Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 25 MAART 2019
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
28 januari 2019. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

28 januari 2019: openbare zitting gemeenteraad.

Feiten en context
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen
te maken over de redactie van de notulen en van het zittingsverslag van de vorige
vergadering.
Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32,
277, 278;
Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen
30 tot en met 32 betreffende de notulen.

BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 28 januari
2019 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
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O.P.2 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
25 februari 2019. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

25 februari 2019: openbare zitting gemeenteraad.

Feiten en context
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen
te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.
Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32,
277, 278;
Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen
30 tot en met 32 betreffende de notulen.

BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 25 februari
2019 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.3 Secretariaat. Huishoudelijk reglement. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

7 januari 2019: installatievergadering gemeenteraad.
6 februari 2019: overleg tussen fractieleiders, gemeenteraadsvoorzitter,
burgemeester en algemeen directeur betreffende het huishoudelijk reglement van
de gemeenteraad.

Feiten en context
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de legislatuur een huishoudelijk reglement vast.
Juridische gronden
•
•
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Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald deel 2,
titel 1, afdeling 2 betreffende de werking van de gemeenteraad.
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale
mandataris.
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Argumentatie
Door de decretale veranderingen is een grondige herziening van het huishoudelijk
reglement aan de orde, ten einde de legislatuur op een gemoderniseerd reglement te
starten.
Financieel advies
Financiële
gevolgen niet
voorzien

Binnen het beleidsitem
0100 moeten
verschillende posten
verhoogd worden:

Budgetwijziging met
impact op
autofinancieringsmarge
en/of resultaat op
kasbasis

- 62000010:
Presentiegelden

Huidig budget:
25.500,00 EUR
Voorgesteld
budget :
48.400,00 EUR

- 62300090: Reiskosten
en andere geldelijke
tegemoetkomingen voor
politiek personeel

Huidig budget:
100,00 EUR
Voorgesteld
budget :
10.000,00 EUR

Berekening
Presentiegeld:
11 raadzittingen per jaar met 21 raadsleden: 11 x 21 x € 200 = € 46.200
Dubbel presentiegeld voorzitter: 11 x € 200 = € 2.200
Geldelijke tegemoetkomingen:
1) ICT-materiaal: 21 x € 325 = € 6825 (eenmalig voor de volledige legislatuur)
2) Reiskosten en opleidingen: 21 x € 150 = € 3150
BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De raad hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement, zoals gevoegd in bijlage bij
deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement GR
***
O.P.4 Financiën. Budget 2019. Budgetwijziging 1. Goedkeuring.
DE RAAD,
Feiten en context
•

Het budget 2019 werd door de gemeenteraad, in zitting van 17 december 2018,
goedgekeurd.
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Juridische gronden
•

Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Argumentatie
Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van
1.528.915,68 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 1.577.970,96 euro
en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 1.560.368,13
euro.
Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 5.117.002,52 euro
bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 3.507.579,11 euro.
BESLUIT: 14 stemmen voor: Tim Vandenput, Marc Vanderlinden, Pieter
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns, Luc
Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline
Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens
4 stemmen tegen: Alain Borreman, Wim Laureys, Julie Bollue en Jo
Portois
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2019 van de
gemeente.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de financieel
beheerder.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, financieel directeur
***
O.P.5 Secretariaat. Inspraakreglement. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

1 januari 2019: inwerking treden van het Decreet Lokaal Bestuur.
7 januari 2019: installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast
bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.
25 maart 2019: goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de
gemeenteraad en voor de raad voor maatschappelijk welzijn (onder voorbehoud).

Feiten en context
Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur zegt dat de gemeenteraad een kader moet goedkeuren
waarin ze bepaalt hoe het bestuur inspraak en participatie bij het beleid zal organiseren
(titel 6, hoofdstuk 2, art. 304:
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029017&datum=&geannoteerd=tr
ue&print=false#H1084817 )
De gemeenteraad legt dus vast welke advies- en inspraakinstrumenten ze wil gebruiken
4

Gemeenteraadszitting van 25 maart 2019

en hoe deze in grote lijnen moeten georganiseerd worden. De concrete invulling kan
grotendeels door het college, door burgers en raden zelf gebeuren.
Dit kader omvat :
• een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda
van een orgaan van de gemeente te zetten
• een regeling over verzoekschriften aan de organen van de gemeente
• de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op
regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren
• eventueel andere initiatieven om de inspraak van de burgers te bevorderen
Binnen Hoeilaart worden de afspraken betreffende de voorstellen, vragen
verzoekschriften geregeld door de huishoudelijke reglementen van de organen.

en

De bestaande adviesraden en overlegstructuren zijn :
• Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
• Jeugdraad
• Milieuraad
• Cultuurraad
• Seniorenraad
• Sportraad
• Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
• Mobiliteitsraad
• Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
• Raad voor Lokale Economie (RLE)
• Beheerraad bibliotheek
• Interradenoverleg
• Raad van beheer Gemeenschapscentrum Felix Sohie
• Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur
Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304;
Cultuurpact van 16 juli 1973.

Argumentatie
Het inspraakreglement zet de lijnen uit die de gemeenteraad wil volgen op vlak van
participatie. Het vormt een kader waarbinnen de verschillende actoren kunnen werken.
Het kader is opgericht op basis van de beleidsdoelstellingen van het bestuur.
Met dit kader willen we in eerste instantie de omstandigheden creëren waarin de raden en
overlegstructuren zichzelf verder kunnen ontwikkelen. De verdere uitwerking gebeurt
volledig participatief, in co-creatie.
Dit betekent dat er op termijn wijzigingen mogelijk zijn aan het reglement, op basis van
de uitkomst van het participatief traject dat met elk van de adviesorganen en
overlegstructuren wordt doorlopen.
Dit reglement is gebaseerd op de aanbevelingen van de Vlaamse Vereniging voor Steden
en Gemeenten (VVSG), waarin verplichte en optionele adviesraden worden vermeld. Het
werd aangevuld en aangepast volgens de lokale realiteit.
De beheerraden worden niet in hun huidige vorm behouden. De bevoegdheden ervan
worden opgenomen binnen de gemeenteraadscommissies en zullen ook ingevuld worden
in samenspraak met de adviesraden.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1 - Vragen, voorstellen en verzoekschriften van inwoners
De gemeenteraad beslist om de regeling over het recht van de inwoners om
verzoekschriften, voorstellen en vragen op de agenda van een orgaan van de gemeente te
zetten, zoals bedoeld in artikel 304, §1-2 van het decreet lokaal bestuur, op te laten nemen
in de huishoudelijke reglementen van betreffende organen.
Artikel 2 - Sectorale adviesraden
De gemeenteraad beslist om volgende adviesraden te organiseren, die als opdracht hebben
op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren :
• Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
• Jeugdraad
• Milieuraad
• Cultuurraad
• Seniorenraad
• Sportraad
• Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
• Mobiliteitsraad
• Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
• Raad voor Lokale Economie (RLE)
• Gebruikersoverleg bibliotheek
• Interradenoverleg
Artikel 3 - Samenstelling van de adviesraden
Elke adviesraad moet zorgen voor een evenwichtige samenstelling zodat alle betrokkenen
en belanghebbenden een stem hebben.
In de algemene vergadering van elke adviesraad mag maximaal 2/3e van de leden van
hetzelfde geslacht zijn.
Lokale mandatarissen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn.
Artikel 4 - Werkgroepen
De adviesraden hebben de mogelijkheid om intern werkgroepen op te richten, alsook om
over de adviesraden heen thematische werkgroepen op te richten.
Artikel 5 - Statuten
Elke adviesraad zorgt voor statuten.
Artikel 6 - Oproep nieuwe leden
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een
oproep naar nieuwe leden te organiseren voor alle adviesorganen vermeld in artikel 2.
Artikel 7 - Uitvoering
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om, in
co-creatie met de adviesraden vermeld in artikel 2, voor elke adviesraad statuten uit te
werken, waarin minstens het volgende beschreven wordt :
• de opdrachten van de raad
• de bevoegdheden van de raad
• de samenstelling van de raad
• de functies binnen de raad
• de wijze van samenkomen en verslaggeving
De statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Afdeling Leven en Ruimte
***
O.P.6 Technische dienst. Aanvullend reglement Blauwe Zone.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

De parkeerduur in het handelscentrum dient beperkt te worden van maandag tot
en met zaterdag.
Door de gewijzigde inrichting van het Gemeenteplein, Marcel Félicéstraat en de Felix
Sohiestraat is een aanpassing van de blauwe zone noodzakelijk.

Feiten en context
Zie bijgevoegd plan.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968;
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Aanvullend reglement van 23 december 2004 betreffende het aanbrengen van
parkeerzones;
Ministeriële omzendbrief van 3 april 2009.

Advies
Het advies van de verkeerscommissie van 14 mei 2014.
Argumentatie
In het goedgekeurde reglement van 2014 werd een verkeerde straatnaam vermeld (JeanBaptist Denayerstraat ipv Joseph Denayerstraat).
Er zijn een paar wijzigingen in de blauwe zone:
- In de Marcel Félicéstraat begint en eindigt de blauwe zone ter hoogte van het nummer
25 in plaats van het nummer 23.
- De Felix Sohiestraat ligt niet meer over de hele lengte in de blauwe zone maar tot aan
de ingang van de Sohieparking.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De bestaande gemeentelijke aanvullende reglementen betreffende de blauwe zone worden
opgeheven en vervangen door dit aanvullend reglement met onderstaande maatregelen.
Artikel 2
In de zone begrensd door
Joseph Jolystraat, ter hoogte van het kruispunt met J.B. Charlierlaan;
Henri Caronstraat, ter hoogte van het kruispunt met Albert Biesmanslaan;
Gemeenteplein, ter hoogte van het kruispunt met Joseph Denayerstraat;
Marcel Félicéstraat, ter hoogte van huisnummer 25;
Felix Sohiestraat, ter hoogte van huisnummer 2;
wordt de beperkte parkeertijd van 3 uur ingevoerd.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met zonale geldigheid, het symbool van
de parkeerschijf en de vermelding ‘van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur’.
Artikel 3
In de Henri Caronstraat, tussen het kruispunt met de Willem Eggerickxstraat en de Paul
Malusstraat, wordt de beperkte parkeertijd van 3 uur ingevoerd op de aanwezige
parkeervakken.
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met het symbool van de parkeerschijf,
het onderbord met de vermelding ‘van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur’.
De nodige onderborden type xa en xb vullen de signalisatie aan.
Artikel 4
Op de Mariënparking, gedeelte grenzend aan de Albert Biesmanslaan, wordt een beperkte
parkeertijd van 3 uur ingevoerd.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met zonale geldigheid, het symbool van
de parkeerschijf en de vermelding ‘van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur’.
Artikel 5
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid,
Koning
Albert
II-laan
20
bus
2,
1000
Brussel.
e-mail:
aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be.
Verantwoordelijke ambtenaar: David Beckers
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Vlaamse Overheid, technische dienst
***
O.P.7 Secretariaat.
Gewestelijke
Maatschappij
voor
Volkshuisvesting.
Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering tot het einde van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
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25 februari 2013 : besluit van de gemeenteraad Hoeilaart houdende de aanduiding
van schepen Eva De Bleeker als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting
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•

14 februari 2019: mail van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting tot
het aanduiden van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de
algemene vergadering ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur
2019-2024.

Feiten en context
De gemeente Hoeilaart is aandeelhoudster in de Gewestelijke Maatschappij voor
Volkshuisvesting.
Juridische gronden
•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40;
De statuten van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

Argumentatie
Als aandeelhoudster wordt de gemeente verzocht om een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergadering voor de Gewestelijke
Maatschappij voor Volkshuisvesting.
We opteren ervoor om Eva De Bleeker als bestuurder te vervangen voor de verdere termijn
van haar mandaat, dit loopt nog tot 2020.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vertegenwoordiger van de gemeente om deel
te nemen aan de algemene vergaderingen van de Gewestelijke Maatschappij voor
Volkshuisvesting en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
De raad duidt dhr. Tim Vandenput aan als plaatsvervanger van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen van de Gewestelijke Maatschappij voor
Volkshuisvesting en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 3
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vervanger van schepen Eva De Bleeker in de
raad van bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gewestelijke Maatschappij voor
Volkshuisvesting, alsook aan de betrokkenen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, betrokkenen
***
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O.P.8 Secretariaat.
Dijle-Zennebekken.
bekkenbestuur tot het einde van de legislatuur.

Aanduiding

afgevaardigde

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

14 februari 2019: brief van de provinciegouverneur Lodewijk De Witte, voorzitter
van het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken, houdende de vraag tot afvaardiging
van een gemeentelijk mandataris in het bekkenbestuur, waarvan gemeente
Hoeilaart deel uitmaakt.

Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur;
Decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15
juni 2018 in het Waterwetboek).

Argumentatie
Het bereiken van een goede waterkwaliteit in onze waterlopen, de problematiek van
overstromingen en verdroging, de ecologie van de waterlopen … , al deze belangrijke
thema’s vallen onder de noemer ‘integraal waterbeleid’.
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) coördineert het integraal
waterbeleid op Vlaams niveau. Het bekkenbestuur coördineert het integraal waterbeleid op
lokaal niveau. Voor het integraal waterbeleid is Vlaanderen opgedeeld in 11 bekkens.
Gemeente Hoeilaart maakt deel uit van het Dijle-Zennebekken.
Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt de minimale samenstelling van een
bekkenbestuur. Elke gemeente, waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel
uitmaakt van het bekken, heeft een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur.
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1) het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2) het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed
te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel
1.6.2.5, binnen een termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar
onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop het
stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3) het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma
goed te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht;
4) advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel
1.6.2.5, § 1;
5) advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3,
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de
vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en
bovengemeentelijke
saneringsverplichting
en
de
vaststelling
van
de
zoneringsplannen;
6) advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
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7) het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en
efficiënter beheer te realiseren;
8) indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of
intenties binnen het bekken te agenderen.
De gemeente wordt aldus verzocht een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te
duiden voor het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken.
Er kan enkel een mandataris afgevaardigd worden: de burgemeester, een schepen of een
gemeenteraadslid.
Het bekkenbestuur vergadert één keer per jaar. De eerstvolgende vergadering van het
bekkenbestuur vindt plaats in de maand mei.
Na geheime stemming:
• Dhr. Marc Vanderlinden als afgevaardigde: 18 stemmen voor
• Mevr. Caroline Lagrange als plaatsvervanger: 18 stemmen voor
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het DijleZennebekken onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
Artikel 2
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur
van het Dijle-Zennebekken, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 3
De raad duidt mevr. Caroline Lagrange aan als plaatsvervanger voor het bekkenbestuur
van het Dijle-Zennebekken, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken
(secretariaat_dijlezenne@vmm.be of Diestsepoort 6, bus 73, 3000 Leuven), alsook aan de
betrokkenen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Dijle-Zennebekken (secretariaat), betrokkenen
***
O.P.9 Secretariaat. Poolstok cvba. Aanduiding
vergadering tot het einde van de legislatuur.

afgevaardigde

algemene

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

15 februari 2019: mail van Poolstok cvba met het verzoek tot het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering
ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.
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Feiten en context
De gemeente is vennoot van Poolstok cvba.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Argumentatie
Als vennoot wordt de gemeente verzocht een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
voor de algemene vergadering aan te duiden.
Na geheime stemming:
• Dhr. Tim Vandenput als afgevaardigde: 18 stemmen voor
• Dhr. Joris Pijpen als plaatsvervanger: 18 stemmen voor
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raadt duidt dhr. Tim Vandenput aan als afgevaardigde van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen van Poolstok cvba en dit tot het einde van de
legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
De raadt duidt dhr. Joris Pijpen aan als plaatsvervanger van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen van Poolstok cvba en dit tot het einde van de
legislatuur 2019-2024.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt
jasmina@poolstok.be, alsook aan de betrokkenen.

aan

Poolstok

cvba

via

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Poolstok cvba, betrokkenen
***
O.P.10
Secretariaat.
It-punt.
Aanduiding
vergadering tot het einde van de legislatuur.

afgevaardigde

algemene

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
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Feiten en context
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024, dient er een
afgevaardigde aangeduid te worden voor het Beheerscomité van ILV it-punt, alsook een
afgevaardigde van de gemeentelijke administratie voor de Stuurgroep van ILV it-punt.
Juridische gronden
•
•
•

Statuten ILV it-punt, in bijzonder artikels 5 en 6.
Huishoudelijk reglement ILV it-punt, in bijzonder artikels 1 tot 5;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Argumentatie
Na geheime stemming:
• Dhr. Joris Pijpen als afgevaardigde Beheerscomité: 18 stemmen voor
• Dhr. Bram Wouters als afgevaardigde gemeentelijke administratie Stuurgroep:
18 stemmen voor
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad duidt dhr. Joris Pijpen aan als afgevaardigde van de gemeente voor het
Beheerscomité van ILV it-punt, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
De raad duidt dhr. Bram Wouters wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeentelijke
administratie voor de Stuurgroep van ILV it-punt, en dit tot het einde van de legislatuur
2019-2024.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennis gebracht van Interlokale Vereniging it-punt,
Vaartdijk 3/001- 3018 Wijgmaal.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
ILV it-Punt, Vaartdijk 3/001, 3018 Wijgmaal, betrokkenen
***
O.P.11
Secretariaat. Haviland. Aanduiding individuele vertegenwoordiger
binnen de lijst van 15 bestuurders tot het einde van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

6 februari 2019: brief van Haviland met, ingevolge de vernieuwing van de
gemeenteraad, legislatuur 2019-2024, verzoek tot:
- de gezamenlijke 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
- vaststelling van het mandaat te bepalen voor de AV van 28 maart 2019
13
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•

•

25 februari 2019: beslissing van de gemeenteraad tot aanduiding van dhr. Marc
Vanderlinden als effectief vertegenwoordiger en dhr. Tim Vandenput als
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene
vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de huidige legislatuur.
5 maart 2019: mail van Haviland met het verzoek om mevr. Eva De Bleeker als
individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 kandidaatbestuurders zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van
de raad van bestuur.

Feiten en context
Het OCMW 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 HalleVilvoorde, 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
•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 432 en 445;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
In zitting van 25 februari 2019 heeft de gemeenteraad de vertegenwoordiger en de
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale
aangeduid en de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders bevestigd.
Er werd echter geen individuele vertegenwoordiger uit de lijst van 15 kandidaatbestuurders aangeduid. Dit is noodzakelijk gezien de toepassing van het in-house principe.
Haviland Intercommunale vraagt om mevr. Eva De Bleeker af te vaardigen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
aanpassen besluit - eenparig aangenomen
eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad duidt in de lijst van de 15 kandidaat bestuurders mevr. Eva De Bleeker
als individuele vertegenwoordiger aan.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en afschrift wordt bezorgd aan Haviland alsook aan de betrokkene.

14

Gemeenteraadszitting van 25 maart 2019

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***
O.P.12
Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde beheerscomité
GIDPBW (gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk).
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 februari 2019: brief van Haviland Intercommunale met het verzoek tot het
aanduiden van een vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de GIDPBW
ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.

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 HalleVilvoorde, 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
•
•

Koninklijk Besluit van 10 december 2017, artikel 2;
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

Argumentatie
In het beheerscomité van de GIDPBW Haviland zetelen de personen belast met het
dagelijks beheer van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en
vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg (FOD WASO).
Gezien het toenemend belang van Welzijn, Arbeidsveiligheid en Gezondheid van het
personeel en het toenemend toezicht door de FOD WASO in de lokale besturen dringt
Haviland er op aan om dit mandaat in het beheerscomité toe te kennen aan de
Burgemeester, de schepen van Arbeidsveiligheid en Welzijn, de schepen van personeel
met bevoegdheid Welzijn, Arbeidsveiligheid en Gezondheid of een mandataris met ervaring
in het Beheerscomité van de GIDPBW Haviland.
De vergaderingen van het beheerscomité voor het jaar 2019 zijn gepland op:
- woensdag 3 april
- woensdag 19 juni
- woensdag 2 oktober
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Na geheime stemming:
• Mevr. Eva De Bleeker als afgevaardigde: 18 stemmen voor
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
aanpassen besluit - eenparig aangenomen
eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als afgevaardigde van de gemeente
voor het beheerscomité van de gemeenschappelijke preventiedienst Haviland en dit tot het
einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en afschrift wordt bezorgd aan Haviland alsook aan de betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***
O.P.13
Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door
benoeming van alle leden van de gemeenteraad.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

7 januari 2019: installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2019.

Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikelen 235 en 229;
De statuten van het AGB Holar.

Argumentatie
Aan de verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen werd gevraagd een schriftelijke
verklaring te ondertekenen dat zij zich niet in één van de situaties van onverenigbaarheid
bevinden. De 21 kandidaat-raadsleden ondertekenden allemaal deze verklaring.
Bijgevolg kan artikel 10 §1 van de statuten van het AGB Holar toepassing vinden, met
name dat de samenstelling van de raad van bestuur gelijk is aan de samenstelling van de
gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt daartoe alle leden van de gemeenteraad als lid
van de raad van bestuur.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
Enig artikel
De gemeenteraad benoemt, bij toepassing van artikel 10 van de statuten van het AGB
Holar, alle leden van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur van het AGB Holar.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Klassement
***
O.P.14
Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode september 2018 tot en met januari 2019.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 februari 1992: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad voor Milieu
en Natuur (Milieuraad).
23 februari 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Jeugdraad.
22 juni 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Bibbeheerraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Cultuurraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Sportraad.
3 juli 1997: beslissing gemeenteraad tot oprichting van Middenstandsraad (thans
Raad voor Lokale Economie).
17 mei 2001: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
28 maart 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
25 april 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Seniorenraad.
27 februari 2003: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Bestuur
Gemeenschapscentrum Felix Sohie.
26 maart 2007: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Beheer
Jeugdwerkinfrastructuur.
28 januari 2008: beslissing gemeenteraad tot oprichting van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
28 mei 2018: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Mobiliteitsraad.

Feiten en context
Volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur worden de verslagen en
einddocumenten van de adviesorganen meegedeeld aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeenteraad dient, overeenkomstig artikel 304 § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur,
kennis te nemen van de verslagen en adviezen van de adviesraden.
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Volgende verslagen zijn op dit moment beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad
RvB Jeugdwerkinfrastructuur
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie
Seniorenraad
Sportraad
Verkeerscommissie
Mobiliteitsraad

DATUM VERGADERING:
11.12.18
13.11.18
29.11.18
15.11.18 - 10.12.18
05.09.18 - 07.11.18
25.09.18
29.11.18
29.11.18 - 31.01.19
29.11.18
20.12.18
28.11.18

Volgende adviezen zijn beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad
RvB JWI
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie
Seniorenraad

DATUM:

ADVIES:

18.12.18
09.01.19

toekomstige bestemming jeugdlokalen Joengele
bestemming en gebruik lokalen vakantiewerking in
de Joengele

29.11.18

aanvraag aankoop desktops computerlokaal

Sportraad
Verkeerscommissie
Mobiliteitsraad
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de bijgevoegde verslagen en adviezen van diverse
adviesorganen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Communicatiedienst (website)
***
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Vragen en antwoorden.
1) Jo Portois verwijst naar de actie rond zwerfvuil op 23 maart 2019. Hij vraagt of er
cijfermateriaal bestaat over sluikstort en zwerfvuil, meer bepaald de hoeveelheid,
het type, de locaties, …
Annelies Vanderlinden stelt dat zowel Ijsedal als Interrand cijfers bijhouden.
Jo Portois verwijst naar de zitting van de gemeenteraad in juni 2018, tijdens
dewelke zijn fractie gevraagd had om extra vuilnisbakken te plaatsen. Hij wil weten
of hier gevolg aan werd gegeven.
Marc Vanderlinden laat weten dat de diensten een algemeen plan hebben
opgemaakt met de plaatsing van alle vuilnisbakken in de gemeente. Samen met
Interrand wordt bijgehouden hoe vaak ze worden geledigd, zodat het gebruik van
de vuilnisbakken kan gemonitord worden. Op basis daarvan werden er bijvoorbeeld
ook al enkele bakken verwijderd. Daarnaast werd er ook beslist om de bakken op
het gemeenteplein te ledigen op vrijdag in plaats van donderdag, zodat ze leeg zijn
vlak voor het begin van het weekend. Hij stelt dat het plaatsen van bijkomende
vuilnisbakken geen sluitende oplossing is, maar dat er vooral nood is aan verdere
sensibilisering.
Jo Portois polst naar de initiatieven die reeds werden genomen na de goedkeuring
van de motie rond circulaire economie die werd goedgekeurd tijdens de
gemeenteraadszitting van juni 2018.
Marc Vanderlinden stelt dat het zich tot op heden beperkt tot brainstorms, zodat
doestellingen kunnen worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.
2) Alain Borreman vraagt naar het resultaat van gesprek van Tim Vandenput en Pieter
Muyldermans met de jongeren die regelmatig op het speelveldje bij de
Mariënparking aanwezig zijn.
Tim Vandenput wil in openbare zitting niet te veel in detail treden, maar hij vertelt
alvast dat het een positief gesprek was waarop 20 à 25 jongeren aanwezig waren.
Alain Borreman wil weten of het nu opportuun is om de openingsuren van het GC
Sohie terug uit te breiden.
Pieter Muyldermans vindt het nog wat te vroeg om hierover te beslissen. Hij stelt
wel vast dat er beduidend minder overlast is sinds de maatregel. Dit kan ook te
wijten zijn aan het betere weer.
3) Julie Bollue verklaart dat de knuffelactie op de Eggerickxstraat georganiseerd door
de ouderraad van de Sint-Clemensschool een succes was, maar dat men na afloop
toch gewoon weer met de wagens op de stoep reed om een tegenligger te kruisen.
Ze vraagt of de plaatsing van paaltjes een oplossing kan bieden. Ze grijpt terug
naar het project rond de schoolomgeving van het Groene Dal, dat werd uitgebreid
met de omgeving van de Sint-Clemensschool. Ze wil weten hoever dit project
gevorderd is.
Tim Vandenput verklaart dat we vandaag nog wachten op een bevestiging van het
Groene Dal in verband met de aanleg van hun parking. Hij wijst erop dat het een
complex project is, waarbinnen we ook moeten opletten voor de effecten op de
verkeersstromen verder buiten de schoolomgeving.
Julie Bollue vraagt naar de werking van de mobiliteitsraad en hoe de scholen daarin
worden betrokken.
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Marc Vanderlinden bevestigt dat beide directeurs worden uitgenodigd voor deze
vergaderingen.
Julie Bollue kondigt aan dat na de paasvakantie er een volgende ludieke actie rond
veiligheid van de schoolomgeving gepland wordt in samenwerking met de
ouderraad van het Groene Dal
4) Julie Bollue is verbaast dat er nog geen definitieve locatie voor de frituur Koldam
werd aangeduid, waar ze na de werken op de sportsite zullen gevestigd worden.
Tim Vandenput verduidelijkt dat de buiteninrichting van de site nog niet
gefinaliseerd is. De focus ligt vandaag op de bouw van de sporthal.
5) Julie verwijst naar de uitspraak van Tim Vandenput betreffende het alleen lopen in
het bos. Ze vraagt of het niet de taak is van het bestuur om ervoor te zorgen dat
iedereen zich veilig voelt.
6) Tim Vandenput benadrukt dat zijn uitspraak uit de context werd gerukt en slechts
één van de verschillende tips was die lopers kunnen toepassen. Hij voegt eraan toe
dat de beste manier om zich veilig te voelen is dat we allemaal blijven buiten
komen. Hoeilaart is een veilige gemeente. Daarnaast meldt hij dat de politie niet
bevoegd is in het bos, maar dat dit het terrein is van het Agentschap Natuur en
Bos. Echter is er maar één boswachter, en deze kan niet overal tegelijkertijd zijn.
7) Jo Portois vraagt naar de status van de installatie van het bushokje op de A.
Biesmanslaan.
Pieter Muyldermans laat weten dat de plaatsing voorzien is, maar de exacte locatie
is nog niet beslist. Deze wordt met bewoners en winkeliers besproken. Ook de
plaatsing van een fietsstalling is voorzien.
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift

Bram Wouters
Algemeen directeur
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get. Steven Coppens
Voorzitter

Steven Coppens
Voorzitter gemeenteraad

