

 

 

* * * 

 

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

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: “Het mandaat van de bedrijfsrevisor loopt af na 

de installatievergadering van de gemeenteraad. Verleden maand hebben we een opdracht 

uitgeschreven om een bedrijfsrevisor aan te stellen. In het volgend besluit gaan we over tot 

de gunning van deze opdracht.” 

 

Wim Laureys wil weten welke revisor de jaarrekening van 2018 zal opmaken. 

 

Tim Vandenput bevestigt dat dit door de nieuwe revisor zal worden uitgewerkt. 

 

 

 

* * * 

 

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

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe : “Hiermee stellen we een nieuwe bedrijfsrevisor 

aan voor het AGB Holar, met name het bedrijf Figurad.” 

 

 

* * * 

 

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

ambtelijke vertegenwoordiger. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: “De toetreding tot de vervoerregio Leuven houdt 

ook in dat we een bestuurlijk en een ambtelijk vertegenwoordiger moeten aanduiden. Het 

college stelt Tim Vandenput en Pieter Muyldermans voor. Vanuit de administratie zal Kris 

Lahaye afgevaardigd worden.” 

 

 

* * * 

 

O.P.8 Kinderdagverblijf. Aanpassing huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf 

Solheide. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: “In opvolging van het bezoek van de inspectie 

inkomenstarief kinderopvangvoorziening in het kinderdagverblijf wordt het reglement op 

verschillende plaatsen aangepast om vollediger, eenduidiger en correcter te zijn.” 
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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. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: “Na een doorlichting van de toepassing van het 

reglement gedurende de twee voorbije edities van het Druivenfestival, werden verschillende 

voorstellen afgetoetst en uitgewerkt waarmee het reglement kan aangepast worden. De 

prijszetting bleek niet transparant genoeg te zijn en het ter beschikking stellen van gratis 

plaatsen heeft gezorgd dat aanvragers het gemakkelijk vonden om niet op te dagen. De 

aanpassingen zorgen ook voor een vlottere verwerking van de aanvragen.” 

 

Wim Laureys stelt vast dat de tarieven van de kinderen worden gewijzigd, hij wil weten of 

het advies van de Jeugdraad werd gevraagd. Bovendien zou dit reglement ook op het 

Kindercollege kunnen besproken worden. 

 

Joris Pijpen bevestigt dat er geen advies werd gevraagd aan de Jeugdraad of het 

Kindercollege. Hij voegt eraan toe dat het veelal ouders waren die in naam van hun kind 

reserveerden. 

 

Wim Laureys vraagt een stemming over het uitstellen van dit besluit.  

 

 

 

* * * 

 

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

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

 

* * * 

 

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

einde van de legislatuur. 

 

 

* * * 

 

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

mandaten van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2019. 

 

Dit punt werd behandeld voor punt 10 op de agenda. Dit omdat alle aanduidingen van 

afgevaardigden op één gezamenlijk stembiljet werden behandeld in een geheime 

stemming. 

 

 

 

* * * 

 

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. 

 

 

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

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

 

* * * 

 

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

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

legislatuur. 

 

 

* * * 

 

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

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

legislatuur. 

 

 

* * * 

 

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

algemene vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

 

* * * 

 

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

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

 

* * * 

 

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

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

 

* * * 

 

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. 

 

 

* * * 

 

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

vergadering tot einde legislatuur. 

 

 

* * * 

 

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

buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019. 

 

 

* * * 

 

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

buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018. Kennisname. 
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* * * 

 

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

Kennisname. 

 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

 

* * * 

 

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 

 


