Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 25 MEI 2020
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting

***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
27 april 2020. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

27 april 2020 : openbare zitting gemeenteraad.

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

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

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 27 april 2020
goed.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Algemeen directeur. Overzicht getroffen maatregelen in het kader van de
beperking van de verspreiding van het coronavirus
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

13 maart 2020: opstart van federale maatregelen ter beperking van de verspreiding
van het coronavirus in België

Feiten en context
Het coronavirus en de maatregelen ter beperking van de verspreiding ervan hebben ons
gedwongen om de werking van het bestuur en van alle diensten bij te sturen.
Er zijn sinds 13 maart 2020 al verscheidene initiatieven genomen en ook nu, meer dan een
maand later zijn er nog wekelijks verschillende maatregelen die we treffen en initiatieven
die we opstarten of ondersteunen.
De ideeën worden behandeld door een interne werkgroep, sommige ervan zijn dringend,
waardoor een behandeling door het college zou leiden tot onnodige vertraging. Na analyse
en beoordeling wordt een advies geformuleerd aan de burgemeester.
De uitvoering start meteen na akkoord van de burgemeester.
Juridische gronden
/
Advies
/
Argumentatie
Het is belangrijk om in corona-tijden kort op de bal te spelen, maar eveneens om de
gemeenteraad
op
de
hoogte
te
brengen
van
de
lokale
aanpak.
Aangezien we meermaals per week moeten bijsturen of nieuwe maatregelen moeten
treffen, zal er pas op vrijdag 22 mei 2020 een overzicht overgemaakt worden van de acties
die het college heeft ondernomen in het kader van de corona-crisis. De raadsleden
ontvangen zodoende de laatste bijgewerkte versie.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van alle acties ondernomen door het bestuur in het kader van de
beperking van de verspreiding van het coronavirus.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
/
***
O.P.3 Financiën. Belasting op parkeren. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

20 december 2010: goedkeuring van belastingreglement gevestigd op het parkeren
van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de
openbare weg tijdens de gemeenteraadszitting van 20 december 2010. De heffing
gaat in vanaf 1 januari 2011.
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Feiten en context
De belasting op parkeren werd in de zitting van 20 december 2010 goedgekeurd voor een
onbeperkte periode.
Juridische gronden
•
•
•
•
•

De grondwet: artikel 170 § 4;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen
met een handicap;
De wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart
1968 betreffende de politie over het wegverkeer waardoor de gemeenten niet alleen
parkeergeld kunnen heffen op motorvoertuigen maar nu ook op hun
aanhangwagens en hun onderdelen;

Advies
/
Argumentatie
Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring.
De aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de
juridische gronden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen

3

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 56 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2931-8476-2286-0221.

Gemeenteraadszitting van 25 mei 2020

BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Vanaf 1 juni 2020 wordt er een gemeentebelasting gevestigd voor het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Artikel 2
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar parkeren
toegelaten is en waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die
eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen
gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2, van de wet van 25 juni 1993
betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare
markten.
Artikel 3
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Voor wat betreft het parkeren in een blauwe zone:
• Gratis voor de maximale duur voorzien in het verkeersreglement. Indien door
verkeersborden een andere maximale duur wordt opgelegd is het gratis voor deze
maximale duur.
• Een forfaitair bedrag van 20 euro voor de periode die langer is dan deze die gratis
is.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar
aanbrengen van de parkeerschijf achter de voorruit van het voertuig, indien het plaatsen
van de schijf verplicht is overeenkomstig artikel 27.1.1 van het KB van 1 december 1975,
of door controle door een bevoegd persoon op de andere plaatsen.
Voor wat betreft het parkeren op de plaatsen waar door middel van verkeersborden een
maximale parkeerduur wordt opgelegd:
• Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
• Een forfaitair bedrag van 20 euro voor de periode die langer is dan deze die gratis
is.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Bij niet-betaling door de
gebruiker, is de belasting verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het
voertuig.
De belasting is verschuldigd van zodra het voertuig geparkeerd is.
Artikel 5
a. De belasting is niet verschuldigd op zon- en feestdagen en op 11 juli.
b. Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis. Het
statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het
parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig
van de kaart uitgereikt overeenkomstig het MB van 7 mei 1999.
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Artikel 6
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die
toegelaten is.
De gebruiker van een motorvoertuig die, indien verplicht, de parkeerschijf niet zichtbaar
achter de voorruit van zijn voertuig plaatst of de parkeerschijf niet correct gebruikt, wordt
steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 3 bedoelde forfaitaire tarief.
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, wordt een parkeerbiljet, aangebracht
op de voorruit van het voertuig.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8
Aan de belastingplichtige wordt een aanslagbiljet toegezonden samen met een beknopte
samenvatting van het reglement krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Artikel 9
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de
invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 10
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 11
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 12
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, digitaal loket, Financieel directeur, dienst Communicatie, website
***
O.P.4 Financiën. Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode
2020-2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

17 december 2018 : goedkeuring belastingreglement voor de periode van 1 januari
2019 tot en met 31 december 2021 tijdens de gemeenteraadszitting.
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

5

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 56 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2931-8476-2286-0221.

Gemeenteraadszitting van 25 mei 2020

Feiten en context
De belasting op de paardenboxen werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17
december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.
Juridische gronden
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting op paardeboxen werd hernieuwd voor de periode van 1 januari 2019 tot 31
december 2021 tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2018. Naar aanleiding
van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle belastingreglementen terug
voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De aanpassingen beperken zich tot de
gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de juridische gronden.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt voor de periode ingaand vanaf 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2021,
een gemeentebelasting gevestigd op de paardenboxen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de paardenboxen op 1 januari van het
belastingjaar.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 45,00 euro per paardenbox, zijnde een afgesloten
stalruimte voor één paard.
Ingeval meerdere paarden gestald worden in een stal, die evenwel niet beschikt over
paardenboxen, is de eigenaar zoveel maal het belastingtarief verschuldigd als er gelijktijdig
paarden kunnen gestald worden in de stal.
Artikel 4
De beroepskwekers van luxepaarden, met uitzondering van de manege-uitbaters of van
de personen die een gemengd beroep uitoefenen, wier stoeterij zich op het grondgebied
van de gemeente bevindt, en de handelaars in luxepaarden, als zodanig in het
handelsregister ingeschreven, zullen een forfaitaire belasting van 62,00 euro of 124,00
euro betalen, naargelang hun stallen minder dan tien of tien paardenboxen of meer
bevatten.
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Dit forfaitair tarief dekt nochtans niet de eigendom of het bezit van paarden die aan
openbare wedrennen of aan paardenwedstrijden deelnemen of die in verhuring worden
gegeven. Voor deze paarden wordt de belasting overeenkomstig de bepalingen van artikel
3 toegepast.
Artikel 5
Van de belasting zijn vrijgesteld de paardenboxen die uitsluitend gebruikt worden op
wedstrijddagen of wedrendagen, ten behoeve van deelnemende paarden.
Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld de paardenboxen die op geen enkel ogenblik
tijdens geheel het aanslagjaar aangewend worden voor het stallen van paarden.
Artikel 6
De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingschuldige geeft het totaal aantal paardenboxen op waarvan hij eigenaar is,
rekening houdende met de bepalingen van artikel 3.
De belastingschuldige die geen aangifte heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15
januari van het jaar volgend op de het belastingjaar, aan de gemeente de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Wenst de belastingschuldige te genieten van de belastingvrijstelling voorzien in artikel 5
dient hij bovendien al zijn paardenboxen te nummeren en die nummers op een bestendige
wijze op zijn paardenboxen aan te brengen. Bij zijn aangifte, die melding maakt van het
aantal paardenboxen waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, voegt de eigenaar een
getekende schets met duidelijke vermelding van de nummering van de boxen voor dewelke
hij een belastingvrijstelling wenst.
Artikel 7
Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingschuldige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent
het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop
de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag
van de belasting.
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting en, ingeval van herhaling binnen de twaalf maanden, met het dubbele van de
belasting, onverminderd de betaling van de belasting en de verwijlintresten. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9
Aan de belastingschuldige wordt een aanslagbiljet toegezonden samen met een beknopte
samenvatting van het reglement krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Artikel 10
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
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Artikel 11
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 12
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 13
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website
***
O.P.5 Financiën. Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing
voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
• 17 december 2018: goedkeuring van belastingreglement op de stapelplaatsen
tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2018 voor de periode van 1
januari 2019 tot en met 31 december 2021.
• 1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.
Feiten en context
De belasting op de stapelplaatsen van materialen werd in de zitting van 17 december 2018
goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.
Juridische gronden
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedures van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting, gevestigd op de stapelplaatsen van materialen, werd hernieuwd voor de
periode 2019-2021 tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2018. Naar
aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De
aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de
juridische gronden.
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Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt voor een periode, ingaand op 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2021,
een gemeentebelasting gevestigd op de stapelplaatsen van materialen.
Onder stapelplaats wordt verstaan elke niet-overdekte verzamelplaats.
Onder
•
•
•
•
•

materialen wordt verstaan:
hout onder diverse vormen (brandhout, boomstammen, biels, ...)
containers (open en gesloten)
bouwmaterialen
schroot
ongebruikte voertuigen

Onder schroot wordt verstaan metaalafval en brokstukken van metalen voorwerpen,
ongeacht de restwaarde.
Onder ongebruikte voertuigen wordt verstaan voertuigen die niet meer kunnen gebruikt
worden, maar waarvan het koetswerk nog bestaat, of die nog bruikbaar kunnen gemaakt
worden of die nog dienstig kunnen zijn als onderdelen voor andere voertuigen.
Artikel 2
Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 0,40 euro per m², in functie van
de totale oppervlakte van het terrein waarop de stapelplaats op 1 januari van het
belastingjaar gevestigd is.
Artikel 3
Stapelplaatsen met een totale oppervlakte van minder dan 20 m² worden vrijgesteld van
de belasting.
Artikel 4
Professionele carrosseriebedrijven en autohandelaars worden van de belasting vrijgesteld,
in zover zij aantonen dat de stapelplaats dient voor de tijdelijke opslag van voertuigen,
bestemd om hersteld, hetzij vernietigd/gerecycleerd te worden.
Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de stapelplaats, terwijl de eigenaar van
het eigendom aansprakelijk is voor de betaling van de belasting. De jaarlijkse belasting is
verschuldigd op 1 januari van het belastingjaar.
Artikel 6
De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingschuldige die geen aangifte heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15
januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
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Artikel 7
Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingschuldige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent
het college van burgemeester en schepenen aan de belastingschuldige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop
de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag
van de belasting.
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd
gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn
wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het
oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting en, in geval van herhaling binnen de twaalf maanden, met het dubbele van de
belasting, onverminderd de betaling van de belasting en de verwijlintresten. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 11
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 12
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website
***
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O.P.6 Financiën. Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het
dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

17 december 2018: goedkeuring belasting op de constructies bestemd of
aangewend voor het dragen van reclame en zichtbaar zijn vanaf een openbare weg
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Feiten en context
De belasting, gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van
reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg werd goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 17 december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2021.
Juridische gronden
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting, gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van
reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg werd goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 17 december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2021. Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008
worden alle belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring.
De aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de
juridische gronden.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt voor een termijn, ingaand op 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2021,
een gemeentebelasting gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het
dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg.
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Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de constructie op 1 januari van het
belastingjaar.
Artikel 3
De belasting, bedoeld onder artikel 1, wordt vastgesteld:
• voor de constructies zonder verlichting, op 15,00 euro per vierkante meter nuttige
oppervlakte;
• voor de constructies met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting, op 20,00
euro per vierkante meter nuttige oppervlakte.
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.
Artikel 4
De telling van de belastbare constructies, bedoeld onder artikel 1, wordt uitgevoerd door
de aangestelden van het gemeentebestuur.
Artikel 5
Van de belasting, bedoeld onder artikel 1, zijn vrijgesteld de constructies voorbehouden
voor een werk of een organisme zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke,
letterkundige of wetenschappelijke aard of van openbaar nut.
Artikel 6
Van de belasting, bedoeld onder artikel 1, zijn eveneens vrijgesteld de aanduidingen,
zichtbaar vanaf de openbare weg, die tot doel hebben de handel of nijverheid bekend te
maken welke op die plaats geëxploiteerd wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of de
activiteiten die er plaatsvinden.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 10
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 11
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website,
***
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O.P.7 Financiën. Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van
grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente.
Hernieuwing voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

17 december 2018: goedkeuring van belasting op de ontgravingen, op het openen
en sluiten van grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de
gemeente
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Feiten en context
De belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van grafkelders en op de
begraving van personen vreemd aan de gemeente werd goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot
en met 31 december 2021.
Juridische gronden
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van grafkelders en op de
begraving van personen vreemd aan de gemeente werd hernieuwd voor de periode 20192021. Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De
aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzigingen naar de
juridische gronden.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt, voor een periode ingaand op 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2021,
een gemeentebelasting geheven op de ontgravingen, op het openen en sluiten van de
grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente, volgens de
volgende bepalingen:
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•

Een belasting op de teraardebestelling of asverstrooiing op het gemeentelijk
kerkhof, van personen die buiten de gemeente overleden zijn en die niet hun
wettelijke woonplaats, noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben,
waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 450 euro.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving of asverstrooiing
aanvraagt.

De belasting is niet verschuldigd op:
1) de begrafenissen van personen, die ter aarde worden besteld in begraafplaatsen,
welke het voorwerp uitmaken van een grondvergunning.
2) de begrafenissen van militairen en burgers, gestorven in dienst van het vaderland.

•

Een belasting op de ontgravingen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op
750 euro.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraven
vraagt.
De belasting is niet verschuldigd voor:
1) de ontgravingen die uitgevoerd worden op bevel van de gerechtelijke
overheden;
2) de ontgravingen die moeten geschieden op verzoek van het gemeentebestuur;
3) de ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen en burgers.

•

Een belasting op het openen en sluiten van grafkelders op het gemeentelijk kerkhof
om het bijzetten in de grafkelders mogelijk te maken, waarvoor het bedrag wordt
vastgesteld op 250 euro voor de opening en sluiten tezamen.
De belasting is verschuldigd door de persoon die om het openen en sluiten verzoekt.
Deze vergoeding is niet verschuldigd voor de opening en sluiting uitgevoerd op
bevel van de gerechtelijke overheden of op het verzoek van het gemeentebestuur.

Artikel 2
De belasting moet contant worden betaald, op het ogenblik van de aanvraag tot begraving,
asverstrooiing, ontgraving of opening/sluiting van de grafkelder.
Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk
eisbaar overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.
Artikel 3
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 4
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 5
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website
***
O.P.8 Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de
gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het
aanslagjaar 2020. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

Belastingreglement
houdende
vaststelling
van
de
gedifferentieerde
toegangstarieven tot het recyclagepark, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 17 december 2018.
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Feiten en context
Het belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven
tot het recyclagepark werd in de zitting van 17 december 2018 goedgekeurd voor de
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Juridische gronden
•
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement houdende vaststelling van de gedifferentiëerde toegangstarieven
tot het recyclagepark werd hernieuwd voor het aanslagjaar 2020. Naar aanleiding van een
wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle belastingreglementen terug
voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De aanpassingen beperken zich tot de
gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de juridische gronden.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
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BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2020 wordt er een belasting gevestigd voor het ter inzameling en
verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark.
Het aanbieden van afvalstoffen kan gebeuren:
· te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen
· met personenwagen
· met aanhangwagen: ieder voertuig dat bestemd is om te worden getrokken door
een ander voertuig
· bestelwagen: ieder voertuig gebouwd en opgevat voor het vervoer van zaken met
een minimum hoogte van 1,80 m
Artikel 2
De belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de aangeboden
afvalstoffen op het recyclagepark.
Artikel 3
Er is geen belasting verschuldigd wanneer uitsluitend afvalstromen worden aangeleverd
waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (bvb. KGA, AEEA, PMD, papier /
karton, verpakkingsglas, autobanden,….); metalen, asbest, zachte en kleine harde plastics
in de roze zak met opschrift 'Interrand', textiel en piepschuim.
Een belasting voor deze afvalstromen is wel verschuldigd vanaf:
·

het 13e bezoek / jaar te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen:

2 euro

·

het 13e bezoek / jaar met personenwagen:

2 euro

·

het 3e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM
van maximaal 750 kg, niet geremd:
het 2e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM
van meer dan 750 kg of bestelwagen, geremd:

4 euro

·

8 euro

Er is geen belasting verschuldigd voor het aanleveren van enkel AEEA.
Artikel 4
Een belasting is verschuldigd voor deze afvalstromen waarvoor geen aanvaardings- of
terugnameplicht van toepassing is, zijnde onder meer: grofvuil, houtafval, groenafval,
gipsafval, vlak glas, harde plastics,...
De belasting voor deze afvalstromen wordt in drie groepen verdeeld:
1) grofvuil: ongesorteerd afval dat niet thuishoort bij de andere selectief ingezamelde
afvalstromen
2) zuiver puin
3) andere afval: houtafval, groenafval, gipsafval, vlak glas, harde plastics,....
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1. grofvuil
De belasting voor grofvuil wordt vastgesteld op:
·
OF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

per persvolume van 2,5 m³

30 euro

1 persoonsmatras:
1 persoonsbed:
(één) stoel:
(één) vloerkleed (tapijt):
één stuk of stukken qua grootte vergelijkbaar met één van de voorgaande
omschrijvingen:
2 persoonsmatras:
2 persoonsbed:
zetel -1zit:
zetel -2zit:
zetel -3zit:

5
5
5
5
5

euro
euro
euro
euro
euro

10
10
10
15
20

euro
euro
euro
euro
euro

2. zuiver puin en ander afval
De belasting voor de aanvoer van zuiver puin en ander afval wordt als volgt vastgesteld:
Belasting
· te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen:
·

·

·

·

·

personenwagen:
- van het 5e t.e.m. 12e bezoek
- van het 13e bezoek
aanhangwagen met een MTM van met een maximaal
750 kg, niet geremd:
- van het 5e t.e.m. 12e bezoek
- van het 13e bezoek
personenwagen met aanhangwagen met een MTM
van maximaal 750 kg, niet geremd:
- vanaf 3e bezoek
aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg,
geremd of bestelwagen:
- vanaf 2e bezoek
personenwagen met aanhangwagen met een MTM
van meer dan 750 kg, geremd of bestelwagen:
- vanaf 2e bezoek

zuiver puin
1 euro

ander afval
1 euro

2
4
8
12

2
4
8
6

euro
euro
euro
euro

euro
euro
euro
euro

15 euro
30 euro
15 euro

8 euro
16 euro
8 euro

30 euro
50 euro

16 euro
45 euro

100 euro
55 euro

90 euro
50 euro

110 euro

100 euro

Artikel 5
Er is geen enkele belasting verschuldigd wanneer de bezoeker:
· enkel houtsnippers komt afhalen, zonder aanvoer van afvalstoffen;
· enkel een bezoek brengt aan de demoplaats voor thuis composteren, zonder
aanvoer van afvalstoffen.
Artikel 6
Bij een diftar volumepark is de belasting verschuldigd door de bezoeker die de afvalstoffen
aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de betaalkaart
(bancontact).
Een betaalticket wordt afgeleverd aan de bezoeker.
Het automatisch openen van de slagboom na betaling en de registratie in het aanwezige
informaticasysteem gelden als bewijs van betaling.
Artikel 7
Elke bezoeker die weigert de correcte belasting te betalen, kan het recyclagepark niet
betreden (slagboom gaat niet open).
Elke bezoeker die moedwillig de correcte belasting niet betaalt, kan bij een volgend bezoek
aan het recyclagepark geweigerd worden.
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Artikel 8
Elke bezoeker van het recyclagepark wordt aangemaand zijn afvalstromen apart aan te
voeren, verdeeld in vier (4) groepen van afvalstromen:
· afvalstromen waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (gratis
stromen)
· zuiver puin
· ander afval
· grofvuil
Elke bezoeker die grofvuil aanvoert met gelijk welke andere afvalstroom, dient altijd de
belasting voor grofvuil te betalen.
Elke bezoeker die gratis afvalstromen aanvoert met zuiver puin of ander afval, dient de
belasting te betalen voor de desbetreffende afvalstroom.
Elke bezoeker die zuiver puin of ander afval samen aanvoert, betaalt de belasting voor
zuiver puin.
Artikel 9
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 10
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 11
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Interrand, dienst Omgeving
***
O.P.9 Financiën. Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. Hernieuwing
voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

17 december 2018: goedkeuring belasting aansluiting privé-eigendommen op het
openbaar rioleringsnet voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december
2021
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.
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Feiten en context
De belasting, ingevoerd om de aansluiting van privé-eigendommen op het openbaar
rioleringsnet mogelijk te maken, met uitvoering der werken op het openbaar domein door
de technische gemeentediensten of de door de gemeente aangestelde uitvoerder werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 voor een periode van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.
Juridische gronden
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement werd hernieuwd voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2021. Naar
aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De
aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de
juridische gronden.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt ten voordele van de gemeente voor een periode, aanvang nemend op 1 juni 2020
en eindigend op 31 december 2021, een belasting ingevoerd om de aansluiting van privéeigendommen op het openbaar rioleringsnet mogelijk te maken, met uitvoering der werken
op het openbaar domein door de technische gemeentediensten of de door de gemeente
aangestelde uitvoerder.
Artikel 2
De werken tot aansluiten van de woningen, gebouwen en panden worden uitgevoerd door
de zorgen en onder het beheer van de gemeente.
Artikel 3
De werken worden uitgevoerd vanaf de hoofdriool tot op de vooraf door het college van
burgemeester en schepenen en de aanvrager duidelijk te bepalen grensscheiding tussen
het openbaar en het privaat domein.
Artikel 4
Het forfaitair bedrag van de belasting wordt bepaald op 2.358,49 euro, exclusief btw (2500
euro inclusief btw) voor de aansluiting van een ééngezinswoning, hierbij inbegrepen het
werk en de materialen die nodig zijn om het werk tot een goed eind te brengen.
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Artikel 5
Voor aansluitingswerken van meergezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, ...
op het rioleringsnet, wordt het tarief vermeld onder artikel 4 gehanteerd als basistarief.
Alle bijkomende werken en leveringen worden uitgevoerd op basis van een bestek.
Artikel 6
De aanvraag tot aansluiting dient schriftelijk gericht te worden aan het college van
burgemeester en schepenen. De belasting is verschuldigd door de persoon die aan het
bestuur gevraagd heeft de werken uit te voeren.
Artikel 7
Wat ook de ligging van de hoofdriool is, zal het aantal lopende meter worden berekend
vanaf de as van de voorliggende straat tot de grensscheiding tussen het openbaar en het
privaat domein, zoals vooraf overeengekomen.
Artikel 8
In geen geval brengt de belasting enig recht mee tot private toe-eigening van de goederen
behorende tot het gemeentelijk patrimonium, met alle gevolgen ervan ten laste van de
aanvrager.
Artikel 9
De belasting is contant betaalbaar.
Artikel 10
Bij gebrek aan contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.
Artikel 11
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 12
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 13
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website,
technische dienst, dienst Omgeving
***

20

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 56 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2931-8476-2286-0221.

Gemeenteraadszitting van 25 mei 2020

O.P.10 Omgeving. Belasting op de aanvragen voor het bekomen van een
omgevingsvergunning of op de melding van stedenbouwkundige handelingen,
het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(IIOA). Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

De gemeente heft een belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het
exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), zoals bedoeld in het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

•

De gemeente heft een belasting op het regulariseren van meldings-en
vergunningsplichtige werken, zoals bedoeld in het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning.

•

De gemeente heft een belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het
verkavelen van gronden, zoals bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende
de omgevingsvergunning

•

De belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het exploiteren van
een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 16 december 2015, is vervallen op 31 december 2018.

•

De belasting op de afgifte van regularisatievergunningen, zoals gevestigd door de
gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, vervalt op 31 december 2021.

•

De belasting op de afgifte van omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden, zoals gevestigd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018,
vervalt op 31 december 2021.

•

1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Feiten en context
Sedert 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning in werking
getreden. Met de bijbehorende uitvoeringsbesluiten wordt er een retributie geheven op het
behandelen van meldingen en aanvragen bedoeld in het omgevingsdecreet.
Juridische gronden
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De grondwet, in het bijzonder artikels 10, 11 en 170 §4;
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in het bijzonder de bepalingen van titel
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);
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
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•
•
•
•

Het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstbelastingen, in het bijzonder artikels 126 tot 175;
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Bijlage 1 van VLAREM II;
En uitvoeringsbesluiten van het bovenstaande;

Advies
/
Argumentatie
Het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsdecreet vergt
een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen en het is billijk deze inzet door te
rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en
vergunningsprocedures worden doorlopen.
Gelet op de bijkomende inzet van de gemeentelijke middelen die gevraagd wordt bij het
behandelen van aanvragen en meldingen in het kader van het omgevingsdecreet ter
regularisatie, is het billijk deze bijkomende inzet door te rekenen aan degene op wiens
initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen.
Het onderstaand reglement werd gebaseerd op het modelreglement van de VVSG.
Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De
aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzigingen naar de
juridische gronden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
§1. Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 juni 2020 en eindigend op 31 december
2021, een belasting gevestigd op de aanvragen tot omgevingsvergunning voor of de
meldingen in toepassing van het omgevingsvergunningsdecreet. De belasting wordt als
volgt vastgesteld:
a) Dossiers waarvoor de gemeente vergunningverlenende overheid is:
1. Aanvraag eenvoudige procedure voor het bekomen van omgevingsvergunning:
80 euro
2. Aanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning:
160 euro
3. Aanvraag tot verkavelen van gronden:
- zonder wegenisaanleg; per kavel: 80 euro
- met wegenisaanleg; per kavel:160 euro
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- bijstelling van de verkavelingsvergunning
zonder nieuwe wegenisaanleg; per kavel: 80 euro
- bijstelling van de verkavelingsvergunning
met nieuwe wegenisaanleg; per kavel: 80 euro
4. Melding van:
- stedenbouwkundige handelingen: 80 euro
- IIOA of gemengd project: 80 euro
5. Mededeling met vraag tot omzetting van milieuvergunning naar permanente
omgevingsvergunning: 80 euro
6. Omzetting omgevingsvergunning na klassenverhoging
door wijziging van de indelingslijst: 80 euro
7. Aanvraag van een planologisch attest: 500 euro
8. Aanvraag van een stedenbouwkundig attest: 80 euro
9. Regularisatieaanvraag eenvoudige procedure voor het bekomen van een
omgevingsvergunning of voor de regularisatie door middel van melding zonder de
verplichte medewerking van een architect: 250 euro
10. Regularisatieaanvraag gewone procedure voor het bekomen van een
omgevingsvergunning of voor de regularisatie door middel van melding met de
verplichte medewerking van een architect: 500 euro
b) Dossiers waarvoor de provincie of de Vlaamse overheid vergunningverlenende
overheid is:
1. Aanvraag eenvoudige procedure voor het bekomen van een
omgevingsvergunning: 160 euro
2. Aanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning:
320 euro
3. Aanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning,
onderworpen aan een milieueffectenrapport of veiligheidsrapport: 320 euro
§2. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de IIOA of de opdrachtgever die
gehouden is tot het indienen van de aanvraag of melding.
§3. Voor de aanvragen vermeld onder §1 wordt, indien nodig, een hydraulisch advies aan
Aquafin gevraagd. De kosten voor dit hydraulisch advies wordt afgestemd op de reële
kosten. Deze kost is verschuldigd door de exploitant van de IIOA of de opdrachtgever die
gehouden is tot het indienen van de aanvraag.
§4. Voor de aanvragen vermeld onder §1 wordt indien nodig een openbaar onderzoek
georganiseerd. De kosten voor dit openbaar onderzoek wordt afgestemd op de reële
kosten. Deze kost is verschuldigd door de exploitant van de IIOA of de opdrachtgever die
gehouden is tot het indienen van de aanvraag.
§5. Voor de aanvragen vermeld onder §1 wordt een bijkomende belasting gevestigd van
160 euro voor de toepassing van een administratieve lus naar aanleiding van adviezen of
opmerkingen en/of bezwaren geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek.
§6. Voor de aanvragen of meldingen vermeld onder §1 wordt een bijkomende belasting
gevestigd van 100 euro wanneer die analoog ingediend werden.
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§7. Zijn van de belasting vrijgesteld:
- Aanvragen en meldingen van het eigen gemeentebestuur, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, de politiezone, welzijnsinstellingen zonder winstoogmerk en
beschutte werkplaatsen.
- Sociale huisvestingsmaatschappijen
- Meldingen van overname en naamswijzigingen.
- Tijdelijke inrichtingen.
De vrijstellingen stellen de aanvrager niet vrij van de betaling van overige belastingen.
§8. Zijn van de betaling van de regularisatiebelasting vrijgesteld:
- Aanvragen of meldingen waarbij de plannen fundamenteel wijzigen t.o.v. een niet
uitgevoerde vergunning waardoor ze als een volledig nieuwe aanvraag kunnen worden
beschouwd.
- Aanvragen of meldingen waarbij de te regulariseren zaken een gevolg zijn van een
probleem van stabiliteit. Een grondige motivatie van de architect dient bij het
regularisatiedossier te worden gevoegd.
- Aanvragen of meldingen waarbij het te regulariseren gebouw vernield of beschadigd werd
ten gevolge van een vreemde oorzaak die niet kan worden toegerekend aan de eigenaar
(zoals stormschade, brandschade, schade door overstroming). De schade dient te worden
aangetoond.
- Aanvragen/ meldingen voor de regularisatie van tijdelijke bouwwerken, met name die na
maximum één jaar vanaf hun oprichting gesloopt worden.
De vrijstellingen stellen de aanvrager niet vrij van de betaling van overige belastingen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd na het indienen van een aanvraag of melding en wordt door
de aanvrager vereffend na toezending van de factuur door het gemeentebestuur van
Hoeilaart.

Artikel 3
De belasting is slechts voor 50% verschuldigd indien de melding of aanvraag wordt
afgewezen als onontvankelijk of ten gronde volledig wordt geweigerd.
Artikel 4
De kohierbelasting waarvan spraken in artikel 2 moet betaald worden binnen twee
maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Artikel 5
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingevorderd bij wege van een kohier dat
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 6
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 7
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket
aan de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 8
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Louise de Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst omgeving, communicatiedienst, financiële dienst.
***
O.P.11 Financiën. Belasting op het gebruik van het openbaar domein.
Hernieuwing voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

22 februari 2016: goedkeuring belasting op het gebruik van het openbaar domein
tijdens de gemeenteraadszitting
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Feiten en context
De belasting op het gebruik van het openbaar domein werd goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot
en met 31 december 2021.
Juridische gronden
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting op het gebruik van het openbaar domein werd hernieuwd voor de periode
2019-2021. Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden
alle belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De
aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de
juridische gronden.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren
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Artikel 1
Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op het gebruik van het openbaar
domein.
Artikel 2
De belasting wordt gevestigd, voor een periode ingaand op 1 juni 2020 om te eindigen op
31 december 2021.
Artikel 3 Belastbare activiteiten
De belasting is verschuldigd:
a.
Voor de uitoefening van ambulante activiteiten op de openbare weg.
b.
Voor de uitbating van een frituur- of ander eetwarenkraam met standplaats op de
openbare weg.
c.
Voor het plaatsen van kramen, tenten of andere roerende voorwerpen met
winstgevend doel tijdens de jaarlijkse winter- en zomerkermis.
Artikel 4 Belastingplichtige
De belasting, bedoeld onder artikel 3, a, is verschuldigd door de handelaar die ambulante
activiteiten uitoefent op de openbare weg.
Artikel 5
De belasting, bedoeld onder artikel 3, b, is verschuldigd door de uitbater van het frituurof ander eetwarenkraam. De eigenaar van het kraam is hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.
Artikel 6
De belasting, bedoeld onder artikel 3, c, is verschuldigd door de persoon die de standplaats
heeft aangevraagd.
Artikel 7 Aanslagvoet
De belasting, bedoeld onder artikel 3, a wordt als volgt vastgesteld:
1°
Voor de handelaars zonder abonnement voor een standplaats:
€ 2,00 per strekkende meter voor een dag of gedeelte ervan, met als
minimumforfait
€ 13,00;
2°
Voor de handelaars met een abonnement voor een standplaats: € 25,00 per
strekkende meter voor een semester.
De volledige lengte van de inrichting, waar de waren verkocht worden, wordt in
aanmerking genomen.
Een gedeelte van een meter wordt aangerekend voor een volledige meter.
Artikel 8
De belasting, bedoeld onder artikel 3, b wordt als volgt vastgesteld:
1°
€ 190,00 per kwartaal en per standplaats op het openbaar domein;
Dit bedrag wordt gehalveerd zo de frituur of het eetwarenkraam enkel wordt opengesteld
voor het publiek tijdens de weekends, d.i. van vrijdagnamiddag 17 uur tot de zondagavond
24 uur of op wettelijke feestdagen of tijdens de openbare feestelijkheden die in de
gemeente worden ingericht.
Elk begonnen kwartaal is volledig verschuldigd.
2°
€ 19,00 voor kramen die worden opgesteld op het openbaar domein voor een
maximum duur van 1 dag.
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Artikel 9
De belasting, bedoeld onder artikel 3, c, wordt als volgt vastgesteld:
1°
tijdens de zomerkermis:
€ 9,00 per lopende meter voorgevelbreedte, met een minimum van € 60,00 en een
maximum van € 210,00 door één en dezelfde persoon te betalen voor één kraam, tent,
toestel of roerend voorwerp.
De bedragen worden gebracht op respectievelijk € 10,00, € 65,00 en € 230,00 indien
gebruik wordt gemaakt van de elektriciteitskasten op het Gemeenteplein.
2°
tijdens de winterkermis:
€ 4,50 per lopende meter voorgevelbreedte, met een minimum van € 30,00 en een
maximum van € 105,00 door één en dezelfde persoon te betalen voor één kraam, tent,
toestel of roerend voorwerp.
De bedragen worden gebracht op respectievelijk € 5,00, € 33,00 en € 115,00 indien
gebruik wordt gemaakt van de elektriciteitskasten op het Gemeenteplein.
Artikel 10
De belasting, bedoeld onder artikel 3, a, is niet verschuldigd voor ambulante verkopen in
het raam van manifestaties zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend
doel verricht door verenigingen zonder winstoogmerk of door instellingen van openbaar
nut die door de Minister van Middenstand erkend zijn. Ze is evenmin van toepassing tijdens
het Druivenfestival.
Artikel 11
De belasting, bedoeld onder artikel 3, b, is niet van toepassing tijdens het Druivenfestival.
Artikel 12 Wijze van invorderen
In de gevallen, bedoeld onder artikel 7, 2°, 8,1° en 9 wordt de belasting ingevorderd bij
wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen.
In het geval, bedoeld onder artikel 7, 1° moet de belasting contant betaald worden tegen
afgifte van een kwitantie. Bij gebreke aan een contante betaling wordt de belasting
ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 30 mei 2008.
In het geval, bedoeld onder artikel 8,2° is de belastingplichtige er toe gehouden uiterlijk
48 uur voor de plaatsing het gemeentebestuur daarvan in te lichten en aangifte te doen
en de duur van het ter plaatse blijven aan te geven.
De belasting moet bij de aangifte contant betaald worden tegen afgifte van een kwitantie.
Bij gebreke aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd en is ze eisbaar overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 30 mei 2008.
Artikel 13
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 14
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 15
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website
***
O.P.12 Financiën. Intekening op de uitgifte aandelen Apt door Iverlek.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

17 april 2020: Ontvangst van een aangetekende brief van Iverlek met als
onderwerp “Uitnodiging intekening uitgifte aandelen Apt”.

Feiten en context
• Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft in 2019 een kapitaalverhoging doorgevoerd
om:
○ het eigen vermogen te versterken
○ de onderzeese kabel met het UK te financieren (Nemo Link)
○ het ontwikkelingsplan i.k.v. de energietransitie uit te voeren
• Publi-T (de controlerende Holding die 44.87% van de aandelen van Elia bezit)
besliste om in te tekenen op de kapitaalverhoging van Elia om de volgende redenen:
○ Publi-T heeft de exclusieve controle over Elia en wil verankerd blijven in een
onderneming met een strategische positie in het energiesysteem en de
bevoorradingszekerheid van het land en de realisatie van de energietransitie
○ de kapitaalverhoging kwam er om de Belgische activiteiten te versterken alsook
de Nemo Link die bijdraagt tot de bevoorradingszekerheid van ons land
○ Elia zorgt voor voorspelbare dividenduitkering met een groeipad (sinds 2011
jaarlijks 2%)
• Publi-T heeft nadien beslist om eveneens een kapitaalverhoging door te voeren om
bovenstaande investering in Elia te kunnen financieren.
• De Raad van Bestuur van Iverlek heeft in december 2019 beslist in te tekenen op
de nieuwe aandelen uitgegeven door Publi-T als kapitaalverhoging om de
investering van Elia te financieren.
• Alle andere Vlaamse vennoten (INTERGEM, IMEWO, ...) hebben ook ingetekend.
Gezamenlijk hebben zij 79.25 MIO euro in Publi-T geïnvesteerd. Brusselse en
Waalse vennoten hebben ook geïnvesteerd.
• Iverlek laat steden en gemeenten nu de mogelijkheid te participeren in deze
investering (in Elia) en te genieten van de bijbehorende winsten (behoudens
onverwachte omstandigheden een dividend van 3.2% dat geleidelijk zal toenemen).
• Iverlek heeft daarom beslist om over te gaan tot de uitgifte van nieuwe aandelen
Apt à 21.34 EUR/stuk.
• Elke stad of gemeente kan intekenen op de voor hem voorbehouden aandelen
(Hoeilaart = 4.776 aandelen voor 101.919,84 EUR) en ook kenbaar maken indien
zij bijkomende aandelen wil verwerven indien niet alle deelnemers intekenen op de
voor hen voorbehouden aandelen.
Juridische gronden
•

decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer in het bijzonder de
artikelen 2, 40 en 41 en Deel 3 Titel 3

Advies
/
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Argumentatie
Zie toelichting in de nota “Uitgifte aandelen Apt motivering en procedure” als bijlage bij dit
punt.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
In te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 4.776
aandelen aan een eenheidsprijs van EUR 21,34 voor een totaal bedrag van EUR
101.919,84.
Artikel 2
Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van
Iverlek zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten
van Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres johan.verzyck@fluvius.be.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, Fluvius
***
O.P.13 Technische dienst. Nieuwbouw Kinderdagverblijf, perceel 5: Renovatie
inkom WZC. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

1 september 2014: besluit van de gemeenteraad, aanstelling Haviland.
4 januari 2016: besluit schepencollege, aanstelling ontwerper Eiland 7: bouwen van
een kinderdagverblijf.

Feiten en context
In het kader van deze opdracht werd op 13 maart 2020 een bestek met nr.
10453/115000/LOT 05 opgesteld door de ontwerper, Eiland 7 Architecten bvba, Elzendreef
45 te 3110 Rotselaar.
De nieuwbouw van het kinderdagverblijf werd als volgt opgedeeld:
Deel 1: realisatie van extra parkeerplaatsen op het terrein: uitgevoerd.
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Deel 2: bouwen van een nieuw kinderdagverblijf.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
• Perceel 1 (afbraakwerken): uitgevoerd.
• Perceel 2 – 3 en 4 (bouwen van een kinderdagverblijf): firma De Brandt - in
uitvoering.
• Perceel 5: huidig bestek 'renovatie inkom WZC'. De uitgave voor deze opdracht
wordt geraamd op 196.464,60 euro, incl. 21 % btw.
• Perceel 6: omgevingsaanleg.
Juridische gronden
•
•
•
•

•

•
•

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel
41, § 1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000
euro niet).
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies
/
Argumentatie
We stellen voor de opdracht te gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

de

vereenvoudigde

Financieel advies
Financiële
gevolgen voorzien

Actie: A-4.4.0
AR: 221007 - BI: 094530
IP: 4.4

Uitgavekrediet:
3.327.731,53 euro
Vastgelegd voor de bouw:
2.820.472,64 euro
Saldo 507.258,89 euro
Raming werken: 133.944,10 euro
5 % onvoorzien
6.697,21 euro
Herziening 2 %
2.678,88 euro
Ereloon
19.047,25 euro
+ 21 % btw

196.464,60 euro

Saldo na vastlegging: 310.794,29
euro
Visum: 2020-010: Er wordt vastgesteld dat op bovenvermelde datum er voor een
uitgave op bovenvermeld(e) registratiesleutel(s) voldoende krediet beschikbaar is om het
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voorgestelde bedrag te betalen. Dit bedrag wordt na plaatsing door het CBS/Vabu/DC via
een bestelbon vastgelegd in de boekhouding.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 10453/115000/LOT 05 van 13 maart
2020 en de raming voor de opdracht 'Bouwen van een kinderdagverblijf 'Solheide' Lot 05:
Renovatie inkom WZC', opgesteld door de ontwerper, Eiland 7 Architecten bvba, Elzendreef
45 te 3110 Rotselaar. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 196.464,60 euro, incl. 21 % btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

de

vereenvoudigde

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
/
***
O.P.14 Technische dienst. Nieuwbouw Kinderdagverblijf, Perceel 6:
omgevingswerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

1 september 2014: besluit van de gemeenteraad, aanstelling Haviland.
4 januari 2016: besluit schepencollege, aanstelling ontwerper Eiland 7: bouwen van
een kinderdagverblijf.

Feiten en context
In het kader van deze opdracht werd op 13 maart 2020 een bestek met nr.
10453/115000/LOT 06 opgesteld door de ontwerper, Eiland 7 Architecten bvba, Elzendreef
45 te 3110 Rotselaar.
De nieuwbouw van het kinderdagverblijf werd als volgt opgedeeld:
Deel 1: realisatie van extra parkeerplaatsen op het terrein: uitgevoerd.
Deel 2: bouwen van een nieuw kinderdagverblijf.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
• Perceel 1 (afbraakwerken): uitgevoerd.
• Perceel 2 – 3 en 4 (bouwen van een kinderdagverblijf): firma De Brandt: in
uitvoering.

31

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 56 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2931-8476-2286-0221.

Gemeenteraadszitting van 25 mei 2020

• Perceel 5 : renovatie inkom WZC.
• Perceel 6: huidig bestek: omgevingsaanleg.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 593.906,49 euro, incl. btw.
Juridische gronden
•
•
•
•

•

•
•

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel
41, § 1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000
euro niet).
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies
/
Argumentatie
We stellen voor de opdracht te gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

de

vereenvoudigde

Financieel advies
Financiële
gevolgen voorzien

Actie: A-4.4.0
AR: 222000 - BI: 0945-30
IP: 4.4

Uitgavekrediet: 500.000,00 euro
Raming werken: 406.739,95 euro
5 % onvoorzien
20.337,00 euro
Herziening 2%
8.134,80 euro
Ereloon
55.620,06 euro
+ 21 btw
593.906,49 euro
Na vastlegging

- 93.906,49 euro

Op beleidsitemniveau
Globaal saldo:
310.794,29 euro – 93.906,49 euro
= 216.887,80 euro
Visum: 2020-011: Er wordt vastgesteld dat op bovenvermelde datum er voor een
uitgave op bovenvermeld(e) registratiesleutel(s) voldoende krediet beschikbaar is om het
voorgestelde bedrag te betalen. Dit bedrag wordt na plaatsing door het CBS/Vabu/DC via
een bestelbon vastgelegd in de boekhouding.
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BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 10453/115000/LOT 06 van 13 maart
2020 en de raming voor de opdracht 'Bouwen van een kinderdagverblijf 'Solheide' Lot 06:
omgevingwerken', opgesteld door de ontwerper, Eiland 7 Architecten bvba, Elzendreef 45
te 3110 Rotselaar. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 593.906,49 euro, incl. 21 % btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

de

vereenvoudigde

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Technische dienst
***
O.P.15 Technische dienst. Aanvullend reglement Groenendaalsesteenweg.
Besluit.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aanvraag van André Paron, Groenendaalsesteenweg 54,1560 Hoeilaart, om een
parkeerplaats voor personen met een handicap.

Feiten en context
In bijlage een kopie van de parkeerkaart van de heer Paron.

Juridische gronden
•
•
•
•
•
•

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Gelet het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en
de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden
van
de
verkeerstekens worden bepaald.

33

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 56 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2931-8476-2286-0221.

Gemeenteraadszitting van 25 mei 2020

•

•
•
•

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens.
Gelet op de omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009.
Gelet op de omzendbrief M.O.B. 25/04/2003 betreffende de parkeerplaatsen,
voorbehouden voor mensen met een handicap.
Gelet op het aanvullend reglement van 23 december 2004 betreffende het
aanbrengen van parkeerzones.

Advies
/
Argumentatie
De genomen maatregelen betreffen gemeentewegen.
De Groenendaalsesteenweg bevindt zich in een zone 50 (zie bijgevoegd signalisatieplan).
Het gaat om een aanvraag tot inrichting van een parkeerplaats voor mensen met een
handicap in het parkeervak in de buurt van huisnummer 54.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
Er wordt een parkeerplaats voor mensen met een handicap voorzien in het parkeervak
huisnummer 54.
Deze parkeerplaats wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9a met pictogram rolstoel.
Het pictogram wordt in witte kleur op het wegdek gereproduceerd. Evenwijdig met de
afbakening in wit van de parkeerplaats wordt een aangrenzend kader in blauw aangebracht
met een breedte van 0,15 cm.
Artikel 2
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: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Technische dienst
***
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O.P.16 Technische dienst. Aanvullend reglement schoolomgeving Het Groene
Dal. Besluit.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

•

Overwegende de uitgevoerde proefopstelling voor verkeersremmende ingrepen op
het sluipverkeer in de schoolomgeving van Basisschool Het Groene Dal;
Overwegende het advies van de mobiliteitsraad in de zitting van 13 februari 2020
om de maatregelen van het proefproject voor de schoolomgeving Groene Dal te
bestendigen;
Overwegende de schoolomgeving zich in een zone 30 bevindt

Feiten en context
Overwegende bijgevoegd signalisatieplan.
Juridische gronden
•
•
•
•
•

•
•

•

Gelet de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en
de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden
van
de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende
gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer;

Advies
/
Argumentatie
De aanvullende reglementen op het wegverkeer of gedeelten ervan die in strijd zijn met
dit reglement worden opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
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Besluit
Artikel 1
De aanvullende reglementen op het wegverkeer of gedeelten ervan die in
strijd zijn met dit reglement worden opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.
Artikel 2
Op volgende locaties wordt het begin van een fietsstraat aangegeven:
•

Willem Matstraat
○ De Willem Matstraat aan het kruispunt met de Paul Malustraat;
○ De Willem Matstraat aan het kruispunt met de Weemstraat;
○ De Willem Matstraat aan het kruispunt met de Geneesheerstraat richting
Weemstraat;
○ De Willem Matstraat aan het kruispunt met de Geneesheerstraat richting SintAnnastraat;
○ De Willem Matstraat aan het kruispunt met de Sint-Annastraat;

•

Alexis Mousinstraat
○ De Alexis Mousinstraat aan het kruispunt met de Willem Matstraat;
○ De Alexis Mousinstraat aan het kruispunt met de Waversesteenweg;

•

Weemstraat
○ De Weemstraat aan het kruispunt met de Willem Matstraat;
○ De Weemstraat aan het kruispunt met de Kellenborrestraat;

•

St Annastraat
○ De St Annastraat aan het kruispunt met de Willem Matstraat;
○ De St. Annastraat aan het kruispunt met de JB Denayerstraat

•

Jb Denaeyerstraat
○ De Jb Denaeyerstraat aan het kruispunt met de Waverse steenweg;
○ De St. Annastraat aan het kruispunt met de St Annastraat

Dit wordt op deze locaties gesignaleerd door de verkeersborden F111.
Artikel 3
Op volgende locaties wordt de fietsstraat beëindigd:
• In de Willem Matstraat aan het kruispunt met de Paul Malustraat;
• In de Alexis Mousinstraat aan het kruispunt met de Waversesteenweg;
• In de Willem Matstraat aan het kruispunt met de Sint-Annastraat;
• In de Weemstraat aan het kruispunt met de Kellenborrestraat.
• In de St Annastraat aan het kruispunt met de JB Denaeyerstraat
• In de Jb. Denaeyerstraat aan het kruispunt met de Waverse steenweg
Dit wordt op deze locaties gesignaleerd door de verkeersborden F113.
Artikel 4
De verkeersmaatregelen vermeld in de artikelen 5 tot en met 11 zijn van kracht op
onderstaande dagen en uren.
• van maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur en 9 uur en tussen 15.20 uur en 16
uur;
• op woensdag tussen 11.45 uur en 12.30 uur.
Artikel 5
De Willem Matstraat wordt aan het kruispunt met de Alexis Mousinstraat afgesloten voor
doorgaand verkeer uitgezonderd fietsers, pedelecs en bestuurders van bromfietsen klasse
A.
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3 met onderbord M12.
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Artikel 6
De Willem Matstraat wordt ook aan het kruispunt met de Weemstraat afgesloten voor
doorgaand verkeer uitgezonderd fietsers, pedelecs en bestuurders van bromfietsen klasse
A.
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3 met onderbord M12.
Verkeer komende uit de Weemstraat dient verplicht te rijden via de Willem Matstraat naar
de Waversesteenweg. Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord D1b wijzend naar
links.
Artikel 7
In de Willem Matstraat, tussen het huisnummer 11 en het kruispunt met de A. Mousinstraat
wordt een eenrichtingsverkeer ingesteld met toegelaten rijrichting naar de A. Mousinstraat.
Verkeer van fietsers, pedelecs en bromfietsen klasse A is toegelaten in beide richtingen.
Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F19 voorzien van onderbord bord M18 en
verkeersbord C1 voorzien onderbord M12.
Artikel 8
In de Willem Matstraat, tussen het kruispunt met de Weemstraat en het kruispunt met de
St Annastraat, wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld met toegelaten rijrichting naar de
Sint-Annastraat. Verkeer van fietsers, pedelecs en bromfietsen klasse A is toegelaten in
beide richtingen.
Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F19 voorzien van onderbord bord M18 en
verkeersbord C1 voorzien onderbord M12.
Artikel 9
In de Weemstraat, tussen huisnummer 5 en het kruispunt met de Willem Matstraat, wordt
er eenrichtingsverkeer ingesteld met toegelaten rijrichting naar de Willem Matstraat.
Verkeer van fietsers, pedelecs en bromfietsen klasse A is toegelaten in beide richtingen.
Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F19 voorzien van onderbord bord M18 en
bord C1 voorzien onderbord M12.
Artikel 10
In de Willem Matstraat is het verboden te parkeren op de parkeerstrook ter hoogte van
het Groene Dal. Het stilstaan is toegelaten om een knuffelstrook te creëren tijdens de
eerder vermelde dagen en uren.
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord met
vermelding:
‘- van maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur en 9 uur en tussen 15.20
uur en 16 uur;
- op woensdag tussen 11.45 uur en 12.25 uur’.
De nodige onderborden Xa en Xb vullen de signalisatie verder aan.
Artikel 11
In de Waversesteenweg is het verboden parkeren op de parkeervakken ter
hoogte van het Groene Dal op de uren en dagen vermeld in artikel 4. Enkel het stilstaan is
toegelaten om een knuffelstrook te creëren.
Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord met
vermelding:
‘- van maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur en 9 uur en tussen 15.20 uur en 16 uur;
- op woensdag tussen 11.45 uur en 12.25 uur’.
De nodige onderborden Xa en Xb vullen de signalisatie verder aan.
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Artikel 12
In de Waversesteenweg ter hoogte van huisnummers 10 en 12 is het verboden stilstaan
en parkeren in de parkeervakken.
Artikel 13
In de Koldamstraat wordt er een zebrapad aangebracht ter hoogte van de Emile
Vandenbroeckstraat.
Dit wordt gesignaleerd door het aanbrengen van witte banden evenwijdig aan de as van
de baan.
Artikel 14
In de W.Matstraat tussen de woning nr 11 en het kruispunt met de A. Mousinstraat wordt
de maatregel van artikel 7 éénrichtingsstraat uitgebreid van maandag tot en met vrijdag
tussen 6u30 uur tot 8 uur en dit om het mogelijke sluipverkeer te weren;
Artikel 15
De nodige verkeersborden, signalisatie en markeringen worden geplaatst, conform
bijgevoegd signalisatieplan, door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur van
Hoeilaart.
Artikel 16
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in het decreet
lokaal bestuur.
Artikel 17
Bijlagen horende bij dit besluit
•

Fietsstraat
○ jb Denaeyer_2020_05_25 fietsstraat
○ sint anna_2020_05_25 fietsstraat
○ weemstraat_2020_05_25 fietsstraat_ 1 van 2
○ weemstraat_2020_05_25 fietsstraat_ 2 van 2
○ willem mat_2020_05_25 fietsstraat _1 van 3
○ willem mat_2020_05_25 fietsstraat _2 van 3
○ willem mat_2020_05_25 fietsstraat _3 van 3

•

Verkeersmaatregelen
○ waversesteenweg_2020_05_25 verkeersmaatregel
○ weemstraat_2020_05_25verkeersmaatregel
○ willem mat_2020_05_25 verkeersmaatregel _1 van 3
○ willem mat_2020_05_25verkeersmaatregel _ 2 van 3
○ willem mat_2020_05_25 verkeersmaatregel _3 van 3

Artikel 18
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: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Technische dienst
***
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O.P.17 Algemeen directeur. Toetreding raamovereenkomst Smart Conference.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

1 augustus 2019: publicatie van het bestek met toepassing van de openbare
procedure en met als onderwerp 'Raamovereenkomst Smart Conference 2019/002'
als een overheidsopdracht voor diensten zowel Belgisch (BDA: 2019-523474) als
Europees (2019/S 147-362145).
9 december 2019: gunningsbeslissing door de raad van bestuur van VERA
autonoom provinciebedrijf.

Feiten en context
VERA heeft in de aankondiging en in het lastenboek opgenomen dat APB VERA Steunpunt
e-government als aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten handelt. Deze
aankoopcentrale fungeert als tussenpersoon door het sluiten van raamovereenkomsten die
door de aanbestedende overheden kunnen worden gebruikt (artikel 47, §1, alinea 2 van
de wet overheidsopdrachten). De deelnemende instantie dient zelf nog een overeenkomst
te sluiten met de gekozen leverancier.
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de opname (audio/video) van de
gemeenteraad of andere overleg organen van een openbaar bestuur, het publiceren en/of
live casten op een website en het ondertitelen of levering van een transcriptie van het
gesproken woord.
Het betreft een overeenkomst tegen prijslijst die samengesteld is op basis van
eenheidsprijzen. De overeenkomst omvat tevens de installatie, configuratie, nazorg en
training van het systeem.
De raamovereenkomst kan jaarlijks worden opgezegd mits motivatie. Onverminderd de
toepassing van de in de wetgeving op de overheidsopdrachten bepaalde
dwangmaatregelen kan de opdracht van rechtswege worden ontbonden of de uitvoering
ervan door alle rechtsmiddelen worden doorgevoerd indien de opdrachtgever in gebreke
blijft inzake de naleving van de voorgeschreven verplichtingen.
Een werkgroep van afgevaardigden van de lokale besturen bepaalde mee de inhoud en
voorwaarden van het bestek en heeft ook de analyse en evaluatie van offertes en de
gunning begeleid.
Volgende instanties kunnen afnemen van deze raamovereenkomst zonder dat er een
afnameplicht bestaat :
• Lokale
overheden
(gemeentebesturen,
OCMW’s,
gemeentescholen,
hulpverleningszones,
politiezones,
culturele centra,
gemeenschapscentra,
bibliotheken, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, interlokale
vereningen, VZW’s … niet limitatieve lijst) in de provincie Vlaams-Brabant die
toegetreden zijn tot een door VERA opgericht samenwerkingsverband, hierna
verder genaamd virtuele centrumstad of samenwerking. Dit geldt zowel voor de
bestaande virtuele centrumsteden (Noord, STAD, Hageland, Luchthaven, Groene
Rand, Brabantse Kouters, Lambiek, ADD-ICT) en samenwerkingen (Politie OOST,
Politie WEST en Regionale landschappen Vlaams-Brabant) als voor de nog op te
richten virtuele centrumsteden of samenwerkingen.
Inschrijvers moeten er rekening mee houden dat de totale omvang van de
leveringen of diensten kan stijgen in de ondergenoemde twee gevallen:
○ Bij toetreding van een lokale overheid, die nog geen deel uitmaakte van een
virtuele centrumstad of samenwerking, tot een bestaande virtuele centrumstad
of samenwerking
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○

•
•
•

Bij oprichting van een nieuwe virtuele centrumstad of samenwerking, waardoor
ook de lokale overheden in deze regio tot het afnamegebied kunnen behoren

Onder toetreding tot een virtuele centrumstad verstaan wij het nemen van een
college- of raadsbeslissing door de desbetreffende lokale overheid of het nemen
van een beslissing door het hoogte bestuursorgaan van de organisatie met het oog
op de goedkeuring van het protocol tot samenwerken. Meer info en de deelnemende
besturen kan je vinden op: https://www.vera.be/virtuele-centrumsteden
Leden van de interlokale vereniging it-punt. Meer info kan je vinden op:
https://www.it-punt.be/it-punt-in-het-kort
VERA (Autonoom provinciebedrijf)
Provinciebestuur Vlaams-Brabant inclusief provinciale VZW's, provinciale scholen

Plaats van dienstverlening: Bij de verschillende deelnemende instanties in de provincie
Vlaams-Brabant die zijn bepaald bij ‘Doelgroep’.
Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één deelnemer
per perceel.
Conform de bepalingen van het bestek werden de volgende percelen toegewezen aan:
• Perceel 1: AV Materiaal en software voor publicatie/casting van vergaderingen:
Axians Audiovisual Belgium nv, Bourgetlaan 44 - 1130 Haren
• Perceel 2: software voor machinale omzetting van spraak naar tekst (speech-totext): het perceel wordt niet gegund.
• Perceel 3: dienst voor omzetting van spraak naar tekst: Video – Center nv, Vier
Wijersstraat 28 - 3520 Zonhoven
Juridische gronden
•
•

Het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 30 mei 2000 tot
oprichting van VERA als autonoom provinciebedrijf.
Art. 4 en 5 van de beheersovereenkomst van VERA zoals goedgekeurd door de
provincieraad van 17 december 2013, waarbij de dienstverlening die VERA
ontwikkelt en aanbiedt als doel heeft e-government te helpen realiseren bij lokale
besturen, bovenlokaal is en ondersteunend met het oog op de verbetering van de
samenwerking tussen de besturen in de provincie Vlaams-Brabant en gericht op het
creëren van schaalvoordelen.

Advies
/
Argumentatie
Bij aanvang van de nieuwe legislatuur hebben we opname-apparatuur geïntroduceerd in
de zittingen van de gemeenteraad. Tot heden werd voor elke zitting de installatie gehuurd,
dit in afwachting van het finaliseren van de raamovereenkomst door VERA.
VERA heeft als autonoom provinciebedrijf een overheidsstatuut, vastgesteld bij de
provinciewet (art. 114 quinquies) en het provinciedecreet (art. 225-237), waaruit volgt dat
de activiteiten van VERA kaderen in een opdracht van openbaar belang en VERA
onderworpen is aan de wet op de overheidsopdrachten;
De overheidsopdracht 'Raamovereenkomst Smart Conference 2019/002' werd
uitgeschreven namens andere besturen, zoals vermeld in de Belgische en Europese
publicatie.
Het voorwerp van deze overheidsopdracht is een overeenkomst tegen prijslijst die
samengesteld is op basis van eenheidsprijzen. De overeenkomst omvat tevens de
installatie, configuratie, nazorg en training van het systeem.
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VERA heeft samen met een vertegenwoordiging van 6 afgevaardigden van de lokale
besturen de analyse gemaakt en de leveranciers geselecteerd die de interessantste
aanbieding MFC materiaal heeft tegen de beste prijs, kwaliteit en service, op alle hierbij
betrokken gebieden.
Het bestek en de evaluaties gebeurde onder toezicht en met medewerking van een
werkgroep van 5 openbare besturen en VERA.
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 36 maanden met ingang op 27
december 2019 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief.
Financieel advies
Financiële
gevolgen voorzien

Actie: 2020/A-6.3.0
AR: 230000 - BI: 0100-01
GEMEENTE/CBS/IP-6.3

Huidig saldo krediet: 25.000 euro

Op basis van de offerte moeten ook jaarlijks middelen voorzien worden voor de
bijhorende service level agreement.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad neemt hierbij kennis dat de opdracht 'Raamovereenkomst Smart Conference
2019/002' via VERA als aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten voor lokale
overheden in de provincie Vlaams-Brabant werd toegewezen aan:
• Perceel 1: AV Materiaal en software voor publicatie/casting van vergaderingen:
Axians Audiovisual Belgium nv, Bourgetlaan 44 - 1130 Haren
• Perceel 2: Software voor machinale omzetting van spraak naar tekst (speech-totext): het perceel wordt niet gegund.
• Perceel 3: Dienst voor omzetting van spraak naar tekst: Video – Center nv, Vier
Wijersstraat 28 - 3520 Zonhoven
Artikel 2
De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 48 maanden met
ingang op 27 december 2019 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief.
Artikel 3
Eventuele aankopen kaderend in dit raamcontract zullen worden uitgevoerd via de
bestelprocedure uitgewerkt door VERA.
Artikel 4
De raad beslist om toe te treden tot dit raamcontract voor afname van goederen en
diensten voorzien in perceel 1: AV Materiaal en software voor publicatie/casting van
vergaderingen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
VERA, Axians
***
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O.P.18 Dienst Vrije Tijd. ICT opdrachtencentrale. Deelname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

De gemeente Hoeilaart heeft in het Meerjarenplan budgetten voorzien voor de
aankoop van infoschermen in het Gemeenschapscentrum Felix Sohie en in de SJC
De Koldam.
De gemeente Hoeilaart wenst deze nu aan te kopen.

Feiten en context
De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT-producten en
diensten en biedt andere overheden de mogelijkheid hierop beroep te doen. Om van de
raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, moet het bestuur toetreden tot de
opdrachtencentrale van de stad Brugge.
Het vorige raamcontract van de stad Brugge had een gemiddelde omzet van 20.000.000
euro tot 25.000.000 euro op jaarbasis over de voorbije jaren (dit betreft de gezamenlijke
omzet van alle deelnemers aan de overeenkomst). Door het grote succes hebben andere
gemeenten, steden, OCMW's, ziekenhuizen, politie- en brandweerzones, Vlaamse en
Federale entiteiten alsook een aantal organisaties in het Brusselse en Waalse Gewest de
weg gevonden naar het raamcontract van de stad Brugge.
Indien de gemeente Hoeilaart zou samenwerken met deze partner kan een competitievere
prijs afgedwongen worden dan bij andere leveranciers.
Dit contract is gekend in de markt en heeft eveneens een zeer goede naam.
Juridische gronden
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2020.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht en in het bijzonder artikel 41,
tweede lid 10°.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het artikel 47 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten dat bepaalt
dat een aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten kan verwerven
van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als bedoeld in
artikel 2, 7° b) verricht.
Artikel 47 § 2 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten dat bepaalt
dat de aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is
vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Advies
/
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Argumentatie
De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de
opdrachtencentrale gebruik maken, waardoor zij krachtens artikel 47 van de wet van 17
juni 2016 inzake overheidsopdrachten is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
volledige procedure te organiseren.
De gemeente is niet verplicht tot afname van diensten.
De besluiten van de gemeenteraad van Stad Brugge van 24/04/2018 en 26/06/2018
waarbij aan ‘het bestek 1819_nieuw raamcontract - ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge
en andere entiteiten’ goedkeuring wordt verleend voor respectievelijk de gunningswijze en
het technische bestek.
Op 19/11/2018 besluit het college van burgemeester en schepenen van Stad Brugge om
de opdracht ‘ICT aankoopcentrale’ toe te wijzen aan:
• Perceel 11 (Audiovisuele oplossingen): RealDolmen.
Gemeente Hoeilaart moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve
vereenvoudiging en financiële besparing betekent.
Stad Brugge beschikt over knowhow en technische expertise om ICT-aanbestedingen in
goede banen te leiden.
De ICT-producten voorzien in de opdrachtencentrale voldoen aan de behoefte van het
bestuur. Als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze
in de opdrachtencentrale.
Het perceel in het contract heeft een looptijd van drie jaar, driemaal met één jaar
verlengbaar. De opdrachtencentrale houdt geen exclusiviteit in.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de
ICT- opdrachtencentrale van de stad Brugge goed.
Artikel 2
De gemeenteraad treedt principieel toe tot de opdrachtencentrale van de Stad Brugge
voor de opdracht "ICT Aankoopcenrale — Brugge en andere entiteiten" voor perceel 11.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit
Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Bestemd voor de financiële dienst
***
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O.P.19 Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 25
juni 2020. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

29 april 2020: aangetekend schrijven van de Intercommunale Interrand, zijnde de
uitnodiging voor de algemene vergadering van de Intercommunale Interrand op
donderdag 25 juni 2020.

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 februari 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 februari 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 februari 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;

Advies
Geen extern advies.
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. 30 van de statuten.
2. Goedkeuring notulen algemene vergadering van 19 december 2019.
3. Jaarverslag 2019.
4. Jaarrekening per 31 december 2019: goedkeuring
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Verslag van de revisor.
5. Verwerking van het resultaat
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en revisor.
7. Varia.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Interrand van
25 juni 2020.
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: Natalie Ronsmans
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
betrokkenen, Interrand voor 18 juni 2020.
***
O.P.20 Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene
vergadering op woensdag 17 juni 2020. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

6 mei 2020: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2020.

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 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.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van de heer.
Marc Vanderlinden als afgevaardigde en de heer Tim Vandenput als plaatsvervanger van
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de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Haviland, voor de volledige duur
van de legislatuur 2019-2024.
Tijdens de gemeenteraad van 26 augustus 2019 werd beslist dat de heer Marc
Vanderlinden en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger de heer Tim Vandenput te
mandateren voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 23 oktober
2019 waarin een verlenging van Haviland Intercommunale gevraagd wordt met 16 jaar tot
2035.
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019 werd akkoord gegaan
met de verlenging van Haviland als vereniging, voor een duur van 16 jaar ingaand vanaf
10 november 2019, dus tot 10 november 2035.
Juridische gronden
•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 40, 41 en 432;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente wordt verzocht om een afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone
algemene vergadering van 17 juni 2020 aan te duiden, indien dit nog niet is
gebeurd.(art.33 van de statuten).
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van
woensdag 17 juni 2020 omvat volgende punten:
1) Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23.10.2019: goedkeuring
2) Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18.12.2019: goedkeuring
3) Verslag activiteiten afgelopen boekjaar 2019
4) Jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art 41)
5) Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art 41)
6) Verslag commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art
41)
7) Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art 34)
8) Vaststelling resultaatbestemming (art 41)
9) Vervanging bestuurder met raadgevende stem
10) Varia
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
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Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
Intercommunale van woensdag 17 juni 2020 worden goedgekeurd.

van

Haviland

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten op de
buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van woensdag 17 juni
2020 goed te keuren.
Artikel 3
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.21 Secretariaat. Zefier. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
afgevaardigde en plaatsvervanger voor de gewone algemene vergadering van
11 juni 2020.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

16 maart 2020: e-mail met uitnodiging tot deelname aan de gewone algemene
vergadering van de cvba Zefier van 11 juni 2020.
5 mei 2020 : ontvangen e-mail met volgende inhoud :

Omwille van de Coronacrisis kan de algemene vergadering van donderdag 11 juni 2020,
waaraan wellicht 120 personen zouden deelnemen, niet doorgaan in de Faculty Club te
Leuven.
De raad van bestuur heeft vandaag dan ook beslist dat in overeenstemming met het
koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake medeeigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de
Covid-19 pandemie, de algemene vergadering van 11 juni 2020 in strikt besloten zitting
zal plaatsvinden.
In toepassing van artikel 6 § 1 2° kan de raad van bestuur, zelfs zonder enige statutaire
machtiging, aan de deelnemers aan elke algemene vergadering opleggen om hun rechten
uitsluitend uit te oefenen door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan opleggen dat de (enige) volmachthouder een door hem
aangewezen persoon is.
Concreet werd door de raad van bestuur, mevrouw Ann VAN DEN MEUTTER, bestuurder,
aangeduid. Zij zal op basis van de gemeenteraadsbesluiten of collegebesluiten stemmen
namens de vennoten. Hierdoor is er geen aanwezigheid vereist (en ook niet toegelaten)
van de door de vennoten aangeduide volmachthouders.
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Feiten en context
De beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 houdende goedkeuring van de
toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in
Iverlek en Zefier cvba.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van mevr. Julie
Vanstallen als afgevaardigde en de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019
tot aanduiding van dhr. Timothy Rowies als plaatsvervanger van de afgevaardigde van de
gemeente voor de algemene vergaderingen van Zefier cvba die vanaf het jaar 2019
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024.
De beslissing van de gemeenteraad van 17 februari 2020 tot aanduiding van dhr Timothy
Rowies 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. Hij vervangt mevr. Julie Vanstallen.
De beslissing van de gemeenteraad 17 februari 2020 tot aanduiding van dhr. Kenny
Verbeeck 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. Hij vervangt dhr. Timothy Rowies.
Juridische gronden
•
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41;
Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 28.

Advies
/
Argumentatie
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering van 11 juni 2020 van de cvba Zefier.
Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op volgende website: www.jaarverslag.zefier.be.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
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Artikel 1
De raad hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn
goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone
algemene vergadering van de cvba Zefier van 11 juni 2020, zijnde
1.
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2.
Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3.
Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling
en toelichting);
4.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5.
Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6.
Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van
nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort
(rekeningsector) gebeurt; en
7.
Volmacht.
Artikel 2
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:
- Klassement gemeenteraad
- Zefier cvba, t.a.v. secretariaat, Ravensteingallerij 4 bus 2, 1000 Brussel
(philippe.rossie@zefier.be)
- afgevaardigde
***
O.P.22 Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de
algemene vergadering van 17 juni 2020. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

28 april 2020: mail van Havicrem, zijnde de uitnodiging m.b.t. de algemene
vergadering van Havicrem op 17 juni 2020.

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.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van dhr. Marc
Vanderlinden als afgevaardigde en mevr. Véronique Desmet als plaatsvervanger van de
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Havicrem, voor de volledige duur van
de legislatuur 2012-2024.
Juridische gronden
•
•

Artikel 33, §1 van de gecoördineerde statuten van Havicrem;
Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 432;
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering
van Havicrem van 17 juni 2020 en evenals de in zitting van 25 februari 2019 aangeduide
afgevaardigde en plaatsvervanger van de afgevaardigde te mandateren om de agenda van
de algemene vergadering van Havicrem van 17 juni 2020 goed te keuren.
De agenda van de algemene vergadering omvat volgende punten:
1) Notulen algemene vergadering 11 december 2019: goedkeuring
2) Werking 2019 in cijfers: overzicht
3) Jaarrekening 2019: goedkeuring
• Resultatenrekening en balans
• Verslag bedrijfsrevisor
• Verslag raad van bestuur BJR 2019
4) Kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor
5) Varia
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven
Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger
mevr. Véronique Desmet - te mandateren om de agenda van de algemene vergadering
van Havicrem van 17 juni2020 goed te keuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van Havicrem cv, per
e-mail op birgitte.emmerechts@havicrem.be, en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Havicrem en betrokkene
***
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O.P.23 Technische dienst. Bovengemeentelijk project Aquafin – 23233 –
afkoppeling Tenboslaan. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
/
Juridische gronden
/
Advies
/
Argumentatie
De doelstelling zoals ze is omschreven in de opdrachtfiche omvat de aanleg van een
gescheiden stelsel in de Tenboslaan, voor het gedeelte vanaf de Vrijheidslaan tot aan de
waterloop de Ijse.
De opwaartse tak van de Tenboslaan en de zijtakken van de Vrijheidslaan en Weemstraat
kunnen via beperkt debiet en overstortmogelijkheid naar RWA aansluiten op de nieuwe
DWA-leiding. De verschillende verdunningsknelpunten (grachtinlaten, bronnen, roosters,
drainages) kunnen via de RWA afgekoppeld worden.
Tussen het kruispunt van de Tenboslaan/Molenstraat en de Ijse wordt een buffergracht
voorzien voor de RWA.
In de opdrachtfiche (zie bijlage) worden vijf knelpunten omschreven die, binnen het project
23233, gesaneerd moeten worden. Het betreft de punten 4316, 4318, 4317, 4320 en 4321.
•

4316 - Hoeilaart - Tenboslaan. Via een rooster sluit afstromend hemelwater van de
Tenboslaan aan op de gelijknamige riolering. (verantwoordelijke infrastructuur =
Gemeente). De roosters zijn in V-vorm in de rijbaan aangebracht, in de zone tussen
de huisnummers 24 en 26.

•

4318 - Hoeilaart - Tenboslaan X Weemstraat. Thv het kruispunt sluit een continu
debiet klaar water afkomstig van een afwateringsgrachtje aan op de riolering van
de Tenboslaan naar het opgenomen LP 10. (verantwoordelijke infrastructuur =
Gemeente). Deze instroom bevindt zich aansluitend bij de Weemstraat 54 in de
Tenboslaan.

•

4317 - Hoeilaart - Tenboslaan. De waterloop vhag_6601 loopt ingebuisd tussen
Kellenborrestraat en Tenboslaan. Thv Weemstraat X Tenboslaan sluit deze via buis
met zeer grote diam. aan op de riolering van de Tenboslaan, naar het opgenomen
LP 10. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente Hoeilaart). Tijdens een
terreinbezoek werd door de bewoners van Tenboslaan nr 18, aangegeven dat er
een soort kanaaltje door de tuin loopt. Op deze loop zou een erfdienstbaarheid
rusten. De loop zou gedeeltelijk ingebuisd zijn (gemetste koker), hij staat meestal
droog - enkel de afwatering van de buren en de eigen serre zou er op aansluiten.

•

4320 - Hoeilaart - Tenboslaan X Molenstraat. Net voor het kruispunt sluit op de
riolering van de Tenboslaan een bron en een drainageleiding aan, naar het
opgenomen LP 10. (verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)
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•

4321 - Hoeilaart - Molenstraat. Net voor opname op de collector, sluit drainage van
het tussenliggende moerasland aan op de riolering van de Molenstraat.
(verantwoordelijke infrastructuur = Gemeente)

Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT:
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het bovengemeentelijk project Aquafin – 23233 –
afkoppeling Tenboslaan.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Technische Dienst
***
O.P.24 Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode december 2019 tot en met april 2020.
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, artikel 304.
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeenteraad dient, overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur, kennis te nemen van
de verslagen en adviezen van de adviesraden.
Volgende verslagen zijn op dit moment beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad
LOK
Milieuraad

DATUM VERGADERING:
04/2020
23/01/2020
/
/
17/12/2019,23/01/2020,2/03/2020
4/12/2019,8/01/2020
/
30/01/2020

Raad Lokale Economie
Seniorenraad
Sportraad
Mobiliteitsraad

11/02/2020
9/01/2020
18/03/2020
13/02/2020

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

DATUM:

ADVIES:

04/02/2020

Project Marcel Félicestraat, Keizerstraat

Sportraad
Mobiliteitsraad
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de bijgevoegde verslagen en adviezen van diverse
adviesorganen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Natalie Ronsmans
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Communicatiedienst (website)
***
Vragen en antwoorden.
1) Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "In de Overwinningstraat is het wegdek
in zeer slechte staat, er is geen signalisatie, bestelwagens en camions rijden daar
allemaal over, er is alleen grind wat leidt tot een zeer gevaarlijke toestand. Wat
gaat eraan gebeuren op een zo kort mogelijke tijd om het toch iets veiliger te
maken?”
Marc Vanderlinden antwoordt: "Bedankt voor de melding. Ik zal het bekijken. Het
is aan de aannemer (die heeft gewerkt in de opdracht van de verkavelaar en niet
in opdracht van de gemeente) om dit te herstellen in oorspronkelijke staat. De
gemeente heeft aan de verkavelaar opgelegd om de rioleringsbuizen aan te sluiten
in de Overwinningstraat. Ik vermoed dat zij de sleuf nog moeten afwerken maar ik
neem het mee zodat de aannemer het nodige kan doen."
2) Jo Portois stelt volgende vraag: "Onze fractie had een paar maanden geleden een
suggestie gedaan om aan het kerkhof ook een plaats voor mindervaliden te
voorzien. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Wordt dit nog uitgevoerd? Voor
mensen die slecht te been zijn , zijn er maar vier of vijf parkings en tijdens een
drukke periode zoals een begrafenis moeten deze personen zich verder gaan
parkeren en vandaar te voet gaan en dat is voor sommige mensen toch een
beperking.
Marc Vanderlinden licht toe: "We zijn daar inderdaad niet op ingegaan. We merken
dat mensen met een beperking meestal tot binnen rijden. Dit is eigenlijk niet
toegelaten maar we weten dat mensen dit doen en daar dan uitstappen om het graf
van hun dierbare te bezoeken. Dat is de reden geweest om in de vier of vijf vakjes
die er zijn, geen extra vak op te heffen."
Jo Portois vult aan: "Denkt u dat dit niet de reden is dat ze binnen rijden omdat er
niet voldoende parkeergelegenheid is?"
Marc Vanderlinden antwoordt: "Het is niet eenvoudig omdat we daar in de helling
zitten. Vandaag worden ze geholpen door onze mensen die werkzaam zijn op het
kerkhof, indien er problemen zijn om uit te stappen of door de zanderige bodem te
rijden. Binnen is het vlak. Bovendien gebeurt het niet elke dag, maar slechts af en
toe."
3) Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "De laatste dagen zijn er een aantal
problemen geweest met de waterverdeling waaronder drukverlies. Ik las dat dit
enerzijds te maken had met het meerverbruik en anderzijds met een
waterproductiecentrum in Huldenberg dat afgesloten zou zijn omwille van
renovatiewerken. Is er meer nieuws vanuit de Watergroep en hoe willen ze de
problemen naar de toekomst aanpakken om zulke situaties te vermijden?"
Marc Vanderlinden antwoordt: "Ik wil even stellen dat het waterproductiecentrum
geen impact heeft op de waterbedeling in Hoeilaart. Dit is wel zo voor de problemen
die zich in Overijse voorgedaan hebben. U weet dat we een eigen waterwinning
hebben en we pompen nog altijd ons eigen water op richting de watertoren. De
Watergroep heeft moeten vaststellen dat er vorig weekend enorme grote
verbruiken geweest zijn en dat de watertoren niet gevuld geraakt. De watertoren
heeft ook minder tijd om gevuld te geraken omdat iedereen een beetje zijn
levensstijl heeft aangepast naar aanleiding van Covid 19 en iedereen thuis is. In de
grafieken ziet men normaal gezien 's morgens een piek van afname en ziet men de
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watertoren in de loop van de namiddag rustig bijvullen om aangevuld te zijn tegen
's avonds. Die tijd krijgt men nu niet meer en 's avonds is er weer een nieuwe piek
en dat maakt dat de watertoren op een laag niveau gekomen is, zodat de
buitengebieden in Hoeilaart het snelst getroffen worden en eigenlijk op lage druk
komen, in Groenendaal zelfs zonder water komen. De Watergroep is dit eigenlijk
aan het onderzoeken maar heeft snel vastgesteld dat ze manueel hier en daar
moesten bijschakelen. Ik denk dat dinsdagavond alle problemen van de baan waren
tenzij in Groenendaal waar de B&B's nog problemen had maar dit is ook
woensdagnamiddag opgelost. We hebben gemerkt dat daar een zware afname
gebeurt in Groenendaal door een bedrijf dat daar aan onderboring doet voor de
Elia-kabel of voor de Infrabel werken. Zij gaan met heel wat drinkwater aan de
haal. De Watergroep heeft dit vastgesteld en ik denk dat de manuele
bijschakelingen, opvullingen en de circuits aangepast zijn zodat de problemen voor
Hoeilaart voorbij zijn. Maar de problematiek van de vulling van de watertorens
vanuit Meerbeek heeft geen impact op de gemeente Hoeilaart. Het is ook zo dat wij
ons eigen water zelf verbruiken en niet verkopen naar buurgemeenten, zoals ik las.
Ik heb geen weet dat we een persleiding zouden hebben naar een of andere
gemeente. We hebben enkel twee noodaansluitingen, één op Bakenbos trekkende
uit de watertoren van Maleizen en een andere ter hoogte van de Watertorenstraat
om water te onttrekken aan de watertoren van Jezus-Eik. Vermist Overijse al in de
problemen zit, denk ik niet dat het momenteel de bedoeling is. Door een interne
doorschakeling in ons net, heeft men de problemen in eerste instantie kunnen
ondervangen maar men blijft oproepen om matig met drinkwater om te springen.
De gouverneur heeft daarvoor het besluit in onze gemeente uitgevaardigd om geen
auto's te wassen of geen opritten te kuisen. Dat zal misschien nog een tijdje blijven
hangen, misschien wordt het uitgebreid naar heel Vlaams-Brabant en niet alleen in
14 gemeenten. We zullen een diepere analyse krijgen van wat de oorzaken zijn en
welke maatregelen in de toekomst permanent moeten worden om deze problemen
niet meer mee te maken. Ik reken erop om tijdens de volgende vergadering met
de Watergroep zeker nog een woordje uitleg te ontvangen om dit te kunnen
voorkomen in de toekomst."
4)

Youri Vandervaeren stelt de volgende vraag: "Het gaat over het voorstel dat een
jongerenpartij gedaan heeft namelijk "Tiny houses". Dit is een voorstel van
betaalbaar wonen en is zeker een gedeelde bezorgdheid van de CD&V. Er werd al
gedacht aan een mogelijke locatie, namelijk het woonuitbreidingsgebied Kelleveld.
Is dat een idee dat de gemeente deze legislatuur wenst te concretiseren? "
Marc Vanderlinden antwoordt: "Momenteel zijn we bezig met een update van ons
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit is een oefening die verder afgewerkt moet
worden. Kunnen Tiny houses iets voor Hoeilaart betekenen in de toekomst? Daar
kan ik ook positief op antwoorden. Ik heb alleen aan onze jeugd willen meegeven
dat er niet zomaar een tiny house op een vrachtwagen wordt gezet en ergens
neergepoot kan worden. Er moeten nutsvoorzieningen gecreëerd worden maar
inderdaad kan een gedeelte van de verkaveling Kelleveld daarvoor gebruikt worden
om dit soort type woningen te realiseren. We zullen dit alvast opnemen in de update
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat nieuwe woonvormen voorziet."
Youri Vandervaeren zegt dat het plezier doet dit te horen.
Marc Vanderlinden bevestigt wel dat dit niet iets is dat morgen gerealiseerd kan
worden.
Tim Vandenput wil nog toevoegen: "De huidige vergunningscontext van het APA
laat niet toe om tiny houses te gaan zetten. Het is ook niet zo dat je alleen een
huisje van 50.000 of 60.000 euro moet kopen. Je moet een stuk grond hebben dat
ook kost aan het individu of de gemeenschap en er moeten nutsvoorzieningen
(water, electricteit, telecommunicatie) voorhanden zijn. We moeten ook niet
denken dat we met 50.000 of 60.000 euro een huis kunnen hebben. Je moet het
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hele kostenplaatje zien en zoals schepen Vanderlinden zegt, gaan we dit meenemen
in de update van het structuurplan. Waarschijnlijk zal dit concreet worden ingevuld
als we RUP's gaan opmaken na de update van ons structuurplan. De timing ? Er is
een voorontwerp en dat zal voorgelegd worden aan de GECORO, dan zullen we
naar een plenaire vergadering gaan. Maar we hopen toch in het najaar oktober, ten
laatste november naar de gemeenteraad te komen met het voorontwerp van update
structuurplan, zodanig dat we naar een openbaar onderzoek kunnen gaan. We
kunnen zo de nieuwe hefbomen zoals tiny houses implementeren in de RUP's
zodanig de er een wettelijke vergunningscontext gecreëerd wordt."
Youri Vandervaeren bedankt de burgemeester maar in afwachting van de update
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, stelt hij voor de handen in elkaar te
slaan. Hij doet een aantal suggesties:
▪
▪

▪

binnen een gemeentelijk werkgroep om deze woonvorm (tiny houses) of
andere grondig te onderzoeken.
aftoetsen binnen de adviesraden voor welke nieuwe woonvormen de jeugd
openstaat. Wat zijn de noden en behoeften op het vlak van nieuwe
woonvormen en welke spreken hun het meeste aan?
de gemeente kan hierin een pioniersrol opnemen in de Druivenstreek in het
werken rond deze nieuwe woonvormen. De inwoners kunnen hierbij
betrokken worden door inspiratieavonden te organiseren

Over de partijgrenzen heen wil hij gaan nadenken over nieuwe woonvormen in
afwachting van het voorontwerp van het RUP. Er zijn verschillende woonvormen,
welke zijn de voor- of nadelen.
Tim Vandenput bevestigt dat dit een goed voorstel is en hij stelt dat de
instrumenten die worden aangehaald al bestaan. We hebben een
gemeenteraadscommissie
Ruimte
(vorige
week
samengekomen)
waar
onderwerpen zoals update structuurplan, nieuwe woonvormen, etc kunnen
behandeld worden. De leden van uw fractie kunnen zelf aan de voorzitter van de
commissie Ruimte (Kenny Verbeeck) voorstellen geven om te agenderen tijdens de
vergadering van de commissie Ruimte. Dat is een gemeentelijke werkgroep met
gemeenteraadsleden. We hebben ook onze adviesraden die ons advies geven rond
ruimtelijke orde, mobiliteit. De jeugdraad kan ons advies geven dus die raden
bestaan ook al."
Kenny Verbeeck kijkt er al naar uit.

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift

get. Steven Coppens
Voorzitter
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