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verlaat Luc Meganck, raadslid de zitting.
vervoegt Luc Meganck, raadslid de zitting.
verlaat Luc Meganck, raadslid de zitting.
vervoegt Luc Meganck, raadslid de zitting.

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 26 juni 2017.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

26 juni 2017: openbare zitting gemeenteraad.

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

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181;
Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen
30 tot en met 32 betreffende de notulen.

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 26 juni 2017 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
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O.P.2 Financiën. Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring actualisatie.
DE RAAD,
Wim Laureys stelt vast dat in het meerjarenplan ruimte wordt gemaakt voor het Masterplan
Sport en Jeugd, en dat daarvoor andere projecten worden uitgesteld of afgeschaft. Hij
vraagt of de plannen voor het Masterplan reeds werden gefinaliseerd.
Tim Vandenput bevestigt dat er een keuze wordt gemaakt voor de opwaardering van de
infrastructuur en de ruimte van de sportsite. Andere, onzekere projecten werden hier
inderdaad voor verschoven of afgeschaft.
Hij licht de status van het project toe :
• Op 27 juni vond een eerste informatievergadering plaats met de verschillende
functiegroepen, dit was tevens de start van het participatief project.
• Tijdens het bouwverlof werd er verder gesproken met functiegroepen afzonderlijk en
richtte de administratie een interne werkgroep op.
• Heden wordt het project verdeeld in grote fasen, waarbij de eerste reeds is
vastgelegd, namelijk de sporthal.
• Op 6 september worden de ontwerpen voorgelegd aan de GECORO.
• Op 13 september vindt een volgende vergadering plaats met de gebruikers van de
site.
• Voor de eerste fase zal een gedetailleerde tijdslijn worden opgemaakt van de
werken.
• Eind september wordt het participatief project afgerond.
• Begin of midden november zal de bouwaanvraag worden ingediend.
Tim Vandenput herinnert eraan dat er voor het Masterplan 4,5 miljoen euro zal geleend
worden en eenzelfde bedrag zal uit eigen middelen betaald worden. Er wordt gewerkt met
gesloten enveloppes, dus binnen elke functiegroep en voor het globale project zal er geen
verhoging van de middelen komen. Toevoegingen zijn enkel mogelijk als er elders
besparingen gebeuren.
Wim Laureys informeert naar de turnhal en naar perceel 2 van de opdracht.
Tim Vandenput geeft aan dat de turnhal reeds als optie in het lastenboek werd opgenomen
en deze dan een bovenlokale invulling moest krijgen.
De turnhal werd niet weerhouden in het huidige ontwerp, noch in de begroting.
Er zal wel een project ingediend worden bij minister Muyters voor het verkrijgen van
subsidies voor bovenlokale initiatieven en aan de Gympies wordt gevraagd om bij de
federatie en bij omliggende turnclubs te polsen naar de interesse om het gebruik van een
turnhal te delen.
Het gemeentebestuur tenslotte zal de turnhal bespreken binnen de Sportregio
Druivenstreek, met het oog op co-financiering.
Tim Vandenput bevestigt dat alle aandacht naar perceel 1 ging, dit omdat de antwoorden
van de inschrijvers op perceel 2 niet voldeden aan de verwachtingen, financieel noch
stedenbouwkundig.

Juridische gronden
•
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen;
Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen;
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen.
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Argumentatie
Samengevat evolueert volgens de financiële nota het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge als volgt:
Boekjaar
2015
2016
2017
2018
2019

Resultaat op kasbasis
€ 5.751.648
€ 7.617.580
€ 1.119.483
€ 164.591
€ 123.860

Autofinancieringsmarge
€ 1.641.252
€ 1.809.115
€ 937.589
€ 1.070.608
€ 637.922

Het meerjarenplan beantwoordt dan ook aan de gestelde vereisten inzake evenwicht.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 stemmen tegen;
Artikel 1
De raad keurt het voorliggende meerjarenplan 2014-2019 goed, bestaande uit een
strategische nota en een financiële nota.
Artikel 2
De raad geeft opdracht het meerjarenplan 2014-2019 over te maken aan de
toezichthoudende overheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
intern: financiële dienst
toezichthoudende overheid
***
O.P.3 Financiën. Budget 2017. Goedkeuring budgetwijziging 2.
DE RAAD,
Feiten en context
•

Het budget 2017 werd door de gemeenteraad, in zitting van 21 december 2016,
goedgekeurd.

Juridische gronden
•

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikelen 148 § 3 en 154 §
2.

Argumentatie
Na budgetwijziging nr. 2 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 2.110.723
euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 7.389.686 euro en de rubriek
andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 1.219.134 euro.
Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 7.617.580 euro bedraagt
het resultaat op kasbasis zodoende 1.119.483 euro.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 stemmen tegen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 2 van het budget 2017 van de
gemeente.
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Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst (rekendienst) en
de financieel beheerder.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Intern: financiële dienst (rekendienst), financieel beheerder
***
O.P.4 Financiële dienst. BBC Gemeente & OCMW - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD,
Wim Laureys vraagt of er vergoedingen zullen moeten betaald worden als we het contract
met huidige leveranciers zouden verbreken.
Marc Vanderlinden stelt dat het niet vast staat dat we lopende contracten moeten
verbreken, aangezien er uitgekeken wordt naar software die de verbinding legt tussen de
huidige pakketten. Uiteindelijk moeten we de antwoorden van de inschrijvers afwachten.

Voorgeschiedenis
In het kader van de opdracht 'BBC Gemeente & OCMW' werd een bestek met nr. 2017-011
opgesteld door de financiële dienst.
Feiten en context
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 70.247,93 euro, exclusief btw, of
85.000,00 euro, inclusief 21% btw.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 96 maanden.
Rechtvaardiging: de mogelijke verandering van softwareleverancier heeft een belangrijke
impact op beide organisaties en de werking van de andere diensten die samenwerken met
de financiële dienst. Omwille van de continuïteit van het bestuur en de tijd die geïnvesteerd
dient te worden in een omschakeling, werd er geopteerd om voor 8 jaar te gunnen.
De financieel beheerder van het gemeentebestuur en het OCMW overweegt te evolueren
naar één geïntegreerde BBC software om te kunnen inspelen op tal van uitdagingen zoals
de verplichte inkanteling van het OCMW in de gemeente vanaf 2019, toenemende
digitalisering, strenge regelgeving en nieuwe technologieën.
Momenteel is er een gemeenschappelijke financieel beheerder voor het gemeentebestuur
en het OCMW. Het AGB en de gemeente werken momenteel met het BBC pakket van
Remmicom. Het OCMW werkt momenteel met het BBC pakket van Cevi/Logins.
Het is onze plicht om op langere termijn te denken om de allerbeste ondersteuning aan te
bieden aan onze gemeente- en OCMW-diensten, het CBS, de raadsleden en de burger:
• Het werken met verschillende BBC pakketten maakt de toekomstige verplichting om één
meerjarenplan en één jaarrekening voor de gemeente en het OCMW samen op te maken
niet eenvoudig om uit te voeren.
• Het uitbouwen van een gemeenschappelijke financiële dienst kan alleen starten wanneer
er met één pakket wordt gewerkt.
• Één BBC pakket zorgt voor standaardisatie van de werking van de financiële dienst en
dus voor procesbeheersing.

Juridische gronden
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•
•
•
•
•
•
•
•

29 juli 1991: wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
26 maart 2004: decreet betreffende de openbaarheid van bestuur;
15 juli 2005: Gemeentedecreet, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
15 juli 2005: Gemeentedecreet, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
17 juni 2016: wet inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1°
(limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
14 januari 2013: Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
17 juni 2013: wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en concessies, en latere wijzigingen;
18 april 2017: Koninklijk Besluit betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Argumentatie
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht.
De gemengde opdracht is een opdracht waarbij de prijsvaststelling gebeurt volgens
meerdere soorten bedoeld in de punten 4° tot 6° van artikel 2 van het Koninklijk Besluit
van 15 juli 2011.
De inschrijver levert in de offerte een gedetailleerd overzicht van de verschillende
componenten die beschreven zijn in de 'Technische bepalingen'. Voor elke component
wordt gedetailleerd hoe de prijs tot stand komt: bv. vaste prijs, tarief x aantal eenheden,
tarief x aantal geraamde eenheden, etc. Indien de ramingen afhankelijk zijn van een
bepaald scenario dan legt de leverancier dit uit. Hij kan ook een raming voor alternatieve
scenario’s geven. Voor de koppelingen geeft de leverancier de 'eigen prijs' en zo mogelijk
de offerte of raming van de partner-toepassing. De uiteindelijke scenario’s voor migratie
gebeuren tijdens de projectuitvoering in onderling overleg.
Indien er ramingen voor te presteren uren gegeven worden, dan worden de werkelijk
gepresteerde uren aangerekend aan de opgegeven prijs. De inschrijver geeft aan welke
marge er mogelijk zit op de gegeven raming. Elke overschrijding van deze marge is ten
laste van de inschrijver. Bijgevolg zal de opdracht niet gerealiseerd worden onder een fixed
price contract, maar ook niet volledig in regie. Er wordt een realistische raming gemaakt
met een aanvaardbare marge.
De inschrijver verdeelt de ramingen in volgens hierna genoemde onderdelen :
Implementatie BBC-pakket
Migratie historische gegevens
Implementatie koppelingen
Opleiding
Indien er uurtarieven en werkuren geraamd worden, dan verduidelijkt de inschrijver het
tarief per profiel dat aan deze opdracht zal meewerken en tevens of verplaatsingskosten
en verplaatsingstijd al- dan niet inbegrepen zijn.
De prijsberekening van de verschillende componenten wordt in de offerte tevens
samengevat in de tabel 'Inventaris' (zie bijlage C).
Bij de prijsvaststelling kan de leverancier rekening houden met de toepassingen en de
versies die vandaag al gebruikt worden. De leverancier geeft dan aan wat er bestaat en
wat er verandert.
De inschrijver geeft een voorstel voor tarieven (per profiel) voor interventies die niet
voorzien zijn in dit bestek maar die tijdens het project of na het in productie nemen toch
nodig zijn.
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Tenslotte geeft de inschrijver eveneens een voorstel voor de jaarlijkse licentiekost van de
verschillende componenten.
Financieel advies
2018
2018-2026

BV:0119
BV:0119

AR:24100000
AR:61429999

Actie: 1419/024/001/001/001 (investering)
Actie: 1419/024/001/001/001 (licenties)

BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor;
Artikel 1
Het bestek met nr. 2017-011 en de raming voor de opdracht 'BBC Gemeente & OCMW',
opgesteld door de financiële dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt 70.247,93 euro, exclusief btw, of 85.000,00 euro,
inclusief 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.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in:
2018
BV:0119
AR:24100000
Actie: 1419/024/001/001/001 (investering)
2018-2026
BV:0119
AR:61429999
Actie: 1419/024/001/001/001 (licenties)
Luc Meganck verliet de zitting om 20u45. Hij stemde niet mee voor dit punt.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement GR, financieel beheerder
***
O.P.5 Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies eindrekening.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
14 juli 2017:
• Ontvangst van de notulen van de vergadering van de kerkraad van de kerkfabriek
Sint-Clemens d.d. 4 juli 2017, met vermelding van het ontslag van de
penningmeester op 18 mei 2017;
• Ontvangst van de gedetailleerde eindrekening.
Feiten en context
In het kader van het administratief toezicht wordt de eindrekening van de ontslagnemende
penningmeester voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gedetailleerde rekening is tot 28 augustus 2017 beschikbaar ter inzage op het
secretariaat van het gemeentebestuur Hoeilaart, gemeentehuis (1e verdieping) Jan van
Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart.
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Juridische gronden
•

Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten van 7 mei 2004, meer bepaald artikel 56.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Op 19 mei 2017 bedraagt het voorlopig exploitatieresultaat € 212.622,66 en het voorlopig
investeringsresultaat € -62.936,93.
Het voorlopig resultaat bedraagt € 149.685,73.
De totale kasvoorraad op 19 mei 2017 bedraagt € 149.685,73.
De kastoestand sluit perfect aan op het voorlopig resultaat op 19 mei 2017.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor; 1 onthouding;
Artikel 1
De raad verleent een positief advies met betrekking tot de eindrekening van de
ontslagnemende penningmeester van de kerkfabriek Sint-Clemens.
Artikel 2
De raad geeft opdracht de eindrekening, samen met het positief advies, over te maken
aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 3
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de kerkfabriek.
Dit punt werd pas gestemd op het einde van de openbare zitting.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, kerkfabriek Sint-Clemens
***
O.P.6 Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar 20172018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
Beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2017 tot verderzetting van de tussenkomst
in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het schooljaar 2016-2017.
Feiten en context
Het systeem met betrekking tot de gemeentelijke tussenkomst in de aankoopprijs van een
Buzzy Pazz is in voege sinds 1 september 2011 en werd sindsdien jaarlijks verlengd.
Oorspronkelijk bedroeg de tussenkomst 10 % van de abonnementsprijs, sinds 1 september
2012 werd de tussenkomst opgetrokken tot 20 % van de aankoopprijs.
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De Lijn past de korting automatisch toe op alle aankopen van abonnementen door inwoners
van Hoeilaart. De Lijn staat ook in voor de communicatie van de gemeentelijke
tussenkomst naar de inwoners toe.
De tussenkomst wordt contractueel vastgelegd in een overeenkomst tussen de Lijn en de
gemeente Hoeilaart.
De Lijn factureert de tussenkomst op maandelijkse basis aan het gemeentebestuur.
Een nieuwe beslissing dient nog door de gemeenteraad getroffen te worden, opdat de
gemeentelijke tussenkomst verder verzekerd zou zijn met betrekking tot de aankoop van
Buzzy Pazz-abonnementen met betrekking tot het schooljaar 2017-2018.
Juridische gronden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43 (bevoegdheden van
de gemeenteraad).
Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De tussenkomst past in de promotie van het openbaar vervoer op het grondgebied en wil
jonge kinderen er toe aanzetten maximaal gebruik te maken van de bus.
De Lijn staat in voor de afwerking van alle administratieve verrichtingen, verbonden aan
de uitvoering van de overeenkomst.
Aan de verderzetting van de tussenkomst is dan ook geen bijzondere bijkomende werklast
voor de gemeentelijke diensten verbonden.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

0210/64940006

50.000 €

BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de overeenkomst Buzzy Pazz voor
het schooljaar 2017-2018.
Artikel 2
De raad geeft opdracht om de Lijn van deze beslissing in kennis te stellen.
Artikel 3
De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen om tot ondertekening van
de overeenkomst over te gaan.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Lijn Vlaams-Brabant, de
communicatiedienst, de financiële dienst en de dienst mobiliteit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Communicatiedienst, financiële dienst, dienst mobiliteit, De Lijn
***
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O.P.7 Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten
voor de statutaire buitengewone algemene vergadering van 6 september 2017.
DE RAAD,
Wim Laureys vraagt hoe de gemeenteraad wil stemmen op het punt 3 met betrekking tot
de dividenduitkering.
Marc Vanderlinden licht toe dat het aanpassing binnen de statuten betreft en dus niet dat
de deelnemers aan de intercommunale een dividend zullen trekken.

Voorgeschiedenis
•

6 juni 2017: mail van Haviland Intercommunale, zijnde de uitnodiging tot de
statutaire buitengewone algemene vergadering van 6 september 2017 met verzoek
om de afgevaardigde te mandateren de betreffende agendapunten goed te keuren.

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 van 6 juli
2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking.
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 23 november 2015 werd beslist tot aanduiding van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen van Haviland, voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018.
Juridische gronden
•
•

•

Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeentendeelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten
aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de statutaire
buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 6 september
2017, welke volgende punten omvat:
1) Notulen van de statutaire gewone algemene vergadering van 21 juni 2017:
goedkeuring;
2) Toetreding intergemeentelijk samenwerkingsverband Intradura tot Haviland:
goedkeuring;
3) Dividenduitkering met machtiging aan de Raad van Bestuur om datum en
modaliteiten vast te leggen: goedkeuring;
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4)
5)
6)
7)

Toetreding politiezone: goedkeuring;
Toetreding hulpverleningszone: goedkeuring;
Vervanging lid Raad van Bestuur: goedkeuring;
Varia.

evenals de in zitting van 23 november 2015 aangeduide afgevaardigde en plaatsvervanger
van de afgevaardigde te mandateren om de agenda van de statutaire buitengewone
algemene vergadering van Haviland van 6 september 2017 goed te keuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
Dhr. Joris Pijpen - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger dhr. Wilfried Van
Raemdonck - te mandateren om de agenda van de statutaire buitengewone algemene
vergadering van Haviland van 6 september 2017 goed te keuren.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene.
Luc Meganck vervoegt de vergadering om 20u50.
Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***
O.P.8 Dienst Vrije Tijd. Subsidiereglement jeugdsport.
DE RAAD,
Eva De Bleeker licht het reglement toe.
Michel Joly stelt dat het reglement de clubs inderdaad zal stimuleren om meer aandacht te
hebben voor hun jeugdwerking, maar betreurt dat het gebruik van het Nederlands binnen
de clubs niet als voorwaarde werd opgenomen in het reglement.
Eva De Bleeker geeft aan dat het gemeentebestuur ervan uit gaat dat het Nederlands de
voertaal is tijdens de trainingen van de sportclubs.

Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•
•

Gemeenteraadsbesluit impulssubsidiereglement op 18 december 2008;
Gemeenteraadsbesluit beleidssubsidiereglement op 21 december 2011;
Gemeenteraadsbesluit kwantitatief subsidiereglement op 21 december 2011;
Diverse collegebesprekingen over de gebruikersovereenkomst met ERC Hoeilaart;
Gemeenteraadsbesluit 26/09/2016 over gebruikersovereenkomst tussen gemeente
en ERC Hoeilaart;
Overleg met ERC Hoeilaart en burgemeester Tim Vandenput en schepen Eva De
Bleeker op 10 mei 2017.

Feiten en context
•

ERC Hoeilaart was vragende partij voor een extra ondersteuning voor hun jeugd en
specifiek de kosten die hiermee gepaard gaan.
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•

De Sportraad had in zijn advies m.b.t. 'reglement verhuur gemeentelijke
infrastructuren' waar de voordeelmaatregel voor jeugd wegviel, gevraagd om een
alternatieve ondersteuning.

Juridische gronden
Er zijn geen besluiten of voorwaarden meer vanuit de Vlaamse Regering, ook de
voorgaande besluiten d.d. 19 september 2008 en 19 juli 2007 zijn niet meer van
toepassing.
Advies
•
•

Advies Sportraad d.d. 23 november 2015 m.b.t. 'reglement verhuur gemeentelijke
infrastructuren'.
Het reglement werd positief geadviseerd op de Sportraad van 27 juni 2017 (in
bijlage).

Argumentatie
•
•

•

Uit de gesprekken met het college enerzijds en de burgemeester en schepen Eva
De Bleeker anderzijds bleek dat het college voorstander was om het jeugdwerk van
de clubs extra te ondersteunen.
Het voorgestelde reglement compenseert (gedeeltelijk) de kosten die de clubs doen
voor hun jeugdwerk op het vlak van trainers, bijscholingen, scheidsrechters en de
organisatie van stages. Via dit reglement zijn we ook zeker dat het geld enkel
vergoeding biedt voor gedane kosten voor jeugdwerk en dus dit doel bereikt.
Het nieuwe reglement wordt samen ingediend met het bestaande
beleidssubsidiereglement, wat de administratieve belasting voor clubs en dienst
Vrije Tijd beperkt in de tijd.

Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien

Budgetverhoging van 8.900 euro te voorzien in
eerstvolgende budgetwijziging in nieuwe
begrotingspost, of aansluitend bij begrotingspost
1419.013.001.001.003
Impulssubsidies aan
sportverenigingen

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het nieuwe subsidiereglement 'ondersteuning van
jeugdsport'.
Artikel 2
Afschrift wordt overgemaakt aan het diensthoofd Vrije Tijd, de voorzitter van de sportraad
en de financiële dienst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bart Mullie
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Diensthoofd vrije tijd, voorzitter sportraad, financiële dienst
***
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O.P.9 Dienst Welzijn. Ondersteuning Voorschoolse Kinderopvang 0-3 jaar.
Goedkeuring subsidiereglement initiatieven kinderopvang 0 tot 3 jaar.
DE RAAD,
Eva De Bleeker licht het reglement toe en stelt dat het behoort tot een pakket aan
maatregelen om het aantal plaatsen in de kinderopvang in Hoeilaart te verhogen, samen
met de bouw van een nieuw gemeentelijk kinderdagverblijf. Het reglement voorziet in
ondersteuning van startende initiatieven, alsook in ondersteuning van opvanginitiatieven
die (een aantal) beschikbare plaatsen omschakelen naar een inkomensgerelateerd tarief.
Julie Vanstallen uit haar tevredenheid over dit reglement en benadrukt dat het
gemeentebestuur in het nieuwe kinderdagverblijf streeft naar enkel plaatsen aan een
inkomensgerelateerd tarief, zodat de toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare opvang
verzekerd blijft.
Wim Laureys vraagt of de subsidie wordt uitgereikt per plaats bij de onthaalouder of per
kind dat deze plek inneemt. Daarnaast wijst hij erop dat gewiekste onthaalouders twee maal
subsidie kunnen aanvragen, een eerste keer bij de opstart onder vrije prijszetting en een
tweede maal als ze hun plaatsen omschakelen naar inkomensgerelateerde tarieven.
Hij heeft tevens volgende vragen :
• Wat houdt de vermelde engagementsverklaring in?
• Hoe werd de startdatum 1 januari 2016 bepaald?
• Waarom wordt de subsidie niet in schijven uitbetaald?
• Waarom is er geen formeel advies van het LOK ingewonnen?
Eva De Bleeker geeft aan dat de engagementsverklaring te maken heeft met het nog op te
richten loket kinderopvang. Dit is een initiatief van het Huis van het Kind.
De keuze voor de startdatum is er gekomen na lang overleg en vele overwegingen. Er moet
ergens een grens worden getrokken.
Het uitbetalen in schijven is administratief te zwaar.
De geplande vergadering van LOK werd uitgesteld en in onderling overleg met de leden
werd er beslist om het advies per mail te regelen. Het reglement heeft echter regelmatig
op de agenda gestaan van voorgaande vergaderingen van het LOK.

Feiten en context
De vraag naar bereikbare, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang blijft groeien. Het
aantal beschikbare opvangplaatsen blijft echter vrij stabiel in de gemeente.
In Hoeilaart overschrijden we ruim de 'Barcelonanorm' (per 100 kinderen jonger dan 3 jaar
moet er minstens voor 33 kinderen een opvangplaats zijn) en voldoen we ook ongeveer
aan de doelstelling van de Vlaamse Overheid die stelt dat er in 2016 voor de helft van deze
kinderen een opvangplaats moest zijn (4de kwartaal 2015: 49,75 plaatsen per 100
kinderen).
Echter zien we ook dat vergrijzing optreedt bij de aanbieders in de gezinsopvang en slechts
een paar initiatieven startten de voorbije maanden met een bijkomend aanbod.
Willen we tegen 2020 het streefdoel van de overheid halen om aan elk gezin met een
behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en een redelijke afstand een
kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats te kunnen aanbieden, dan dienen bijkomende
inspanningen geleverd te worden.
Het gemeentebestuur zette de voorbije jaren vooral in op de ondersteuning van de
bestaande opvanginitiatieven. Het is de ambitie om te blijven investeren in de kwaliteit en
toegankelijkheid van dat aanbod. De duurzame verdere uitbouw ervan op maat van de
Hoeilaartse gezinnen blijft een belangrijke bekommernis van het gemeentebestuur.
De voorziene nieuwbouw voor het gemeentelijk kinderdagverblijf is maar één facet om
tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar opvang. Ook de verdere ondersteuning
van de bestaande initiatieven, de kwaliteitsvolle uitbouw ervan en het aanmoedigen om
nieuwe, betaalbare opvangplaatsen te creëren, maakt deel uit van het meersporenbeleid
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dat het gemeentebestuur wil voeren en waarbij werk gemaakt wordt van diverse
ondersteuningsvormen.
Met dit nieuwe ondersteuningsreglement wenst het gemeentebestuur nu enerzijds een
extra impuls te geven aan (startende) initiatieven waardoor het aanbod verder kan groeien
en nieuwe opvangplaatsen gecreëerd worden. Anderzijds blijven we bestaande initiatieven
zo veel mogelijk ondersteunen bij de kwaliteitsvolle uitbouw, bij investeringen om het
aantal opvangplaatsen uit te breiden of bij het gewoon verder zetten van hun werking met
al dan niet omschakeling naar inkomenstarief.
Juridische gronden
•
•

Decreet Kinderopvang van baby's en peuters (20 april 2012 inclusief alle latere
wijzigingen) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;
Wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen.

Advies
Het ontwerp van subsidiereglement werd bezorgd aan VVSG (steunpunt kinderopvang) en
de provinciaal consulent kinderopvang bij Kind en Gezin.
Aangezien de geplande bijeenkomst van het Lokaal Overleg Kinderopvang van 15 mei 2017
uitgesteld werd, werden de leden verzocht hun suggesties/bemerkingen bij het ontwerp
schriftelijk over te maken of een afspraak te maken met de dienst Welzijn voor een gesprek
hierover. De reacties werden gebundeld en zullen tijdens een volgende bijeenkomst
besproken en beantwoord worden. Er werd beloofd een evaluatie van het reglement te
houden in het najaar van 2018.
Argumentatie
De gemeente wenst een bijkomende inspanning te doen om het aanbod aan kwaliteitsvolle
opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de toekomst te verhogen en te
verbeteren.
De focus ligt op het behoud en de verbetering van de kwaliteit, het uitbreiden van het
aanbod, het verbeteren van de toegankelijkheid van de opvang en het stimuleren van
samenwerking binnen de sector.
Naast het behoud van de bestaande ondersteuningsvormen is het daarom wenselijk extra
in te zetten op bijkomende opvangplaatsen en het verhogen van de toegankelijkheid van
de kinderopvang.
Financieel advies
Voorstel voor budgetwijziging geformuleerd.
Financiële
gevolgen niet
voorzien

16.000 €

Budgetwijziging met impact op
autofinancieringsmarge en/of resultaat op
kasbasis

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;
Enig artikel
De raad hecht goedkeuring aan het in bijlage gevoegde subsidiereglement ter
ondersteuning van initiatieven voor opvang van baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar.
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
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Uittreksel voor:
Voorzitter LOK, diensthoofd Vrije Tijd, financiële dienst
***
O.P.10

Gemeentesecretaris. OCMW. Kennisname jaarrekening 2016.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van het OCMW van 30
dienstjaarrekening 2016.

mei

2017, houdende overmaking van de

Feiten en context
In zitting van 18 april 2017 hechtte de OCMW-raad goedkeuring aan de jaarrekening 2016
van het OCMW.
Cfr. artikel 174 § 2 dient een afschrift van de jaarrekening te worden overgemaakt aan de
gemeenteraad die desgewenst zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de
gouverneur binnen een termijn van 50 dagen na overzending.
Juridische gronden
•

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 174 § 2 en artikel 255.

Argumentatie
De gemeentelijke bijdrage bedraagt 1.358.063,00 euro.
Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het boekjaar bedraagt 892.959 euro (2015:
593.890 euro)
De rekening geeft, cijfermatig, geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van het OCMW, zoals vastgesteld door de
OCMW-raad op 18 april 2017, en heeft desbetreffend geen opmerkingen te formuleren.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Wilfried Van Raemdonck
Uittreksel voor:
OCMW-raad, gouverneur.
***
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O.P.11
Gemeentesecretaris. Beslissingen secretaris. Kennisname
bevoegdheid tot ondertekening.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

17 juli 2017: zitting van het college van burgemeester en schepenen, kennisname
van de beslissing van de waarnemend secretaris met betrekking tot bevoegdheid
tot ondertekening.

Juridische gronden
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 184.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De bevoegdheid tot ondertekening verhoogt de betrokkenheid, het eigenaarschap en de
verantwoordelijkheidszin van de medewerkers.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De graad neemt kennis van het besluit van de waarnemend gemeentesecretaris d.d. 17
juli 2017 om in uitvoering van het artikel 184 van het Gemeentedecreet de bevoegdheid
tot ondertekenen en medeondertekenen van uitgaande briefwisseling op te dragen aan
volgende personeelsleden:
• Caroline Boers: briefwisseling Ruimtelijke Ordening en Milieu
• Peggy Wauters: briefwisseling Personeelszaken
• Kris Lahaye: briefwisseling Technische Dienst en Mobiliteit
• Christophe Joly: briefwisseling Burgerzaken
• Jan Van Damme: briefwisseling Vrije Tijd en Welzijn
Bovenstaande personeelsleden moeten bij hun handtekening naam en functie vermelden.
Daarnaast moet steeds deze opdracht vermeld worden: 'In opdracht - artikel 184
Gemeentedecreet'.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
***
Vragen en antwoorden.
1) Alain Borreman polst naar de status van de mandatenlijst.
Tim Vandenput geeft aan dat hier schriftelijk antwoord op zal volgen.
2) Alain Borreman vraagt hoe ver het staat met de vervanging van raadslid Franco
Busato.
Bram Wouters licht de procedure toe die de administratie volgt. Deze procedure werd
aangereikt door de VVSG.
3) Alain Borreman uit zijn twijfels over de afsprakennota ‘terrassen’. Hij stelt dat
voetgangers naar de rijweg zullen gedreven worden en dat dit niet veilig is.
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Marc Vanderlinden geeft aan dat de afstand tussen terras en boordsteen gebaseerd is
op voorbeelden uit andere gemeenten en steden. Bovendien bevindt het
Gemeenteplein zich in een zone 30.
Alain Borreman repliceert dat er wel gemengd verkeer over het plein gaat, zowel
wagens, als bussen, vrachtwagens en fietsers.
Hij vraagt tevens naar de afspraken met betrekking tot materiaal, publiciteitsborden
en de uitstraling. Hij had rond deze onderwerpen liever striktere richtlijnen gezien, die
aanleiding geven tot een hogere uniformiteit.
Marc Vanderlinden stelt dat horecazaken regelmatig via hun brouwer (of andere
leverancier) terrasmeubelen of ander materiaal ter beschikking krijgen (of voordelig
kunnen aankopen). Streven naar uniformiteit wordt dus moeilijk.
4) Alain Borreman wijst op de situatie op de Groenendaalsesteenweg. Door de werken
wordt de doorgang voor de hulpdiensten (naar o.a. de woonzorgsite) verhinderd.
Marc Vanderlinden wijst erop dat de directrice van het rusthuis deel uitmaakt van de
werfgroep. Op aanvraag kan er zeer snel een doorgang worden vrijgemaakt. Er zijn
enkele heikele punten in de timing van de werken, maar ook voor deze werden er
oplossingen besproken.
5) Michel Joly vraagt of de leden van het college en burgemeester zijn ingegaan op de
uitnodigingen tot de festiviteiten van gemeenten in de omgeving.
Marc Vanderlinden geeft aan dat dit gebeurt in functie van de individuele agenda van
elk collegelid.
Tim Vandenput betreurt dat dit niet meer systematisch gebeurt, burgemeesters en/of
schepenen van de omliggende gemeenten werden ook al enige tijd niet meer
gesignaleerd op de evenementen in Hoeilaart.
Wim Laureys raad aan om dit tijdens de zitting van het college te bespreken en te
verdelen.

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

Bram Wouters
waarnemend secretaris

get. Steven Coppens
voorzitter

Steven Coppens
voorzitter

