
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 27 APRIL 2020 

 
AANWEZIG: 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, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy 
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Youri Vandervaeren, raadsleden 
 

 
Vanaf punt O.P.2 verlaat Youri Vandervaeren, raadslid de zitting. 
Vanaf punt O.P.3 vervoegt Youri Vandervaeren, raadslid de zitting. 
 

 
* * * 

 
De voorzitter opent de openbare zitting 

 
 

* * * 
 
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 
23 maart 2020. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 23 maart 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 
/ 
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BESLUIT: 20 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick 
Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie 
Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack 
en Steven Coppens 
1 niet gestemd: Youri Vandervaeren 
 

Enig artikel 
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 23 maart 2020 
goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement gemeenteraad. 
 

* * * 
 
O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Wim Laureys. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 14 februari 2020: ontvangst ontslagbrief Wim Laureys 
• 3 maart 2020: ontvangst mail Youri Vandervaeren aanvaarding mandaat 

 
Feiten en context 
 
Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter 
van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad 
de kennisgeving ontvangt. 
 
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is 
geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid. 
Het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen 
wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat 
overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig 
artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 
 
De opvolgers werden uitgenodigd om het mandaat op te nemen. 
 
Van de eerste opvolger Youri Vandervaeren kregen we schriftelijke bevestiging via mail dat 
hij het mandaat wil opnemen. De geloofsbrieven werden opgemaakt. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 13, 14 en 15 
• Kiesdecreet van 8 juli 2011, meer bepaald artikel 169 

 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat het te installeren kandidaat-lid van de 
gemeenteraad voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie 
van onverenigbaarheid bevindt. 
 
Dit kandidaat-lid van de gemeenteraad zal de voorgeschreven eed afleggen in handen van 
de voorzitter van de gemeenteraad. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, 
ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en door de algemeen directeur. Dit 
proces-verbaal wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen 
 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad keurt de geloofsbrieven van het kandidaat-lid goed. 
 
Artikel 2 
De raad verklaart de kandidaat verkozen als lid van de gemeenteraad. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
betrokkenen 
 

* * * 
 
O.P.3 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 
 
/ 
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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 24 april 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. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Communicatiedienst, betrokkenen 
 

* * * 
 
O.P.4 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Ruimte'. 
Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
van Hoeilaart 

• 27 januari 2020 : oprichting commissie "Ruimte" tijdens de gemeenteraadszitting 
• 17 februari 2020 : Wim Laureys neemt ontslag als gemeenteraadslid  

 
Feiten en context 
 
Het huishoudelijk reglement voorziet in de oprichting van 4 gemeenteraadscommissies 
(artikel 35 van het huishoudelijk reglement). 
 
De raad bepaalt het aantal leden per commissie. Twee derde van de mandaten worden 
ingevuld door raadsleden van de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen, een derde door raadsleden van de fracties waarvan leden 
geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Elke fractie wijst de haar toegekende mandaten toe, door middel van een voordracht. In 
aanloop van huidige zitting van de gemeenteraad werden de fracties gevraagd kandidaten 
voor te dragen voor de commissie 'Ruimte'. Deze voordrachten werden op 27 januari 2020 
ontvangen door de voorzitter. 
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De akten zijn ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. 
 
Voordrachten: 
• CD&V: Jo Portois en Wim Laureys 
• PRO Hoeilaart: Kenny Verbeeck en Sylvie Gahy 
• Open VLD: Joy Sergeys en Caroline Lagrange 
 
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college 
van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De 
gemeenteraad duidt de voorzitter van de commissie aan.  
 
De voorgedragen kandidaten werden bij gemeenteraadsbesluit aangesteld als leden van 
de commissie ‘Ruimte’ 
Kenny Verbeeck werd aangesteld als voorzitter van deze commissie. 
 
Naar aanleiding van het ontslag van Wim Laureys dient er een nieuw commissielid 
aangeduid te worden. De fractie CD&V draagt Julie Bollue als nieuw commissielid naar 
voor. 
 
 
Juridische gronden 
 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Hoeilaart goedgekeurd op 25 
maart 2019, gebaseerd op het Decreet Lokaal Bestuur. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
In het meerjarenplan 2020-2025 zijn verscheidene acties voorzien die gerealiseerd worden 
binnen de afdeling Ruimte. Vele van deze dossiers zullen in de gemeenteraad behandeld 
worden.  
Om de behandeling door de gemeenteraad voor te bereiden is het aangeraden om de 
commissie 'Ruimte' op te richten.  
 
CD&V 
Er werd een nieuwe kandidaat voorgedragen na ontslag Wim Laureys, namelijk Julie Bollue. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad stelt Julie Bollue aan als lid van de gemeenteraadscommissie ‘Ruimte’ ter 

vervanging van Wim Laureys. 
 
Artikel 2 
De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Joy Sergeys, Caroline Lagrange, Sylvie 
Gahy, Kenny Verbeeck, Jo Portois en Julie Bollue. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 29 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 9313-3013-0448-4843.

https://www.verifieer.be/code/9313301304484843


Gemeenteraadszitting van 27 april 2020 

 
 

 

6 

Uittreksel voor: 
betrokken raadsleden 
 

* * * 
 
O.P.5 Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Algemeen beleid, 
financiën en veiligheid'. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
van Hoeilaart 

• 23 september 2019: goedkeuring oprichting commissie Algemeen Beleid, Financiën 
en veiligheid 

• 17 februari 2020: Wim Laureys neemt ontslag als gemeenteraadslid  
 
Feiten en context 
 
Het huishoudelijk reglement voorziet in de oprichting van 4 gemeenteraadscommissies 
(artikel 35 van het huishoudelijk reglement). 
 
De raad bepaalt het aantal leden per commissie. Twee derde van de mandaten worden 
ingevuld door raadsleden van de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen, een derde door raadsleden van de fracties waarvan leden 
geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Elke fractie wijst de haar toegekende mandaten toe, door middel van een voordracht. In 
aanloop van huidige zitting van de gemeenteraad werden de fracties gevraagd kandidaten 
voor te dragen voor de commissie 'Algemeen beleid, financiën en veiligheid'. Deze 
voordrachten werden op 20 september 2019 ontvangen door de voorzitter. 
 
De akten zijn ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. 
 
Voordrachten: 

• CD&V: Wim Laureys en Alain Borreman 

• PRO Hoeilaart: Sylvie Gahy en Timothy Rowies 

• Open VLD: Steven Coppens en Julie Delwick 
 
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college 
van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De 
gemeenteraad duidt de voorzitter van de commissie aan.  
 
De voorgedragen kandidaten werden bij gemeenteraadsbesluit aangesteld als leden van 
de commissie ‘Algemeen beleid, financiën en veiligheid’ 
Julie Delwick werd aangesteld als voorzitter van deze commissie. 
 
Naar aanleiding van het ontslag van Wim Laureys dient er een nieuw commissielid 
aangeduid te worden. De fractie CD&V draagt Patrick Demaerschalk naar voor als een 
nieuw commissielid. 
 
Juridische gronden 
 

• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Hoeilaart goedgekeurd op 25 
maart 2019, gebaseerd op het Decreet Lokaal Bestuur. 
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Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
CD&V 
Er werd een nieuwe kandidaat voorgedragen na ontslag Wim Laureys, namelijk de heer 
Patrick Demaerschalk. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad stelt Patrick Demaerschalk aan als lid van de gemeenteraadscommissie ‘Algemeen 
beleid, financiën en veiligheid’ ter vervanging van Wim Laureys. 
 
Artikel 2 
De commissie bestaat uit volgende raadsleden: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, 
Sylvie Gahy, Timothy Rowies, Julie Delwick en Steven Coppens 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Dienst Financiën, politiezone Druivenstreek, betrokken raadsleden 
 

* * * 
 
O.P.6 Algemeen directeur. Samenwerkingsovereenkomst AGM. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 5 januari 2015: princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen 
tot deelname aan het samenwerkingsverband.  

• 14 januari 2020: e-mail van de stad Halle, dienst integrale veiligheid, houdende 
overmaking van het voorontwerp van de hernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van alternatieve 
gerechtelijke maatregelen. 

• 21 maart 2020: e-mail van de stad Halle, houdende overmaking van het definitieve 
ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst AGM 

 
Feiten en context 
 
Binnen de gemeente Beersel was een dienst 'alternatieve gerechtelijke maatregelen' actief.  
 
Deze dienst zocht voor personen, die een werkstraf als alternatieve gerechtelijke maatregel 
opgelegd kregen, een plaats van tewerkstelling voor de uitvoering van de maatregel 
(werkstraf voor x aantal uur).  
 
De gemeente Beersel ontving federale subsidies voor de tewerkstelling van het 
personeelslid dat zich bezighield met de regeling van de AGM. De subsidies volstonden 
echter niet om de kost te dekken en de gemeente Beersel wenst daarom ook niet langer 
in te staan voor de organisatie van de dienst.  
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Er werd gezocht naar een oplossing, teneinde te vermijden dat de dienst niet langer zou 
aangeboden worden.  
 
Op 15 december 2014 ging er hieromtrent een overlegvergadering door in Sint-Pieters-
Leeuw. De stad Halle verklaarde zich toen bereid de rol van de gemeente Beersel over te 
nemen.  
 
De stad Halle heeft een personeelslid aangeworven en subsidies bekomen en is bereid op 
te treden als trekker van het project.  
 
De deelnemende gemeenten wordt gevraagd in te staan voor de verdeling van de niet-
gesubsidieerde kosten.  
 
De huidige overeenkomst loopt af in 2020 en dient dus hernieuwd te worden. Het definitief 
ontwerp van de overeenkomst vinden jullie in bijlage. 
 
Dit ontwerp werd goedgekeurd door het college van schepenen en burgemeester op  
6 april 2020 om daarna op de gemeenteraad bekrachtigd te worden. 
 
Na de goedkeuring van de definitieve versie van deze samenwerkingsovereenkomst door 
alle gemeenteraden worden 2 exemplaren per post toegestuurd zodat deze door alle 
partijen kunnen worden ondertekend. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen: artikel 40. 
 
Advies 
 
Het project biedt gestrafte personen de mogelijkheid om in Hoeilaart een alternatieve 
taakstraf uit te voeren. 
 
De omkadering wordt door de medewerker van de stad Halle verzekerd. 
 
In het verleden waren de ervaringen positief.  
 
Argumentatie 
 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de definitief ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het alternatieve gerechtelijke 
maatregelenproject. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Deskundige AGM Evelien Walraet (evelien.walraet@halle.be) 
Personeelsdienst 

* * * 
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O.P.7 Communicatiedienst. Samenwerkingsovereenkomst Agentschap voor 
Integratie en Inburgering. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 4 december 2019: uitnodiging van Simon Ceulemans van het Agentschap voor 
Integratie en Inburgering (AgII) om samen te zitten rond de inhoud van een 
samenwerkingsovereenkomst. 

• 27 januari 2020: bespreking van het voorstel van het AgII met Véronique Collaert 
en Caroline Rosseels. 

 
Feiten en context 
 
Het Agentschap voor Integratie en Inburgering wil een overeenkomst afsluiten om de 
samenwerking de komende bestuursperiode nog meer op maat af te stemmen. Het doet 
dit met alle lokale besturen in Vlaanderen. Deze overeenkomst werd overlopen en waar 
nodig aangepast aan de situatie in Hoeilaart (zie bijlage). 
 
Juridische gronden 
 

• Het decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratie- en inburgeringsbeleid; 
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering 

van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en 
inburgeringsbeleid 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad besluit om de samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur 
Hoeilaart en het Agentschap voor Integratie en Inburgering goed te keuren en te laten 
ondertekenen. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Caroline Rosseels 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 
 
Uittreksel voor: 
Communicatiedienst 
 

* * * 
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O.P.8 Sociale dienst. Besluit tot samenwerking met Agentschap voor Integratie 
en Inburgering voor sociaal tolken en vertalen. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 9 maart 2020: besluit CBS over de samenwerkingsovereenkomst met het 
Agentschap Integratie en Inburgering.  
In het verlengde van deze overeenkomst kan een samenwerking worden aangegaan 
voor ondersteuning in de communicatie met anderstalig cliënteel: we kunnen dan 
rekenen op het aanbod sociaal tolken en vertalen van het AgII. We krijgen dan 
toegang tot een webportaal om tolken te reserveren.  

• 9 maart 2020: besluit vast bureau betreffende de kaderovereenkomst voor het 
gebruik van sociaal tolken en vertalen.  

 
Feiten en context 
 
De sociale dienst heeft tot op heden nooit enige samenwerkingsovereenkomst met externe 
diensten voor het sociaal tolken gehad. 
Wanneer er in het verleden nood was aan bijstand van een tolk, werd ad hoc beroep gedaan 
op een externe dienst, bvb. Brussel Onthaal. Dit vergde dan elke keer de opmaak van 
documenten tussen OCMW en de dienst, per cliënt.   
 
Het OCMW heeft drie LOI-panden en 12 gesubsidieerde opvangplaatsen voor verzoekers 
om internationale bescherming.  
Het gebeurt zelden dat er geen gemeenschappelijke taal is tussen de vluchteling en de 
maatschappelijk werker. Meestal kent de vluchteling immers wat Engels of Frans, of 
wanneer hij uit een opvangcentrum komt, al wat Nederlands.  
 
Wanneer de cliënt een gesprek wenst waarbij nuancering nodig is en zich dus in z'n 
moedertaal wil uitdrukken, komt het voor dat hij vanuit zijn eigen netwerk een 
vertrouweling aanspreekt voor vertaling.  
 
Er wordt dus zelden een beroep gedaan op externe diensten om te tolken.  
Toch is het handig om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met AgII op dit vlak. 
Op die manier gaat er geen kostbare tijd verloren wanneer zou blijken dat er een tolk nodig 
is: we kunnen dan meteen terugvallen op de bestaande overeenkomst en hoeven niet zelf 
nog aan de zoektocht naar een tolk te beginnen.  
 
De gecertifieerde sociaal tolk wordt vergoed volgens een vast uurtarief van 48 EUR. 
 
De sociale dienst doet geregeld beroep op ondersteunende diensten van het AgII, vooral 
de juridische helpdesk, en is zeer tevreden over deze ondersteuning.  
 
Juridische gronden 
 
Voorafgaand aan de kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen 
moet de samenwerkingovereenkomst met AgII goedgekeurd worden. Dit is materie 
waarover college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2020 beslist.  
 
Bij de kaderovereenkomst hoort een addendum (inlog webportaal - samenwerking met 
Brussel Onthaal). 
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Advies 
 
De kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken biedt de mogelijkheid om snel, 
via een webportaal, een sociaal tolk te reserveren. De samenwerking creëert de 
mogelijkheid om snel te ageren.  
Wegens de beperkte nood aan inzet van tolken is de kostprijs beheersbaar.  
 
Argumentatie 
 
Er zijn geen argumenten om de overeenkomst met AgII niet aan te gaan.  
Enkel bij inzet van een tolk, wordt er gefactureerd.  
 
Het kunnen terugvallen op een tolk is een evidentie: zonder communicatie kunnen we niet 
komen tot een kwalitatieve hulpverlening.  
 
Financieel advies 
 
 

Financiële 
gevolgen voorzien 

Actie A-4.2.0  
AR: 613180 - BI: 0900-21 

vast uurtarief: 48 euro indien nood 
aan sociaal tolk  
Huidig beschikbaar: 3.985,05 euro 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist tot samenwerking met Agentschap Integratie en Inburgering voor 
het gebruik van sociaal tolken en vertalen.   
 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de ondertekening van de kaderovereenkomst voor het gebruik van 
sociaal tolken en vertalen en bijhorend addendum goed.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Véronique Collart 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 
 
Uittreksel voor: 
Sociale dienst 
 

* * * 
 
O.P.9 Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 
afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van 12 juni 2020. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 30 maart 2020: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek 
van 12 juni 2020. Het dossier met documentatiestukken werd eveneens 
overgemaakt. 

 
 
Feiten en context 
 
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
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De beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 tot aanduiding van Marc 
Vanderlinden als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en 
met 31 december 2024. 
 
Juridische gronden 
 

• Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;  
• Artikel 24 van de statuten van Iverlek; 
• Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 

wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

 
 
Advies 

 

/ 

 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van 12 juni 2020 van de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
 
De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren: 
 

1) Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2019. 

2) Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2019 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels). 

3) Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-
actieftest (artikel 6:115 WVV). 

4) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 
2019. 

5) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten. 

6) Statutaire benoemingen. 
7) Benoeming van een commissaris. 
8) Statutaire mededelingen. 

 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 12 juni 2020: 

1) Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2019. 

2) Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2019 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels). 
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3) Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-
actieftest (artikel 6:115 WVV)  

4) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 
2019. 

5) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten. 

6) Statutaire benoemingen. 
7) Benoeming van een commissaris. 
8) Statutaire mededelingen. 

 
Artikel 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt 
van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als 
een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een 
overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die 

gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij 
de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt 
worden aan de toezichthoudende overheid. 
 
Artikel 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering 
Dhr. Marc Vanderlinden op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1. 
 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing (in pdf-versie) te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek, uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be 
en aan Marc Vanderlinden. 
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Iverlek, uitsluitend op het mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be  uiterlijk voor 
4 juni 2020 en Marc Vanderlinden 
 

* * * 
 
O.P.10 Secretariaat. TMVS dv. Goedkeuring agenda en vaststelling 
afgevaardigde voor de algemene jaarvergadering van 16 juni 2020. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 22 februari 2016: beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot de divisie 
Aanvullende Diensten van TMVW (en conform de lopende transitie tot haar 
rechtsopvolger TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van de 
TMVW en volgens het toetredingsdossier. 

• 24 oktober 2016: beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot het 
overlegorgaan met betrekking tot de oprichting van een dienstverlenende 
vereniging.  

• 20 februari 2017: brief van TMVW, zijnde de uitnodiging aangaande de deelname 
tot de oprichting van TMVS zoals voorzien in artikel 27 van het DIS. 

• 28 maart 2019: brief van TMVW, zijnde de uitnodiging tot de algemene 
jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019.  

• 27 maart 2020: brief van TMVW, zijnde de uitnodiging tot de algemene 
jaarvergadering van TMVS dv op 16 juni 2020.  
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Feiten en context 
 
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016, 
toegetreden tot de divisie aanvullende diensten van de intercommunale TMVW en conform 
de transitie tot haar rechtsopvolger TMVS.  
 
De beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 tot aanduiding van mevr. Eva De 
Bleeker als afgevaardigde en dhr. Marc Vanderlinden als plaatsvervanger van de 
afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van TMVS dv die vanaf 
het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 
 
Juridische gronden 
 

• Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016 tot toetreding tot TMVW (IC); 
• Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 tot toetreding tot het 

overlegorgaan in het kader van de oprichting van een dienstverlenende vereniging; 
• Beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2017 tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
oprichtingsbundel en om in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in 
artikel 9 van de statuten zijn opgenomen;  

• Statuten van TMVS dv; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
• Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

 
Advies 
 
Geen extern advies.  
 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 
jaarvergadering van 16 juni 2020 van TMVS dv en tevens het mandaat van de  
vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger vast te stellen.  
 
De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren: 

1) Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2) Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van 

deelnemers en de overdracht van een deelnemer 
3) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
4) Verslag van de commissaris (lid IBR) 
5) a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 

december  2019 
b. Goedkeuring van de vooropgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 

6)  Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7)  Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 
 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
 
 
 
 
 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 29 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 9313-3013-0448-4843.

https://www.verifieer.be/code/9313301304484843


Gemeenteraadszitting van 27 april 2020 

 
 

 

15 

BESLUIT: eenparig aangenomen 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 
jaarvergadering van TMVS dv van 16 juni 2020. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking 
tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 16 juni 2020, te 
onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de 
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van 
voormelde algemene vergadering.  
 
Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit zal: 

• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 
9000 Gent,  

• hetzij per elektronische post, 20200616AVTMVS@farys.be, gestuurd worden. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
TMVS e-mail: 20200616AVTMVS@farys.Be voor 11 juni 2020, Mevrouw Eva De Bleeker 
en de heer Marc Vanderlinden 
 

* * * 
 
O.P.11 Milieudienst. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement Milieu- 
en Natuurraad. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 25 maart 2019: gemeenteraad beslist om adviesraden te organiseren. 
 
Feiten en context 
 
Volgens het participatiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 maart 
2019, worden er adviesraden opgericht die als opdracht hebben het gemeentebestuur op 
regelmatige en systematische wijze te adviseren. 
 
Het voorstel van de statuten en huishoudelijk reglement is opgemaakt op basis van het 
sjabloon dat door het college voorgelegd werd aan alle adviesraden.  
 
Een werkgroep vanuit de Milieuraad heeft beide reglementen grondig besproken en 
aangepast. 
 
De statuten en het huishoudelijk reglement werden tijdens de vergadering van de 
Milieuraad van 28 november 2019 goedgekeurd. 
 
Juridische gronden 
 

• 25 maart 2019: gemeenteraadsbeslissing participatiereglement. 
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 137. 
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Advies 
 
Opgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Milieu- en Natuurraad in zitting van 
28 november 2019. 
 
Argumentatie 
 
Deze statuten en het huishoudelijk reglement kregen, op basis van het aangereikte 
sjabloon, in samenwerking met de leden van de Milieu- en Natuurraad verder vorm en 
werden aangepast aan de specifieke werking van deze raad. 
Ze werden tijdens de laatste bijeenkomst definitief besproken en goedgekeurd. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen 
 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt het voorstel van de statuten (advies- en overlegplatform) en het 
huishoudelijk reglement van de Milieu- en Natuurraad goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Eric Kumps 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 
 
Uittreksel voor: 
Communicatiedienst, Milieuraad 
 

* * * 
 
O.P.12 Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door 
benoeming van alle leden van de gemeenteraad. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

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

• 27 januari 2020: installatie nieuw gemeenteraadslid Kenny Verbeeck ter vervanging 
van Julie Vanstallen. 

• 17 februari 2020: installatie nieuw gemeenteraadslid Marijke Belsack ter 
vervanging van Roby Guns. 

• 27 april 2020: installatie nieuw gemeenteraadslid Youri Vandervaeren ter 
vervanging van Wim Laureys. 

 
Feiten en context 
 
/ 
 
Juridische gronden 
 

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

 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
Aan de verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen werd gevraagd een schriftelijke 
verklaring te ondertekenen dat zij zich niet in één van de situaties van onverenigbaarheid 
bevinden. De 21 kandidaat-raadsleden ondertekenden allemaal deze verklaring.  
Bijgevolg kan artikel 10 §1 van de statuten van het AGB Holar toepassing vinden, met 
name dat de samenstelling van de raad van bestuur gelijk is aan de samenstelling van de 
gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt daartoe alle leden van de gemeenteraad als lid 
van de raad van bestuur. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad benoemt, bij toepassing van artikel 10 van de statuten van het AGB 
Holar, alle leden van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur van het AGB Holar.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement 
 

* * * 
 
O.P.13 Algemeen directeur. Reglement betreffende geschenken en recepties. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 28 april 2008: de gemeenteraad keurt het reglement met betrekking tot de 
toekenning van waardebons en het aanbieden van recepties goed 

 
Feiten en context 
 
Het huidig reglement met betrekking tot de toekenning van geschenkbonnen en het 
aanbieden van recepties legt de nadruk op de viering van jubilarissen, kloosterlingen en 
de toekenning van geschenkbonnen. 
 
Juridische gronden 
 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het huidige reglement met betrekking tot de toekenning van waardebons en het aanbieden 
van recepties is ondertussen bijna 12 jaar oud, een herziening ervan is aan de orde.  
 
Voor de goede werking van onze diensten en voor de transparantie naar onze inwoners is 
het belangrijk dat we als bestuur duidelijk kunnen communiceren over het beleid. Op vlak 
van recepties is dit vandaag niet toereikend, waardoor verscheidene mensen, groepen, 
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verenigingen met vragen en verwachtingen zitten, die niet eenduidig door de administratie 
kunnen beantwoord worden. Hierdoor ontstaat het beeld dat er geen gelijke behandeling 
is van elke aanvraag tot organisatie van een receptie.  
 
We vinden het belangrijk dat het gemeentehuis openstaat voor onze inwoners, we zijn fier 
op het gebouw dat recent nog erkend werd als beschermd monument. Ook bewoners van 
de gemeente (en bezoekers van daarbuiten) zijn onder de indruk van het kasteel. We 
ontvangen af en toe aanvragen om gebruik te maken van de trouwzaal, de raadzaal,... 
Eveneens ontvangen we vragen van mensen die ontvangen willen worden op het kasteel. 
Vandaag bestaat er geen reglementaire basis om deze aanvragen te behandelen. 
 
Het reglement zoals het vandaag voorligt, bepaalt de voorwaarden waarbinnen het bestuur 
een receptie op het gemeentehuis zal aanbieden aan bewoners, groepen of verenigingen.  
Recepties die het bestuur organiseert in het kader van eigen evenementen of van 
evenementen waarbij het als partner optreedt vallen niet onder dit reglement. 
Voor de volledigheid werden vieringen van jubilarissen en honderdjarigen die doorgaan in 
het woonzorgcentrum of bij de mensen thuis ook opgenomen. 
 
Het beleid dat we voeren is erg gericht op het samenbrengen van mensen, het 
gemeenschapsgevoel in Hoeilaart is dan ook een sterkte die we willen behouden. Daarom 
hebben we een aantal individuele geschenken uit het huidige reglement geschrapt, met 
name de geschenkbonnen voor jubilarissen en voor de inschrijving van kinderen jonger 
dan 3 jaar. Dit geeft budgettaire ruimte om andere initiatieven te nemen en ook te 
verankeren in dit reglement, zoals bijvoorbeeld de jubilea van erkende verenigingen. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van huwelijksjubilea en de viering van een 
100-jarige inwoner van Hoeilaart, op kosten van de gemeente, een receptie aangeboden 
aan de jubilarissen voor: 

○ huwelijksjubileum / wettelijke samenwoning van 50 jaar (goud) 
○ huwelijksjubileum van 60 jaar (diamant) 
○ huwelijksjubileum van 65 jaar (briljant) 
○ huwelijksjubileum van 70 jaar (platina) 
○ huwelijksjubileum van 75 jaar (albast) 
○ huwelijksjubileum van 80 jaar (eik) 
○ viering van een 100-jarige (en elk jaar boven 100) 

 
Artikel 2 
De in artikel 1 bedoelde recepties vinden plaats in het gemeentehuis op een zaterdag 
teneinde alle familieleden de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn op de viering.  
 
Artikel 3 

In afwijking op artikel 2 kunnen vieringen in het woonzorgcentrum plaatsvinden indien de 
gevierde personen bewoners zijn van het woonzorgcentrum of de serviceflats. Deze 
vieringen vinden plaats op een weekdag. 
 
Artikel 4 

Bij uitzondering en in overleg met de gevierde personen brengen één of meerdere leden 
van het college een thuisbezoek. Het college beslist hierover geval per geval. 
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Artikel 5 

De huwelijksjubilea worden gegroepeerd, waarbij er maximaal 10 koppels per viering 
uitgenodigd worden. Elk koppel mag familie en vrienden uitnodigen. Ze brengen het 
bestuur op de hoogte van het verwachte aantal aanwezigen. 
 
Artikel 6 

De viering van een 100-jarig gebeurt individueel. 
 
Artikel 7 

De jubilarissen bedoeld in artikel 1 ontvangen een aandenken van het lokaal bestuur in de 
vorm van een geschenk, bepaald door het college binnen de grenzen van het beschikbare 
budget. 
 
Artikel 8 

Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van jubilea van erkende verenigingen (50 
jaar, 100 jaar), op kosten van de gemeente, een receptie aangeboden. 
 
Artikel 9 

De in artikel 8 bedoelde recepties vinden plaats in het gemeentehuis op een weekdag.  
 
Artikel 10 

De verenigingen bedoeld in artikel 8 beperken het aantal uitnodigingen voor de receptie 
tot 150.  
 
Artikel 11 

Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van het einde van het schooljaar van het 
volwassenenonderwijs, op kosten van de gemeente, een receptie aangeboden aan de 
afgestudeerden. 
 
Artikel 12 

De in artikel 11 bedoelde recepties vinden plaats in het gemeentehuis op een weekdag.  
 
Artikel 13 

De in artikel 12 bedoelde recepties richten zich op de afgestudeerden, de leerkrachten van 
het volwassenenonderwijs, de directie van de inrichtende macht van het 
volwassenenonderwijs. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
afdeling Leven, dienst Burgerzaken, verantwoordelijke kasteelkeuken 
 

* * * 
 
O.P.14 Algemeen directeur. Politieraad. Wijziging leden. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 7 januari 2019: verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad tijdens de 
openbare zitting waarop de gemeenteraad geïnstalleerd werd. 

• 25 februari 2019: geldigverklaring verkiezing leden politieraad tijdens de 
gemeenteraadszitting  
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Feiten en context 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 werden volgende kandidaat-
effectieve leden verkozen:  

• Delwick Julie met als eerste opvolger Coppens Steven en als tweede opvolger Pijpen 
Joris 

• Demaerschalk Patrick met als eerste opvolger Bollue Julie en als tweede opvolger 
Portois Jo 

• Guns Roby met als eerste opvolger Coppens Steven en tweede opvolger Pijpen Joris 
• Meganck Luc met als eerste opvolger Coppens Steven en als tweede opvolger Pijpen 

Joris 
• Vanstallen Julie met als eerste opvolger Gahy Sylvie en als tweede opvolger 

Muyldermans Pieter 
 
Naar aanleiding van het ontslag van Julie Vanstallen tijdens de gemeenteraadszitting van 
16 december 2019 en het ontslag van Roby Guns tijdens de gemeenteraadszitting van 27 
januari 2020 dienen deze personen vervangen te worden. 
 
Juridische gronden 
 

• De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2018, inzonderheid 
de artikelen 12 t.e.m. 18ter; 

• Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 
gemeenteraad van de leden van de politieraad; 

• De Ministeriële Omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en 
de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone; 

• De beslissing van de gemeenteraad van 7 januari 2019 tot installatie van de 
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen 
 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de aanstelling van Sylvie Gahy en Steven Coppens als nieuwe 
leden van de politieraad. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement 
 

* * * 
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O.P.15 Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• In de zitting van 16 december 2019 heeft de raad kennis genomen van de 
thesaurietoestand en liquiditeitsprognose van het eerste kwartaal van 2020. 

 
Feiten en context 
 
Aan de hand van de liquiditeitsprognosetabel (bijlage 1) wordt voor het volgende kwartaal 
een beeld gegeven van de evolutie van de thesaurietoestand van het bestuur. 
 
De thesaurie wordt bepaald door de inkomende (ontvangsten) en uitgaande (uitgaven) 
geldstromen en de timing van deze stromen. 
 
Hoe verder de planningshorizon, hoe moeilijker het is om met absolute zekerheid de 
omvang en het tijdstip van de geldstromen in te schatten. De realiteit zal dus altijd in 
bepaalde mate afwijken van de prognoses. 
 
Op basis van de liquiditeitsprognose kan de evolutie van de thesaurietoestand (bijlage 2) 
worden opgemaakt. 
 
De evolutie van de thesaurietoestand toont het geheel van de beschikbare liquiditeiten 
waarover het bestuur op een gegeven moment beschikt. Dit zowel voor perioden uit het 
verleden als die voor de toekomst ('werkelijk' vs. 'geschat'). Daarnaast wordt een 
onderscheid gemaakt in de opvraagbaarheid van de middelen ('betaal' vs. 'spaar'). De 
liquiditeiten op de betaalrekening zijn direct voorhanden daar de middelen op de 
spaarrekeningen slechts 32 dagen na opvraging bij de kredietinstelling ter beschikking 
worden gesteld. 
 
De noodzaak tot het aangaan van krediet wordt groter op het einde van het tweede 
kwartaal. Indien nodig zullen er kredieten moeten worden opgenomen. Zoals voorzien en 
in het meerjarenplan kan het bestuur in 2020 tot 6.500.000 euro opnemen. De 
gemeenteraad is bevoegd om de voorwaarden voor het aangaan van leningen te bepalen. 
 
Juridische gronden 
 

• Ingevolge Art. 177 Decreet over het Lokaal Bestuur (22 december 2017) 
rapporteert de financieel directeur in volle onafhankelijkheid over de 
thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose aan de gemeenteraad, aan de raad 
voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en 
aan het vast bureau. 
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de 
algemeen directeur ter beschikking. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose van het bestuur 
voor het tweede kwartaal van het jaar 2020. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
financiële dienst, algemeen directeur. 
 

* * * 
 
TOEGEVOEGD PUNT 
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt van Timothy Rowies in 
verband met Meer vrouw op straat en genderverdeling 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• Aanvullend agendapunt, ingediend door raadslid/schepen Timothy Rowies, op 15 
maart 2020. 

 
Feiten en context 
 
 
Meer vrouw op straat en genderverdeling 
 
Naar aanleiding van de Vrouwenmaand (maart) en de Internationale Vrouwendag op 8 
maart roepen we de gemeente op letterlijk meer gendergelijkheid in in het straatbeeld te 
brengen: er is een inhaalbeweging nodig van vrouwelijke straatnamen en daar betrekken 
we onze inwoners best bij!.   
 
Begin 2019 lanceerde Sofie Lemaire op Radio1 de  campagne #meervrouwopstraat. Ook 
in Hoeilaart ging deze oproep niet ongemerkt voorbij met reacties op de sociale media. 
Onze pijnlijke vaststelling: van de 55 straten in Hoeilaart die zijn vernoemd naar bekende 
en belangrijke figuren, zijn er slechts 3 met vrouwennamen bij. Het gaat dan om de Sint-
Annastraat, de Josephinedreef en de Knipsterweg. 
 
Gendergelijkheid is een doelstelling die iedereen anno 2020 hoog in het vaandel draagt. 
Dat slechts 5,45% van de straten, vernoemd naar een persoon, een vrouwennaam is, is 
dan op zijn minst een frappante vaststelling. Het is hoog  tijd voor wat meer vrouw op 
straat. Ongetwijfeld zijn in de Hoeilaartse geschiedenis verschillende interessante vrouwen 
te vinden die wat meer aandacht verdienen. 
 
Onze drie voorstellen zijn: 
1. De eerstvolgende straatnaam, moet naar een vrouw of genderneutrale persoon 
vernoemd worden. De gemeente Hoeilaart zal hiertoe aan de Koninklijke Heemkundige 
Kring “Het Glazen Dorp” vragen om een lijst met een tiental namen op te stellen met 

telkens een korte motivatie. Eens de mogelijkheid zich voordoet, organiseren we een 
wedstrijd en laten we de inwoners kiezen welke naam het wordt. Op die manier zetten we 
al deze vrouwen sowieso al in de kijker, al is het misschien voor een volgende gelegenheid. 
 
2. Een naamswijziging van een straat is niet uitzonderlijk. Desondanks is dit geen 
lichte ingreep. Een bestaande straat officieel hernoemen moet dus minstens gedragen zijn 
door alle betrokken bewoners. Wanneer alle eigenaars in een straat akkoord zijn, wordt op 
hun initiatief de straat hernoemd naar een vrouw of genderneutrale persoon. De gemeente 
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zou dit praktisch kunnen ondersteunen, die met dit principe rekening te houden bij het 
opmaken van verschillende naamopties met een motivatie, waaronder een lijst met een 
tiental namen van de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”. 
 
3. Ook toekomstige of bestaande pleinen, parken, trage wegen of zelfs gebouwen en 
lokalen die nog geen naam zouden hebben, kunnen we een officiële vrouwelijke of 
genderneutrale naam geven (bv. parkjes aan de J.B. Charlierlaan). De gemeenteraad geeft 
hierbij aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om te onderzoeken 
welke (toekomstige) straten, pleinen, parken, trage wegen, gebouwen en lokalen in 
aanmerking komen voor een vrouwelijke of genderneutrale benaming. 
 
 
Juridische gronden 
/ 
 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
/ 
 
Financieel advies 
/ 
 
BESLUIT: 19 stemmen voor: Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden, Pieter 

Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk, Sylvie 
Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie Bollue, Jo Portois, Joy 
Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Youri 
Vandervaeren en Steven Coppens 
2 onthoudingen: Tim Vandenput en Joris Pijpen 
 

Artikel 1 
 
Onze drie voorstellen zijn:1. De eerstvolgende straatnaam, moet naar een vrouw of 
genderneutrale persoon vernoemd worden. De gemeente Hoeilaart zal hiertoe aan de 
Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp” vragen om een lijst met een tiental 

namen op te stellen met telkens een korte motivatie. Eens de mogelijkheid zich voordoet, 
organiseren we een wedstrijd en laten we de inwoners kiezen welke naam het wordt. Op 
die manier zetten we al deze vrouwen sowieso al in de kijker, al is het misschien voor een 
volgende gelegenheid. 
 
Artikel 2 
Een naamswijziging van een straat is niet uitzonderlijk. Desondanks is dit geen lichte 
ingreep. Een bestaande straat officieel hernoemen moet dus minstens gedragen zijn door 
alle betrokken bewoners. Wanneer alle eigenaars in een straat akkoord zijn, wordt op hun 
initiatief de straat hernoemd naar een vrouw of genderneutrale persoon. De gemeente zou 
dit praktisch kunnen ondersteunen, die met dit principe rekening te houden bij het 
opmaken van verschillende naamopties met een motivatie, waaronder een lijst met een 
tiental namen van de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”. 
 
Artikel 3 
Ook toekomstige of bestaande pleinen, parken, trage wegen of zelfs gebouwen en lokalen 
die nog geen naam zouden hebben, kunnen we een officiële vrouwelijke of genderneutrale 
naam geven (bv. parkjes aan de J.B. Charlierlaan). De gemeenteraad geeft hierbij aan het 
college van burgemeester en schepenen de opdracht om te onderzoeken welke 
(toekomstige) straten, pleinen, parken, trage wegen, gebouwen en lokalen in aanmerking 
komen voor een vrouwelijke of genderneutrale benaming. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
- 
 

* * * 
 
Vragen en antwoorden 
 

1) Julie Bollue stelt volgende vraag: "Ik heb gelezen dat er fietsenstalling komt aan 
het station van Groenendaal. Gaan dit afzonderlijke boxen zijn waarvoor je een 
abonnement moet nemen? Is dit dan een box die je huurt en alleen door die persoon 
gebruikt wordt of kunnen andere personen hier ook gebruik van maken? Is hiervoor 
al een prijs afgesproken? Een andere vraag gaat over de installatie van een 
fietsenstalling aan het bushokje rechttegenover de Delhaize, wordt dit een gewone 
fietsstalling of ook die boxen? Overigens juich ik dit initiatief zeker toe. Worden er 
nog op andere plaatsen in Hoeilaart fietsenstallingen voorzien?" 

 
Pieter Muyldermans beantwoordt als volgt: "Dit is een project dat sinds lange tijd 
opgestart was tijdens de vorige legislatuur en waarvoor Horizon+ en de provincie 
subsidies uitdeelden. Het is de bedoeling om velo boxen te plaatsen, we 
onderzoeken welk de beste prijs is voor het aantal plaatsen in de box. Er zijn twee 
types namelijk 5 plaatsen per box of 7 plaatsen per box, hiervan kunnen we er twee 
zetten. De bedoeling is dat we een reglement voorleggen op de volgende 
gemeenteraad, dit reglement is nog in opmaak. Het principe is dat daar een 
huurprijs voor betaald wordt. We volgen het voorbeeld uit het Brusselse waar reeds 
zulke boxen in gebruik zijn. Er zijn heel veel pendelaars uit onze gemeente die naar 
Brussel gaan en dan terugkeren. In het Brusselse wordt 60 euro per jaar gevraagd 
voor 1 plaats in een box plus een waarborg voor het sleutelsysteem dat erbij hoort. 
De bedoeling is niet om daar grote inkomsten mee te generen of om die boxen 
terug te betalen maar eerder om een sensibilisering te hebben bij de gebruiker. 
Bijvoorbeeld dat we niet iemand hebben die een plaats reserveert en er nooit 
gebruik van maakt. Het is een extra dienst ten opzichte van de fietsenstallingen die 
al aanwezig zijn, zodanig dat je ook bijvoorbeeld een elektrische fiets veilig kan 
wegstallen. De plaatsen zullen per jaar toegekend worden maar het reglement 
wordt besproken op de volgende gemeenteraad. Het is een manier om te testen of 
dit systeem werkt want, bij de heraanleg van de parking is door de NMBS gepland 
om daar drie grote boxen van 28 plaatsen te zetten. Als we merken dat we plaats 
te kort hebben is dit nuttig of als we merken dat deze plaatsen niet frequent 
gebruikt worden , kunnen we onze plannen nog afstemmen met de NMBS. De 
fietsenstalling Borchvijverweg recht ertegenover de Delhaize is een gewone 
fietsenstalling maar wel een overdekte. Er komt een bushalte van het zelfde type 
als de bushalte op het gemeenteplein, volledig in glas. Deze komt langs het fietspad 
maar springt 1 meter achterin tussen de appartementsblokken en dwars daarachter 
langs de Borchvijverweg komt hetzelfde type bushalte maar in plaats van een 
bankje, voorzien we 8 u-vormige ijzers om fietsen te stallen. De bushalte wordt ook 
volledig voorzien in glas zodat er niets kan verstopt worden of opgeborgen worden 
en dat de volledige zichtbaarheid gegarandeerd wordt. Vandaag zijn er een aantal 
vragen van bewoners in rijhuizen die geen plaats hebben in huis om hun fiets te 
stallen. Bijvoorbeeld bewoners vanuit de Brusselsesteenweg en het onderste deel 
van de Vlaanderenveldlaan rechtover het park. Zij hebben ons de vraag gesteld om 
op deze plaatsen velo-boxen te voorzien. Dit zijn we momenteel aan het 
onderzoeken." 

 
2) Julie Bollue stelt volgende vraag: "Momenteel zijn er aan de sporthal weinig 

plaatsen waar je je fiets aan kan vastmaken. Wordt er voorzien om meer ruimte te 
hebben voor fietsers?" 
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Pieter Muyldermans antwoordt als volgt: "Het is in feite ja en nee. Ook is het mijn 
vraag om meer ruimte daar te voorzien voor de zomer. Tot nu toe zijn er  nadar 
hekken voorzien om je fiets aan vast te maken. In het volledige masterplan is er 
tussen de cafetaria van de sporthal en die van de voetbal een plaats voorzien voor 
fietsenstallingen, die daar definitief gezet worden. De heraanleg aan de kant van 
de jeugd moet nog gedetailleerd uitgetekend worden. Tot vandaag hebben we daar 
niets definitief gezet, maar het is ook mijn wens om daar iets steviger te voorzien 
waaraan een fiets aan vastgemaakt kan worden.” 

 
3)  Julie Bollue stelt een laatste vraag in verband met de proefopstelling van het Groene 

Dal: "Er is een vergadering geweest maar wij hebben de proefopstelling van de 
laatste vergadering nog niet ontvangen." 
 
Pieter Muyldermans beantwoordt: "Er was een bewonersvergadering gepland op 25 
maart en aansluitend de gemeenteraadscommissie op 31 maart maar deze zijn door 
de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. Nu de scholen stilliggen was dit niet 
echt nuttig om daar de prioriteit van te maken, maar ondertussen bereiden we ons 
voor omdat er zicht op is dat de scholen heropenen op 18 mei. De aanpassingen 
aan de proefopstelling zullen gepresenteerd worden aan de scholen voor de 
heropening, zodanig dat de communicatie gebeurd is zowel voor de bewoners, de 
ouders, de gemeenteraadsleden en de mobiliteitsraadsleden over hoe het traject 
van participatie gelopen is en wat we voorstellen in de volgende fase. In afwachting 
hebben we wel een brief rondgestuurd naar de bewoners dat het project in 4 
stappen zal gebeuren: 
○ aanpassing van de proefopstelling: de gevaarlijke punten eruit halen en de 

proefopstelling wat aanpassen 
○ definitief maken van de maatregelen: dit zal gebeuren via de 

gemeenteraadscommissie en de gemeenteraad. Dit zal geleidelijk aan gebeuren 
wanneer iets technisch mogelijk is. Het is een heel complex dossier, alles is met 
elkaar gelinked zodat het moeilijk is om één specifiek voorbeeld aan te kaarten. 
Via gemeenteraadsbeslissingen zullen we verkeersmaatregelen definitief 
maken. 

○ In parallel met de eerste en tweede stap gaan we de derde stap voorbereiden. 
Samen met het studiebureau de herinrichting bekijken. We hebben de 
verkeersstroom herlegd maar de straatsituatie moet daar links en rechts op 
aangepast worden om de verkeersveiligheid voor fietsers en bewoners te 
verhogen. Dit zullen we voorbereiden in parallel met fase 1 en 2 zodanig dat we  
in fase 3 de heraanleg kunnen uitvoeren. 

○ De vierde fase is op heel lange termijn. We hebben nu een situatie getest en 
zullen nog verder afstemmen. Er zijn nog altijd heel veel auto's. We hebben een 
aantal dingen kunnen aanpassen maar we moeten op verschillende fronten 
strijden. Eén hiervan is de verkeersituatie aanpassen maar de gebruikers 
moeten we ook sensibiliseren en stimuleren, waar we nog heel wat werk hebben 
en daarin hopen we dat we kunnen evolueren naar een nog autoluwere 
schoolomgeving. 

 
Julie Bollue bevestigt dat er in de vierde fase de gebruikers van de St Clemensschool 
betrokken moeten worden. 
 
Pieter Muyldermans bevestigt inderdaad dat dit project van toepassing is voor het 
Groene Dal maar ook invloed heeft op de St Clemensschool. 
 

4) Sylvie Gahy was twee gemeenteraden geleden verbaasd over het ontslag van Wim 
Laureys en wou toch graag vanuit Pro Hoeilaart het volgende meedelen: "Een zeer 
grote dank u wel voor zijn tomeloze inzet om elk dossier grondig door te nemen 
maar ook om zijn onverschrokken stijl om elk agendapunt van de nodige punten en 
komma's te voorzien. Maar we zijn vooral dankbaar voor zijn eigen onbaatzuchtige 
inzet voor elke Hoeilander maar vooral de zwakkere onder ons. Merci Wim en we 
hopen dat Youri met heel veel inzet en warmte zal verder doen. Proficiat, Youri. 
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Ook willen we het gemeentepersoneel en OCMW personeel bedanken voor hun 
veerkracht en inzet tijdens deze bijzondere coronatijden en daarbij nog sterkte te 
wensen bij het verlies van een dierbare collega Jean-Marie Guiot. Wij denken 
allemaal aan hem en samen met zijn familie mee. 
 
Steven Coppens beaamt dat de periode waar hij met Wim heeft samen gewerkt, ze 
een zeer goede relatie hadden en dat zijn vragen tijdens de gemeenteraden waren 
meestal to the point waren. Als voorzitter van de gemeenteraad wil ook hij een 
grote dank overbrengen aan Wim. 

 
5) Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Allereerst bedankt voor de felicitaties 

voor Wim. We zullen de lofbetuigingen overmaken.” Youri wilde nog even inpikken 
op het betoog van Pieter. Pieter sprak over de vier fases. De eerste fase ging over 
de aanpassing van de proefopstelling. Hij vermoedt dat er stilaan een concreet zicht 
is op de aanpassingen. Over welke aanpassingen gaat het dan concreet?" 
 
Pieter Muyldermans beantwoordt: "Er is inderdaad een concreet zicht op en dit is in 
voorbereiding. We hebben het advies gevraagd op de mobiliteitsraad en willen die 
wel communiceren. Ik wil hier starten om uit de doeken te doen maar dan zal ik 
twee uur nodig hebben om dit uit te leggen. Het is moeilijk om er 1 ding uit te 
pikken omdat de maatregelen die we lichtjes aanpassen een invloed hebben op 
elkaar en aan elkaar gelinked zijn. Het is niet opportuun om hier 1 of 2 
aanpassingen toe te lichten. Dit zou een discussie starten die niet nodig is of juist 
meer vragen doen oprijzen. Daarom hebben we besloten de communicatie op te 
starten voor de heropening van de scholen. We zullen nog ruimte laten voor vragen 
en antwoorden voor de start van de scholen zodat er nog een aantal dingen kunnen 
verduidelijkt kan worden." 
 
Youri Vandervaeren vraagt zich af of het dan niet aangewezen is om daar dieper op 
in te gaan op de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
Pieter Muyldermans bevestigt dat er een bewonersvergadering en 
gemeenteraadscommissie gepland was maar door de coronamaatregelen konden 
deze niet plaatsvinden. Het is nog altijd de bedoeling om deze discussie te hebben 
maar niet tijdens deze vragen en antwoorden. 

 
6) Patrick Demaerschalk stelt een vraag over leegstand: "Zou het mogelijk zijn een 

lijst te ontvangen van onbewoonbare verklaarde woningen? Waarom worden deze 
niet opgenomen op de lijst van leegstaande woningen? Waarom is hier geen heffing 
van toepassing? Hoe worden die onbewoonbare verklaarde woningen 
gecontroleerd?  
 
Marc Vanderlinden legt uit: "Leegstand en onbewoonbare verklaarde woningen zijn 
twee verschillende zaken. Wij volgen de leegstand op waarvoor er een 
heffingsreglement voorzien is. Onbewoonbaarheid wordt gemeld aan Vlaanderen en 
wordt opgevolgd door Vlaanderen en in een database gezet. Er is een kaartje waar 
je kan zien waar in Hoeilaart onbewoonbaar verklaarde woningen zijn. Een aantal 
weken geleden heb ik dit kaartje onder ogen gehad en ik kan meedelen dat hier 
niet veel opstaat. Ik vermoed dat IGO nog heel veel werk heeft voor de 
leegstandswoningen maar ook om de onbewoonbare woningen door te geven zodat 
ze gekend zijn. Vanuit Vlaanderen worden er initiatieven genomen om samen met 
de eigenaars te bekijken om die woningen op de woonmarkt te krijgen, eventueel 
met hulp van subsidies om die woningen terug in orde te brengen. IGO heeft daar 
nog wel werk voor de boeg, de lijst die ik u vandaag kan overhandigen is de lijst 
die we gebruiken om de leegstandsheffing aan te rekenen. Deze lijst is niet volledig 
maar IGO zal in de komende zes maanden hieraan werken om deze lijst te 
vervolledigen. Samen met onze dienst Bevolking gaat IGO bekijken welke adressen 
eventueel onderzocht moet worden. IGO is verantwoordelijk voor het aanvullen van 
deze lijst en zal deze ook overmaken aan de overheid." 
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7) Patrick Demaerschalk stelt een vraag: " Er is een soort van wish list voor de 
sporthal gemaakt door alle verengingen. Wat is het budget dat voorzien is? Hoe 
gaan de prioriteiten gesteld worden van wie wat krijgt? Je kan de lijst opdelen in 
twee delen namelijk de must have en de nice to have. Aan welke veriniging gaat je 
voorrang geven, hoe ga je dat beoordelen, wie gaat wat krijgen en wat als er meer 
gevraagd wordt als voorzien in het budget?" 
 
Eva De Bleeker antwoordt als volgt: "Samen met de sportdienst zijn we er druk 
mee bezig. Alles wat de sportclubs hebben gevraagd is opgelijst. Er is een lijst 
gemaakt met vier categorieën die wordt voorgelegd op het college van 4 mei 2020. 
Er zijn zaken die we dringend moeten aankopen omdat ze kapot zijn of dringend 
nodig zijn. Het materiaal dat door de scholen wordt gebruikt, is ook een belangrijke 
factor. Ook wordt er verder gekeken naar de verdere inrichting van de sporthal 
zoals inrichting van de mattenzaal en ook het afgekeurd materiaal dat moet worden 
vervangen. Er is prijs gevraagd voor herstellingen, indien dit mogelijk is, en ook 
voor nieuwe aankopen ter vervanging van materiaal dat niet meer hersteld kan 
worden. Het dossier wordt eerst op het college voorgelegd alvorens dat het 
toegelicht kan worden op de gemeenteraad. Maar het is duidelijk om alles te kunnen 
vernieuwen of aan te kopen is er niet voldoende budget. Op het college wordt 
bekeken of er budget van volgend jaar naar voor geschoven wordt of dat er een 
deel van de aankopen worden uitgesteld, misschien kan een aanpassing aan het 
MJP soelaas brengen om alles dit jaar nog aan te kopen. In de voorbereiding van 
dit dossier is heel veel werk gestoken en we moeten de beslissing van het college 
afwachten " 
 

8) Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Misschien is het te vroeg om deze  
vraag te stellen maar heeft u al enig inzicht wat de impact van corona zal zijn op 
de financiën van de gemeente?" 
 
Tim Vandenput licht toe: "Langs de ene kant heb je de uitgaven namelijk de extra 
maatregelen die we genomen hebben zoals helpen van verenigingen of horeca en 
langs de andere zijde heb je de evenementen die niet doorgaan zoals de Meifeesten 
dus dit jaar betalen wij geen bijdrage aan bijvoorbeeld de Meifeesten. Waarschijnlijk 
hebben we ook de minder belastingen die we gaan hebben op de personenbelasting 
omdat mensen die in Hoeilaart wonen ook op tijdelijke werkloosheid zijn gezet. Dit 
kan een impact hebben maar dat gaan we pas volgend jaar zien. De grootste impact 
zullen we kunnen vaststellen in het woonzorgcentrum door extra maatregelen te 
doen naar extra veiligheid van het personeel, de min-inkomsten van het Riziv omdat 
een aantal bedden niet ingevuld worden. Ik heb gevraagd naar een financieel 
rapport wat de min-inkomsten van 1 bed per week zijn en wat de meer uitgaven 
zijn. Onze financiële dienst heeft de opdracht dat in kaart te brengen maar dat zal 
pas in de zomer blijken bij de aanpassing van het meerjarenplan dat in augustus 
op de gemeenteraad zou komen. Dat er min-inkomsten zijn en meer uitgaven dat 
is zeker. Veel hangt er natuurlijk vanaf wat we nog gaan beslissen, wat we nog 
gaan doen. Bijvoorbeeld de aankoop van mondmaskers voor onze bevolking loopt 
toch op van een 70.0000 euro tot 100.000 euro. We moeten nog beslissen of we 
dit gratis doen en een kleine vergoeding vragen. Het gaat zeker een stukje aan 
belastingsgeld kosten maar we kunnen er samen over beraadslagen. Als het rapport 
af is, waarschijnlijk in de zomer zullen we dit zeker naar voor brengen in het MJP 
op de gemeenteraad van augustus." 

 
9) Alain Borreman stelt een vraag over de adviesraden: "Schepen Eva De Bleeker heeft 

twee gemeenteraden geleden uitgelegd hoe de adviesraden werken namelijk met 
een kern en het open forum. Omdat belangrijke beslissingen in de kern worden 
genomen, vraag ik of de gemeenteraden kan beschikken over alle verslagen van 
die vergaderingen van de kern. Het zou fantastisch zijn dat het open forum 
toegankelijk zou zijn voor iedereen voor elke inwoner van Hoeilaart, omdat in het 
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kader van burgerparticipatie, zou dit een grote stap vooruit zijn. Dit zou in 
overwegingen genomen moeten worden." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt als volgt: "Voor de adviesraden in het algemeen is 
het de procedure (we kunnen dit op de gemeenteraad zetten maar moeten toch de 
workload in het oog houden) dat de verslagen naar het college worden gestuurd en 
vervolgens op de website gepubliceerd worden." 
 
Alain Borreman stelde deze vraag omdat hij enkele weken geleden de website 
gecheckt had en de recentste verslagen stonden er nog niet op. Het moet niet op 
de gemeenteraden zelf komen maar het moet wel ter beschikking staan van de 
gemeenteraadsleden zelf. 
 
Eva De Bleeker verduidelijkt dat een open forum niet toegankelijk is voor iedereen 
maar er is 1 open vergadering per jaar is waar geïnteresseerden terecht kunnen. 
Dit is zo voor de milieuraad. 
 
Alain Borreman stelt voor om dit door te trekken naar alle adviesraden toe zoals de 
sportraad, cultuurraad en zo verder. 
 
Pieter Muyldermans bevestigt dat dit in principe zo is, alle raden hebben de 
bedoeling om zoveel mogelijk mensen die bij hun vakgebied betrokken zijn, te 
betrekken bij hun raad en net daarom zijn die open fora opgericht om die drempel 
te verlagen en om zoveel mogelijk mensen naar die raden te lokken. Eind vorig jaar 
en begin dit jaar is er een oproep geweest om aan te sluiten bij de raden en naar 
zo een open forum te komen. Afhankelijk van de raden proberen ze dat gerichter 
te doen om zoveel mogelijk succes te hebben. Het wordt misschien niet via elk 
kanaal verstuurd maar ze bekijken zelf of ze hun doelpubliek kunnen bereiken 

 
10) Alain Borreman stelt nog een vraag over de F. Sohiestraat: "In de Felix Sohiestraat 

is er voor de zoveelste keer een ongeluk gebeurd. Het is altijd hetzelfde als er een 
lange vrachtwagen passeert, kan die niet gedraaid geraken op het einde van de 
straat. Hij heeft maar twee keuzes ofwel blijven staan ofwel schade aanrichten door 
te manoeuvreren. Er was weer een auto total loss gereden door een lange 
vrachtwagen. Ik zou willen vragen om lange vrachtwagens te verbieden in de F 
Sohiestraat gezien de vele ongelukken die daar gebeuren.(zoals eerder al gevraagd 
was)” 

 
11) Youri Vandervaeren: "Ik verwijs naar het overleg met ERC Hoeilaart en meer 

bepaald naar de notulen van 20 januari punt 6 waarin men vraagt of het grasveld 
niet gedraaid kan worden. Het antwoordt van de gemeente is dat dit niet de meest 
duurzame oplossing is. Vervolgens wordt een bijkomende vraag gesteld over een 
bijkomende investering voor een tennisveld maar hierop wordt door het college 
geen antwoord gegeven. Wat is het antwoord op die vraag? Een tweede vraag is 
dat er ook gezocht werd naar een andere locatie voor een bijkomend volwaardig 
voetbalterrein. Hoever staat het met de zoektocht?” 
 
Eva De Bleeker beantwoordt deze vraag: " De ondergrond die voor dat tennisterrein 
gebruikt werd, die zouden nadien kunnen dienen voor de extra veldjes voor de 
jonge voetbalspelertjes. Dat is juist dezelfde ondergrond als deze die nodig is voor 
die voetbalveldjes. De reden waarom dit tennisveld is aangelegd omdat het 
vroegere tennisveld "de nummer vijf" is moeten wijken voor de werken aan de 
sporthal. Het was gewoon een verplaatsing van het veld maar met in het 
achterhoofd dat die ondergrond nog later zou kunnen dienen. We hebben aan de 
voetbalverenigingen al hun wensen en opmerkingen gevraagd om op papier te 
zetten. Al die informatie wordt verwerkt met de bedoeling om in de volgende fase 
van het masterplan een goede oplossing te vinden voor het voetbal. Inderdaad het 
draaien van het veld, werd daar niet als de meest interessante oplossing gezien. 
Op basis van de input van de voetbalverenigingen en onze architecten wordt er 
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nagegaan wat op korte als zowel lange termijn de beste oplossing is. Een 
bijkomende locatie voor een voetbalterrein staat op de to do lijst. Het veld was in 
een zeer slechte staat op bepaalde punten (was zogezegd een slecht lot) maar is 
intussen weer gerepareerd maar er wordt nagekeken voor een nieuw speelveld 
omdat deze velden maar een beperkte levensduur hebben.” 
 
Tim Vandenput vult aan: "Qua ruimtelijke ordening zijn er nog twee locaties waar 
je dit nog zou kunnen doen: 

○ aan de spoorweg, aan het station van Hoeilaart is er daar een RUP 
Nilleveld een recreatie zone voorzien  

○ in het RUP voor de uitbreiding van de scholen is er achter de St 
Clemensschool twee jaar geleden een stukje gekocht voor extra 
speelruimte, daarachter ligt er nog een zone in blauwe 
bestemmingskleur (zone Warnut) die we zouden kunnen verwerven. 
In het verleden werd die vraag al gesteld aan de eigenaars maar die 
wilden niet verkopen. 

Eerst gaan we de sportsite volledig afwerken om daarna samen met de club zien 
wat er nog nodig is. Als we die site achter de St Clemensschool toch zouden kunnen 
verwerven, zou dit een win-win situatie zijn zowel voor de school als de 
sportvereniging zodanig als we een veld daar aanleggen dat dit optimaal en door 
verschillende beoefenaars kan gebruikt worden, zowel door gebruik van de school 
als door de verschillende sportlocaties.” 
 

 

 
* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 
 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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