Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 27 MEI 2019
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

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

29 april 2019: openbare zitting gemeenteraad.

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

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

BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van
29 april 2019 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
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O.P.2 Omgeving. Reglement inzake de belasting op omgevingsvergunningen
voor het verkavelen van gronden. Opheffing.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De gemeente heft een belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor
het verkavelen van gronden, zoals bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende
de omgevingsvergunning.
De belasting op de afgifte van omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden,
zoals gevestigd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, vervalt op
31 december 2021.
Feiten en context
Sedert 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning
in werking getreden. Met de bijbehorende uitvoeringsbesluiten wordt er een retributie
geheven
op
het
behandelen
van
meldingen
en
aanvragen
bedoeld
in
het omgevingsdecreet.
Juridische gronden
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De grondwet, in het bijzonder artikels 10, 11 en 170 §4;
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in het bijzonder de bepalingen van titel
1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van
de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis (rechtsmiddelen; invordering
van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten;
rechten en voorrechten van de schatkist);
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010;
Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder
artikel 41, 14°;
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van
de inkomstbelastingen, in het bijzonder artikels 126 tot 175;
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Bijlage 1 van VLAREM II;
En uitvoeringsbesluiten van het bovenstaande;
En latere wijzigingen van het bovenstaande.

Advies
Geen extern advies.
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Argumentatie
Vanaf 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning van kracht
gegaan voor alle gemeenten in Vlaanderen.
Het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsdecreet vergt
een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen en het is billijk deze inzet door
te rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en
vergunningsprocedures worden doorlopen.
Gelet op de introductie van een overkoepelende belasting op de aanvragen voor
het bekomen van een omgevingsvergunning of voor de melding van stedenbouwkundige
handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(IIOA), dient het huidige reglement inzake de belasting op de afgifte van
omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden opgeheven te worden, daar dit
laatste reglement opgenomen zal worden in het eerst vernoemde.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Stemming wijzigingen aan besluit: eenparig aangenomen.
Stemming over de opheffing:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns,
Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys,
Julie Bollue en Jo Portois.
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de opheffing van het reglement inzake de belasting op
de afgifte van omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, met ingang
vanaf 1 juni 2019.
Artikel 2
Een uittreksel wordt overgemaakt aan de dienst omgeving, de communicatiedienst en
de financiële dienst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise De Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Omgeving, communicatiedienst, financiële dienst.
***
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O.P.3 Omgeving. Reglement inzake
regularisatievergunningen. Opheffing.

de

belasting

op

de

afgifte

van

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De gemeente heft een belasting op het regulariseren van meldings- en
vergunningsplichtige werken, zoals bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende
de omgevingsvergunning.
De belasting op de afgifte van regularisatievergunningen, zoals gevestigd door
de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, vervalt op 31 december 2021.
Feiten en context
Sedert 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning in werking
getreden. Met de bijbehorende uitvoeringsbesluiten wordt er een retributie geheven op
het behandelen van meldingen en aanvragen bedoeld in het omgevingsdecreet.
Juridische gronden
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De grondwet, in het bijzonder artikels 10, 11 en 170 §4;
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in het bijzonder de bepalingen van
titel 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van
de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis (rechtsmiddelen; invordering
van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten;
rechten en voorrechten van de schatkist);
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010;
Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder
artikel 41, 14°;
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van
de inkomstbelastingen, in het bijzonder artikels 126 tot 175;
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Bijlage 1 van VLAREM I;
En uitvoeringsbesluiten van het bovenstaande;
En latere wijzigingen van het bovenstaande.

Advies
Geen extern advies.
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Argumentatie
Vanaf 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning van kracht
gegaan voor alle gemeenten in Vlaanderen.
Het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsdecreet vergt
een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen en het is billijk deze inzet door
te rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en
vergunningsprocedures worden doorlopen.
Gelet op de bijkomende inzet van de gemeentelijke middelen die gevraagd wordt bij
het behandelen van aanvragen en meldingen in het kader van het omgevingsdecreet ter
regularisatie, is het billijk deze bijkomende inzet door te rekenen aan degene op wiens
initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen.
Gelet op de introductie van een overkoepelende belasting op aanvragen voor het bekomen
van omgevingsvergunningen of voor de melding van stedenbouwkundige handelingen,
het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA), dient
het reglement inzake de belasting voor de afgifte van regularisatievergunningen
opgeheven te worden, daar dit laatste reglement opgenomen wordt in het eerst vermeldde.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Stemming wijzigingen aan besluit: eenparig aangenomen.
Stemming over de opheffing:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns,
Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys,
Julie Bollue en Jo Portois.
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de opheffing van het reglement inzake de belasting op
de afgifte van regularisatievergunningen, met ingang van 1 juni 2019.
Artikel 2
Er wordt een uittreksel overgemaakt aan de dienst omgeving, de communicatiedienst en
de financiële dienst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise De Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Omgeving, communicatiedienst, financiële dienst.
***
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O.P.4 Omgeving. Belasting op de aanvragen voor het bekomen van
een omgevingsvergunning of op de melding van stedenbouwkundige
handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of
activiteiten (IIOA). Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De gemeente heft een belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor
het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), zoals bedoeld in
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
De gemeente heft een belasting op het regulariseren van meldings- en
vergunningsplichtige werken, zoals bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende
de omgevingsvergunning.
De gemeente heft een belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor
het verkavelen van gronden, zoals bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende
de omgevingsvergunning
De belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het exploiteren van
een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 16 december 2015, is vervallen op 31 december 2018.
De belasting op de afgifte van regularisatievergunningen, zoals gevestigd door
de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, vervalt op 31 december 2021.
De belasting op de afgifte van omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden,
zoals gevestigd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, vervalt op
31 december 2021.
Feiten en context
Sedert 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning in werking
getreden. Met de bijbehorende uitvoeringsbesluiten wordt er een retributie geheven op
het behandelen van meldingen en aanvragen bedoeld in het omgevingsdecreet.
Juridische gronden
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

6

De grondwet, in het bijzonder artikels 10, 11 en 170 §4;
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in het bijzonder de bepalingen van
titel 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van
de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis (rechtsmiddelen; invordering
van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten;
rechten en voorrechten van de schatkist);
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010;
Het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel
41, 14°;
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van
de inkomstbelastingen, in het bijzonder artikels 126 tot 175;
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•
•
•
•

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Bijlage 1 van VLAREM II;
En uitvoeringsbesluiten van het bovenstaande;
En latere wijzigingen van het bovenstaande.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Vanaf 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning van kracht
gegaan voor alle gemeenten in Vlaanderen.
De belasting op de afgifte van milieuvergunningen dient te worden aangepast naar
aanleiding van de inwerkingtreding van het omgevingsdecreet.
Het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsdecreet vergt
een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen en het is billijk deze inzet door
te rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en
vergunningsprocedures worden doorlopen.
Gelet op de bijkomende inzet van de gemeentelijke middelen die gevraagd wordt bij
het behandelen van aanvragen en meldingen in het kader van het omgevingsdecreet ter
regularisatie, is het billijk deze bijkomende inzet door te rekenen aan degene op wiens
initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen.
Het onderstaand reglement werd gebaseerd op het modelreglement van de VVSG.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns,
Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
5
stemmen
tegen:
Patrick
Demaerschalk,
Alain
Borreman,
Wim Laureys, Julie Bollue en Jo Portois.
Artikel 1
§1. Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 juni 2019 en eindigend op 31 december 2021,
een belasting gevestigd op de aanvragen tot omgevingsvergunning voor of de meldingen
in toepassing van het omgevingsvergunningsdecreet. De belasting wordt als volgt
vastgesteld:
a) Dossiers waarvoor de gemeente vergunningverlenende overheid is:
1) Aanvraag eenvoudige procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning:
80 euro.
2) Aanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning:
160 euro.

7

Gemeenteraadszitting van 27 mei 2019

3) Aanvraag tot verkavelen van gronden:
- zonder wegenisaanleg; per kavel: 80 euro.
- met wegenisaanleg; per kavel: 160 euro.
- bijstelling van de verkavelingsvergunning zonder nieuwe wegenisaanleg;
per kavel: 80 euro.
- bijstelling van de verkavelingsvergunning met nieuwe wegenisaanleg;
per kavel: 80 euro.
4) Melding van:
- stedenbouwkundige handelingen: 80 euro.
- IIOA of gemengd project: 80 euro.
5) Mededeling met vraag tot omzetting van milieuvergunning naar permanente
omgevingsvergunning: 80 euro.
6) Omzetting omgevingsvergunning na klassenverhoging door wijziging van
de indelingslijst: 80 euro.
7) Aanvraag van een planologisch attest: 500 euro.
8) Aanvraag van een stedenbouwkundig attest: 80 euro.
9) Regularisatieaanvraag
eenvoudige
procedure
voor
het
bekomen
van
een omgevingsvergunning of voor de regularisatie door middel van melding zonder
de verplichte medewerking van een architect: 250 euro.
10) Regularisatieaanvraag
gewone
procedure
voor
het
bekomen
van
een omgevingsvergunning of voor de regularisatie door middel van melding met
de verplichte medewerking van een architect: 500 euro.
b) Dossiers waarvoor de provincie of de Vlaamse overheid vergunningverlenende
overheid is:
1. Aanvraag eenvoudige procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning:
160 euro.
2. Aanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning:
320 euro.
3. Aanvraag gewone procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning,
onderworpen aan een milieueffectenrapport of veiligheidsrapport: 320 euro.
§2. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de IIOA of de opdrachtgever
die gehouden is tot het indienen van de aanvraag of melding.
§3. Voor de aanvragen vermeld onder §1 wordt, indien nodig, een hydraulisch advies aan
Aquafin gevraagd. De kosten voor dit hydraulisch advies wordt afgestemd op
de reële kosten. Deze kost is verschuldigd door de exploitant van de IIOA of
de opdrachtgever die gehouden is tot het indienen van de aanvraag.
§4. Voor de aanvragen vermeld onder §1 wordt indien nodig een openbaar onderzoek
georganiseerd. De kosten voor dit openbaar onderzoek wordt afgestemd op
de reële kosten. Deze kost is verschuldigd door de exploitant van de IIOA of
de opdrachtgever die gehouden is tot het indienen van de aanvraag.
§5. Voor de aanvragen vermeld onder §1 wordt een bijkomende belasting gevestigd van
160 euro voor de toepassing van een administratieve lus naar aanleiding van adviezen of
opmerkingen en/of bezwaren geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek.
§6. Voor de aanvragen of meldingen vermeld onder §1 wordt een bijkomende belasting
gevestigd van 100 euro wanneer die analoog ingediend werden.
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§7. Zijn van de belasting vrijgesteld:
- Aanvragen en meldingen van het eigen gemeentebestuur, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden,
de
politiezone,
welzijnsinstellingen
zonder
winstoogmerk en beschutte werkplaatsen.
- Sociale huisvestingsmaatschappijen.
- Meldingen van overname en naamswijzigingen.
- Tijdelijke inrichtingen.
De vrijstellingen stellen de aanvrager niet vrij van de betaling van overige belastingen.
§8. Zijn van de betaling van de regularisatiebelasting vrijgesteld:
- Aanvragen of meldingen waarbij de plannen fundamenteel wijzigen t.o.v. een
niet uitgevoerde vergunning waardoor ze als een volledig nieuwe aanvraag kunnen
worden beschouwd.
- Aanvragen of meldingen waarbij de te regulariseren zaken een gevolg zijn van
een probleem van stabiliteit. Een grondige motivatie van de architect dient bij
het regularisatiedossier te worden gevoegd.
- Aanvragen of meldingen waarbij het te regulariseren gebouw vernield of beschadigd
werd ten gevolge van een vreemde oorzaak die niet kan worden toegerekend aan
de eigenaar (zoals stormschade, brandschade, schade door overstroming).
De schade dient te worden aangetoond.
- Aanvragen/ meldingen voor de regularisatie van tijdelijke bouwwerken, met name
die na maximum één jaar vanaf hun oprichting gesloopt worden.
De vrijstellingen stellen de aanvrager niet vrij van de betaling van overige belastingen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd na het indienen van een aanvraag of melding en wordt door
de aanvrager vereffend na toezending van de factuur door het gemeentebestuur
van Hoeilaart.
Artikel 3
De belasting is slechts voor 50% verschuldigd indien de melding of aanvraag wordt
afgewezen als onontvankelijk of ten gronde volledig wordt geweigerd.
Artikel 4
De kohierbelasting waarvan spraken in artikel 2
twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.

moet

betaald

worden

binnen

Artikel 5
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingevorderd bij wege van een kohier dat
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester
en schepenen.
Artikel 6
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij
het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet waarop
de bezwaartermijn vermeld staat.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 7
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
(zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII,
hoofdstukken 1, 3, 4 en 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing voor
zover zij met name niet de belastingen op inkomsten betreffen.
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Artikel 8
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juni 2019.
Artikel 9
§ 1. Het belastingreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2018,
betreffende de belasting op de afgifte van regularisatievergunningen, hernieuwing
2019-2021, wordt opgeheven daar dit opgenomen wordt in onderhavig reglement.
§2. Het belastingreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2018
betreffende de afgifte van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden,
hernieuwing periode 2019-2021, wordt opgeheven daar dit opgenomen wordt in
onderhavig reglement.
Artikel 10
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise De Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Omgeving, communicatiedienst, financiële dienst.
***
O.P.5 Omgeving. Reglement inzake de belasting op het bouwen en herbouwen
van gebouwen. Opheffing.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De gemeente heft een belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018.
De belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, zoals goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, vervalt op 31 december 2021.
Feiten en context
Vanaf 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning van kracht
gegaan voor alle gemeenten in Vlaanderen.
De gemeente heft een belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018.
De praktijk wees aan dat een actualisatie van het bestaande reglement op het bouwen en
herbouwen van gebouwen wenselijk is.
Juridische gronden
•
•

•
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De grondwet, in het bijzonder artikels 10, 11 en 170 §4;
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in het bijzonder de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist);
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
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•
•
•
•
•
•
•

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel
41, 14°;
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van
de inkomstbelastingen, in het bijzonder artikels 126 tot 175;
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
De uitvoeringsbesluiten van het bovenstaande
De wijzigingen van het bovenstaande.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Vanaf 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning van kracht
gegaan voor alle gemeenten in Vlaanderen.
De praktijk wees aan dat een actualisatie van het bestaande reglement op het bouwen en
herbouwen van gebouwen wenselijk is.
Gelet op de introductie van de (nieuwe) belasting op de aanvragen voor het bekomen van
een omgevingsvergunning of de melding van stedenbouwkundige handelingen en
het exploiteren of veranderen ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA), werd er
geopteerd om gelijktijdig het bestaande reglement inzake de belasting op bouwen en
herbouwen van gebouwen te herzien.
Deze herziening is aangewezen om de verzwaring van de belastinglast voor de burger
te vermijden, nu er een bijkomende belasting zou worden ingevoerd.
Door enkele aanpassingen te doen aan het huidige reglement, zal de totale belasting in
het kader van het aanvragen en uitvoeren van een omgevingsvergunning billijk blijven
voor de burger.
Teneinde de aanpassing te kunnen doen dient het huidige reglement opgeheven te worden.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Stemming wijzigingen aan besluit: eenparig aangenomen.
Stemming over de opheffing:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns,
Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys,
Julie Bollue en Jo Portois.
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Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de opheffing van het reglement voor het bouwen en
herbouwen van gebouwen, met ingang van 1 juni 2019.
Artikel 2
Er wordt een uittreksel overgemaakt aan de dienst Omgeving, communicatiedienst en
financiële dienst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise De Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Omgeving, communicatiedienst en financiële dienst.
***
O.P.6 Omgeving. Reglement inzake de belasting op het bouwen en herbouwen
van gebouwen. Aanpassing.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De gemeente heft een belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018.
De belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, zoals goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018, vervalt op 31 december 2021.
Feiten en context
Vanaf 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning van kracht
gegaan voor alle gemeenten in Vlaanderen.
De gemeente heft een belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018.
De praktijk wees aan dat een actualisatie van het bestaande reglement op het bouwen en
herbouwen van gebouwen wenselijk is.
Juridische gronden
•
•

•
•
•
•
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De grondwet, in het bijzonder artikels 10, 11 en 170 §4;
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in het bijzonder de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist);
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder
artikel 41, 14°;
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
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•
•
•
•

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

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Vanaf 1 januari 2018 is het decreet betreffende de omgevingsvergunning van kracht
gegaan voor alle gemeenten in Vlaanderen.
De praktijk wees aan dat een actualisatie van het bestaande reglement op het bouwen en
herbouwen van gebouwen wenselijk is.
Gelet op de introductie van de (nieuwe) belasting op de aanvragen voor het bekomen van
een omgevingsvergunning of de melding van stedenbouwkundige handelingen en
het exploiteren of veranderen ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA), werd er
geopteerd om gelijktijdig het bestaande reglement inzake de belasting op bouwen en
herbouwen van gebouwen te herzien.
Deze herziening is aangewezen om de verzwaring van de belastinglast voor de burger
te vermijden, nu er een bijkomende belasting zou worden ingevoerd.
Door enkele aanpassingen te doen aan het huidige reglement, zal de totale belasting in
het kader van het aanvragen en uitvoeren van een omgevingsvergunning billijk blijven
voor de burger.
(De aanpassingen zijn aangeduid door middel van onderlijning).
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns,
Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
5
stemmen
tegen:
Patrick
Demaerschalk,
Alain
Borreman,
Wim Laureys, Julie Bollue en Jo Portois.
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn, ingaand op 1 juni 2019 en eindigend op 31 december 2021,
een gemeentebelasting gevestigd op het bouwen, verbouwen, uitbreiden of herbouwen
van gebouwen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de houder van de omgevingsvergunning of van
de meldingsakte. De eigenaar van het gebouw is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de belasting; ingeval van onverdeeldheid zijn de onverdeelde eigenaars van
het gebouw hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
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Artikel 3
De belasting wordt berekend naar rato van het totaal volume van het gebouw, met inbegrip
van de buitenmuren en van de bruikbare ondergrondse woongedeelten en van de zolders,
doch met uitsluiting van de eigenlijke grondvesten.
In geval van meergezinswoningen worden alle bruikbare ondergrondse gedeelten mee in
rekening gebracht voor de berekening van het totaal volume van het gebouw.
Artikel 4 – vaststelling.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
• 0,60 euro per m³ voor de eerste 500 m³;
• 1,20 euro per m³ voor het volume begrepen tussen 500 m³ en 1000 m³;
• 2,00 euro per m³ voor het volume boven 1000 m³.
Zij is van toepassing zowel op het hoofd- als op de bijgebouwen, al dan niet rechtstreeks
met het hoofdgebouw verbonden, met uitzondering van de vrijstaande bijgebouwen
vermeld onder artikel 5.
Artikel 5 – uitzonderingen.
Worden onderworpen aan een uniform tarief van 0,31 euro per m³ zonder
inhoudsbeperking:
• alle landbouwannexen (schuren, stallen, loodsen, serres ...) al dan niet
afgescheiden van het woongedeelte;
• alle industriële loodsen, in zover er geen enkele woonfunctie in geïntegreerd is.
Artikel 6 – vrijstellingen.
• het bouwen van gebouwen door de bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen;
• het bouwen van gebouwen die voldoen aan de voorwaarden door de gewestelijke
overheid gesteld voor het verlenen van premies en toelagen om niet voor
het bouwen en verbouwen, door het privaat initiatief, van woningen;
• de constructie en reconstructie van gebouwen bestemd voor de openbare diensten
van
de
staat,
de
gewesten,
de
provincie,
de
gemeenten
en
de ondergeschikte besturen;
• het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen die bestemd zijn
voor onderwijs en welzijnsinrichtingen zonder winstoogmerk of zonder
lucratieve doeleinden.
De vrijstellingen stellen de aanvrager niet vrij van de betaling van overige belastingen.
Artikel 7 – verminderingen.
• voor gebouwen, opgericht op het grondgebied van twee gemeenten, wordt slechts
bouwbelasting geëist voor het gedeelte van de bouw dat werkelijk op
het grondgebied van Hoeilaart gelegen is;
• voor een woning, gebouwd door een groot gezin wordt de bouwbelasting
verminderd met 20%, 30%, 40% of 50% voor respectievelijk 3, 4, 5 of 6 kinderen
en meer ten laste, waarvoor kinderbijslag wordt uitgekeerd.
Artikel 8
De belasting is verschuldigd door de aanvrager en dient vereffend te worden na toezending
van de factuur door het gemeentebestuur van Hoeilaart.
Artikel 9
Bij gebrek aan contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.
Artikel 10
De belastingschuldige kan een bezwaar
het college van burgemeester en schepenen.
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Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
te rekenen vanaf de werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de datum van contante inning.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 11
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van
de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op
de inkomsten betreffen.
Artikel 12
Het belastingreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2018
betreffende de belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, hernieuwing
2019-2021, wordt opgeheven daar dit vervangen wordt door onderhavig reglement.
Artikel 13
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise De Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Omgeving, communicatiedienst, financiële dienst.
***
O.P.7 Technische dienst. Asfalteringswerken in de gemeente. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
In het kader van de opdracht 'Asfalteringswerken in de gemeente' werd een bestek met nr.
2019-006 opgesteld door de technische dienst.
Feiten en context
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 157.965,00 euro, exclusief btw,
of 191.137,65 euro, inclusief 21% btw (33.172,65 euro, btw medecontractant).
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Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en
artikel 57.
Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies
/
Argumentatie
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De opening van de offertes zal plaatsvinden op donderdag 4 juli 2019 om 11 uur in
de collegezaal van het gemeentehuis.
Financieel advies
Financiële
voorzien

gevolgen

Actie: 0410102
BV: 0200 – AR: 22400000

Raming
157.965,00 euro, excl. btw
191.137,65 euro, incl. 21% btw
33.172,65 euro, btw
medecontractant)

BESLUIT: 20 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck,
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline
Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-006 en de raming voor de opdracht 'Asfalteringswerken in
de gemeente',
opgesteld
door
de
technische
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 157.965,00 euro, exclusief btw,
of 191.137,65 euro, inclusief 21% btw (33.172,65 euro, btw medecontractant).
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
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Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 0200/22400000.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Technische dienst.
***
O.P.8 Secretariaat. Raamcontract ICT materiaal. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 februari 2017: het bestek 'RAAMOVEREENKOMST ICT MATERIAAL 2017/012'
voor een overheidsopdracht voor leveringen wordt gepubliceerd als
onderhandelingsprocedure met bekendmaking in het bulletin der aanbestedingen
onder nummer: 'BE001 - BDA nummer: 2017-505567' en Europees op
22 februari 2017 onder het nummer '2017/S 039-071763'.

Feiten en context
Het voorwerp van deze opdracht is een raamovereenkomst met een of meerdere ervaren
partijen voor verschillende besturen voor de aankoop van ICT materiaal voor een periode
van 3 jaar met een mogelijke stilzwijgende verlenging van 1 jaar. Een werkgroep van
afgevaardigden van de lokale besturen bepaalt mee de inhoud en voorwaarden van
het bestek en zal ook de analyse, evaluatie en de gunning doen.
In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende
de overheidsopdrachten,
zal
VERA
Autonoom
Provinciebedrijf
optreden
als
opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met
betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor:
• Lokale
overheden
(gemeentebesturen,
OCMW’s,
gemeentescholen,
brandweerdiensten
(hulpverleningszones),
politiezones,
culturele
centra,
gemeenschapscentra,
bibliotheken,
autonome
gemeentebedrijven,
intercommunales, interlokale verenigingen, VZW’s … niet limitatieve lijst) in
de provincie Vlaams-Brabant die toegetreden zijn tot een door VERA opgericht
samenwerkingsverband, hierna verder genaamd virtuele centrumstad. Dit geldt
zowel voor de bestaande virtuele centrumsteden (Noord, STAD, Hageland,
Luchthaven, Groene Rand, Brabantse Kouters, Lambiek, ADD-ICT) als voor de nog
op te richten virtuele centrumsteden. Inschrijvers moeten er rekening mee houden
dat de totale omvang van de leveringen of diensten kan stijgen in
de ondergenoemde twee gevallen:
▪ Bij toetreding van een lokale overheid, die nog geen deel uitmaakte van
een virtuele centrumstad, tot een bestaande virtuele centrumstad.
▪ Bij oprichting van een nieuwe virtuele centrumstad, waardoor ook de lokale
overheden in deze regio tot het afnamegebied kunnen behoren.
Onder toetreding tot een virtuele centrumstad verstaan wij het nemen van
een college- of raadsbeslissing door de desbetreffende lokale overheid met het oog
op de goedkeuring van het protocol tot samenwerken. Meer info en de deelnemende
besturen kan je vinden op: https://www.vera.be/virtuele-centrumsteden.
• Leden van de interlokale vereniging IT-punt. Meer info kan je vinden op:
https://www.it-punt.be/it-punt-in-het-kort.
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•
•

VERA (Autonoom provinciebedrijf).
Het raamcontract kan ook aangeboden worden aan de personeelsleden van
de reeds vermelde besturen in het kader van een pc-privé concept.
Het geïnteresseerd lokaal bestuur zal de facturatie laten verlopen tussen
personeelslid en geselecteerde leverancier(s).

Plaats van dienstverlening: bij de verschillende lokale overheden in de provincie
Vlaams-Brabant.
De virtuele centrumsteden (lokale besturen) aangesloten bij het Autonoom Provinciebedrijf
VERA (VERA steunpunt e-government), Vaartdijk 3/001 te 3018 Leuven,
tel: 016/30.85.10, e-mail: info@vera.be, website: https://www.vera.be, kunnen bij
de opdrachtnemer bestellingen plaatsen tot 2 augustus 2020. VERA zal instaan voor
het verschaffen van inlichtingen aan deze besturen aangaande deze opdracht en
dit bestek.
De leveringsadressen kunnen elke gemeentelijke entiteit (gemeentebesturen, OCMW’s,
gemeentelijke vzw’s, AGB’s …) van deze steden en gemeenten zijn.
Conform de bepalingen van het bestek werden de volgende percelen toegewezen aan:
• Perceel 1: Levering van PC's en schermen en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
• Perceel 2: Levering van Windows laptops en varianten (hybride - laptop/tablet,
ultrabook) en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
• Perceel 3: Levering van Android tablets en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
• Perceel 4: Levering van IOS tablets en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
• Perceel 5: Levering en installatie van presentatie materiaal (grote touch screens,
beamers, interactieve borden) en eventuele opties:
IT-1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde
• Perceel 6: Levering van Thin Clients en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
• Perceel 7: Levering van klein ICT materiaal:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
Juridische gronden
•

•

•

Besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 30 mei 2000 tot oprichting
van 'VERA autonoom provinciebedrijf' (hierna: VERA) met toepassing van
artikel 114, 5° tot en met 114, 12° van de provinciewet en artikel 1, 12° van
het Koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten van
industriële of commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom
provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten;
Art. 4 en 5 van de beheersovereenkomst van VERA zoals goedgekeurd door
de provincieraad van 17 december 2013, waarbij de dienstverlening die VERA
ontwikkelt en aanbiedt als doel heeft e-government te helpen realiseren,
bovenlokaal is en ondersteunend met het oog op de verbetering van
de samenwerking tussen de besturen in de provincie Vlaams-Brabant en gericht op
het creëren van schaalvoordelen;
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten.

Advies
/
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Argumentatie
VERA heeft als autonoom provinciebedrijf een overheidsstatuut, vastgesteld bij
de provinciewet (art. 114 quinquies) en het provinciedecreet (art. 225-237), waaruit volgt
dat de activiteiten van VERA kaderen in een opdracht van openbaar belang en VERA
onderworpen is aan de wet op de overheidsopdrachten.
De overheidsopdracht 'RAAMOVEREENKOMST ICT MATERIAAL 2017/012' werd
uitgeschreven namens andere besturen, zoals vermeld in de Belgische en
Europese publicatie.
VERA heeft in de aankondiging en in het lastenboek volgende beschrijving toegevoegd:
APB VERA Steunpunt e-government als opdrachtencentrale.
Het voorwerp van deze overheidsopdracht was een raamovereenkomst tegen prijslijst op
basis van te actualiseren prijzen.
VERA heeft samen met een vertegenwoordiging van 9 afgevaardigden van
de lokale besturen de analyse gemaakt en de leveranciers geselecteerd die
de interessantste aanbiedingen ICT materiaal hebben tegen de beste prijs, kwaliteit en
service, op alle hierbij betrokken gebieden.
Het bestek en de evaluaties gebeurden onder toezicht en met medewerking van
een werkgroep van 9 openbare besturen en VERA. Deze werkgroep kwam tot stand na
een projectselectie.
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 36 maanden met ingang op
2 augustus 2017 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief.
De gemeente Hoeilaart voorziet in 2019 de vervanging van zo'n 50% van het pc-park en
de vervanging van alle toestellen in het pc-lokaal van het gemeenschapscentrum
Felix Sohie. Hiervoor werd 50.000 euro ingeschreven in de begroting.
In het dienstjaar 2020 volgen bijkomende investeringen in ICT-materiaal.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

Actie: 24.1.01.01
BV: 0119 –AR: 24100000

50.000
euro

- vervanging 50%
pc's
- vervanging
toestellen
pclokaal GCFS

BESLUIT: 20 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck,
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline
Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
Artikel 1
De raad neemt hierbij kennis dat de opdracht 'RAAMOVEREENKOMST ICT MATERIAAL
2017/012' via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie
Vlaams-Brabant werd toegewezen aan:
• Perceel 1: Levering van pc's en schermen en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
• Perceel 2: Levering van Windows laptops en varianten (hybride - laptop/tablet,
ultrabook) en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
• Perceel 3: Levering van Android tablets en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
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•
•
•
•

Perceel 4: Levering van IOS tablets en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
Perceel 5: Levering en installatie van presentatie materiaal (grote touch screens,
beamers, interactieve borden) en eventuele opties:
IT-1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde
Perceel 6: Levering van Thin Clients en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
Perceel 7: Levering van klein ICT materiaal:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

Artikel 2
De gemeente zal beroep doen op de raamovereenkomst vermeld in artikel 1 voor
de aankoop van divers ICT-materiaal
Artikel 3
De geraamde waarde voor deze opdracht voor de gemeente Hoeilaart bedraagt
100.000 euro, inclusief btw (voor de eerste 15 maanden) en 10.000 euro
(voor de eventuele verlenging) op basis van vermoedelijke hoeveelheden.
Artikel 4
Deze opdracht zal gefinancierd worden via de kredieten in de buitengewone begroting
onder artikelnummer 24100000 voor de begrotingsjaren 2019 en 2020.
Artikel 5
De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 48 maanden met
ingang op 2 augustus 2017 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief.
Artikel 6
Eventuele aankopen kaderend in dit raamcontract zullen worden uitgevoerd via
de bestelprocedure uitgewerkt door VERA.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
VERA autonoom provinciebedrijf, Vaartdijk 3/001 - 3018 Leuven.
***
O.P.9 Secretariaat. Brandweerbijdrage 2015. Ongunstig advies.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De gemeentelijke brandweerdiensten worden op 1 januari 2015 geïntegreerd in
de hulpverleningszones. De gemeente betaalt sinds 2015 rechtstreeks bijdragen voor
brandweerbescherming aan deze hulpverleningszone.
De gouverneur meldt op 20 maart 2015 dat de niet-centrumgemeenten van
Vlaams-Brabant nog brandweerbijdragen verschuldigd zouden zijn voor de bescherming
door de brandweerdiensten van de gewestelijke groepscentra. Volgens de gouverneur gaat
het om kwartaalbijdragen die nog betrekking hebben op het dienstjaar 2014, maar pas
geïnd werden in 2015. De gemeente zou, aldus de gouverneur een bedrag van
401.830,94 euro moeten betalen, dat in de loop van 2015 zou worden geïnd in
4 kwartaaltranches.
Uit de brief van 8 april 2015 en uit navraag bij de diensten van de gouverneur blijkt dat
de brandweerbijdrage 2015 'op basis van de brandweerkosten van 2014 is' en dat deze
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bijdrage betrekking heeft op het verleden en los staat van de bijdragen die vanaf 2015
rechtstreeks aan de hulpverleningszone worden betaald.
De gemeenteraad geeft op 27 april 2015 gunstig advies t.a.v. het besluit van
de gouverneur betreffende de aanrekening van de brandweerbijdragen 2015 op basis
van het klassieke bijdragesysteem, ondanks dat de gemeente in 2014 reeds
kwartaalbijdragen (voorschotten) had betaald voor de bescherming die genoten werd
van de centrumgemeenten in 2014. En voor 2015 betaalde de gemeente rechtstreeks
een bijdrage aan de nieuw opgerichte hulpverleningszone.
Het gunstig advies werd uitgebracht onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige
toelichting van de gouverneur.
Het gemeenteraad verstuurt in uitvoering van haar besluit van 27 april 2015 een brief aan
de gouverneur met een vraag om uitleg bij de berekening van de 'dubbele'
brandweerbijdragen 2015. Deze brief werd tot op heden niet beantwoord.
De gemeenten Holsbeek, Huldenberg, Glabbeek en Bierbeek stellen vervolgens
meester Stijn Verbist als raadsman aan om de belangen van de gemeente te verdedigen,
via een annulatieberoep bij de Raad van State tegen het besluit van de gouverneur van
20 maart 2015.
Ingevolge het verweer van deze vier gemeenten beslist de gouverneur om, in afwachting
van definitief uitsluitsel over de betwiste betalingen, slechts 2 kwartaalbijdragen te innen
en door te storten aan de gemeenten met een brandweerkorps, in plaats van
de 4 vooropgestelde kwartaalbijdragen.
Bij de arresten 243.598, 243.599, 243.600 en 243.601 verklaart de Raad van State zich
onbevoegd in het dossier; in het bijzonder oordeelt de Raad wat volgt: "De vaststelling en
inning van de voorlopige bijdragen bedoeld in artikel 10, § 4, 2°, van de wet van
31 december 1963, zijn een zaak van gebonden bevoegdheid. De gouverneur beschikt
hieromtrent over geen enkele discretionaire beoordelingsbevoegdheid – ook niet om uit
te maken of de bepaling al dan niet nog in het dienstjaar 2015 wordt toegepast. Dat laatste
probleem betreft de interpretatie van de temporele draagwijdte van de bepaling. In rechte
kan maar één interpretatie de juiste zijn. Ruimte om de voorkeur aan een andere
interpretatie te geven is er voor de gouverneur niet. Wat die ene juiste interpretatie is,
zal eventueel – bij betwisting – door de bevoegde rechter moeten worden vastgesteld.
Met de verplichting voor de gouverneur om de kwartaaltranches ten laste van verzoekster
vast te stellen conform de wettelijk bepaalde voorwaarden en zonder dat hij daarbij over
enige beoordelingsruimte beschikt, correspondeert in hoofde van verzoekster
het subjectief recht op een correcte tenuitvoerlegging van de verplichting om sommen
te betalen die de wet haar ten laste legt. In dit licht komt het geschil dat verzoekster met
haar annulatieberoep bij de Raad van State heeft aangebracht, er in werkelijkheid en direct
op neer dat zij haar subjectief recht gehonoreerd wil zien om niet ten onrechte op grond
van artikel 10 van de wet van 31 december 1963 verplicht te worden tot de betaling van
kwartaaltranches voor het dienstjaar 2015." De Raad van State oordeelde dus dat de zaak
voor de burgerlijke rechter diende te worden gebracht..
Het college stelt meester Stijn Verbist als raadsman aan om de belangen van de gemeente
te verdedigen in dit dossier van de 'dubbele' brandweerbijdragen ten einde voor
de rechtbank van eerste aanleg een procedure te voeren tot terugvordering van
de onverschuldigd ingehouden gelden. Het college betwist immers het verschuldigd zijn
van deze brandweerbijdragen voor het verleden en de inning ervan.
De gouverneur deelt bij brief van 11 april 2019 mee dat hij op korte termijn zal overgaan
tot de inning en verdeling van de resterende 2 kwartaaltranches en de eindafrekening van
de brandweerkosten 2015.
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De gouverneur deelt bij brief van 6 mei 2019 de eindafrekening van
de brandweerkosten 2015 mee. Voor de gemeente Hoeilaart luidt de afrekening dat er nog
208.872,67 euro moet worden betaald, naast de in 2015 reeds geïnde 192.958,27 euro.
In deze brief vraagt de gouverneur aan de gemeenteraad om binnen de 60 dagen advies
uit te brengen, conform artikel 10 van de voornoemde Wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming.
Feiten en context
Sedert het advies van de gemeenteraad van 27 april 2015 hebben er zich geen nieuwe
feiten voorgedaan, of zijn er geen bewijsstukken voorgelegd waaruit zou blijken dat
de gemeente in 2015 nog bijdragen zou verschuldigd zijn voor de in 2014 genoten
brandweerbescherming. Er zijn geen stavingsstukken voorgelegd, waaruit zou blijken dat
de gemeente sedert de opstart van het 'oude' systeem tot en met 31 december 2014 ooit
een jaar brandweerdiensten zou hebben genoten waarvoor niet werd betaald en waarvoor
dus in 2015 nog een inhaalbeweging zou nodig geweest zijn.
Juridische gronden
•

Artikelen 10 en 11 van de Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming (BS 16 januari 1964).
Deze wet regelde tot en met 2014 de algemene organisatie van
de brandweerdiensten,
incl.
de
berekening
van
en
de
inning
van
de brandweerbijdragen.
De gemeenteraad moet binnen de 60 dagen advies uitbrengen over de besluiten
die de gouverneur neemt in uitvoering van deze artikelen. Het gunstig advies of
de ontstentenis van advies vanwege de gemeenteraad geldt als akkoord met
de opneming van de verschuldigde som van een rekening welke bij
een financiële instelling op naam van de gemeente is geopend. Bij ongunstig advies
van de gemeenteraad, beschikt de gouverneur binnen zestig dagen en brengt hij
zijn beslissingen ter kennis van de gemeenteraad. Wanneer, binnen veertig dagen
na de notificatie, de gemeenteraad weigert of verzuimt deze laatste beslissing op
te volgen, wordt de opneming verricht overeenkomstig artikel 11, derde lid.

Advies
/
Argumentatie
Het bestuur betwist daarom, dat er voor 2015 nog enige brandweerbijdrage verschuldigd
zou zijn en zou moeten geïnd worden, zoals de gouverneur beweert:
• Het bestuur kan aan de hand van eigen boekhoudkundige stukken aantonen dat er
van bij de opstart van het 'oude' brandweerbijdragesysteem tot en met
31 december 2014 (= einde van het systeem) jaarlijks een consistente bijdrage
voor de brandweerbescherming werd betaald.
• Er zijn door de diensten van de gouverneur geen stavingsstukken voorgelegd,
waaruit zou blijken dat de gemeente sedert de opstart van het 'oude'
bijdragesysteem tot en met 31 december 2014 ooit een jaar brandweerdiensten
zou hebben genoten waarvoor niet jaarlijks werd betaald.
• De beginselen van behoorlijk bestuur, alsook het algemeen belang, verbieden een
gemeente om zichzelf te verarmen, en derhalve om onverschuldigde betalingen uit
te voeren. Zoals hierboven uiteengezet, zou de betaling van de door de gouverneur
gevraagde kwartaalbijdragen echter een dubbele betaling uitmaken en bijgevolg
onverschuldigd zijn: immers werden alle bijdragen reeds eerder betaald.
• Het
bestuur
heeft
inmiddels
een
advocaat
aangesteld
om
voor
de burgerlijke rechtbank de dubbele brandweerbijdragen voor 2015 te betwisten.
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•

Een ongunstig advies tegen het besluit van de gouverneur van 6 mei 2019,
dat het verschuldigd zijn en de inning van deze brandweerbijdragen bevestigt,
is daarom nu de enig mogelijke houding van de gemeenteraad.

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns,
Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
5 stemmen onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman,
Wim Laureys, Julie Bollue en Jo Portois.
Artikel 1
De gemeenteraad brengt ongunstig advies uit bij het besluit van 6 mei van
de provinciegouverneur 'brandweerkosten - eindafrekening bijdrage 2015'.
De gemeenteraad betwist het verschuldigd zijn van deze bijdragen en de inning van deze
brandweerbijdragen en meent dat alle onterecht ingehouden of afgehouden gelden moeten
worden gerecupereerd .
Artikel 2
Dit besluit met ongunstig advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
dit besluit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
De provinciegouverneur.
***
O.P.10
Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening
dienstjaar 2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van 6 mei 2019, houdende toezending van de rekening 2018 van
de kerkfabriek Sint-Clemens.

Feiten en context
In het kader van het administratief toezicht wordt de rekening 2018 voor advies voorgelegd
aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten van 7 mei 2004.
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
In het eigen dienstjaar sluit de rekening met een saldo ten bedrage van - 7098,86 euro.
Het globaal overschot bedraagt 124.040,99 euro.
De gemeentelijke bijdragen beliepen in totaal 57.152 euro.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 17
stemmen
voor:
Tim
Vandenput,
Marc
Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Julie Vanstallen,
Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange,
Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens.
3 onthoudingen: Eva De Bleeker, Roby Guns en Luc Meganck.
Artikel 1
De raad verleent een positief advies met betrekking tot de rekening 2018 van
de kerkfabriek Sint-Clemens.
Artikel 2
De raad geeft opdracht de rekening, samen met het positief advies, over te maken aan
de toezichthoudende overheid.
Artikel 3
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de kerkfabriek.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Kerkfabriek, financiële dienst.
***
O.P.11
Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van 14 juni 2019.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

30 april 2019: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek
van 14 juni 2019. 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.

Advies
/
Argumentatie
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van
de algemene vergadering
tevens
jaarvergadering
van
14
juni
2019
van
de opdrachthoudende vereniging Iverlek en het mandaat van de vertegenwoordiger
vast te stellen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 20 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck,
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline
Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 14 juni 2019:
1) Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van
de commissaris over het boekjaar 2018;
2) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels);
3) Kwijting te geven aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurcomités en
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2018;
4) Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende
vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024;
5) Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten;
6) Statutaire benoemingen;
7) Statutaire mededelingen.
Artikel 2
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 3
Afschrift van deze beslissing te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek,
uitsluitend op het
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be en aan
Marc Vanderlinden.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Iverlek, uitsluitend
Marc Vanderlinden.

op

het

mailadres

vennootschapssecretariaat@fluvius.be

en

***
O.P.12
mandaten.

Secretariaat.

Interrand.

Goedkeuring

agenda

en

vaststelling

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De gemeente wordt, per aangetekend schrijven van 25 april 2019, uitgenodigd om deel
te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Interrand, die zal
plaatsvinden op 27 juni 2019 te 19u30 in zaal Bakenbos van het GC Felix Sohie
(zie bijgevoegde mail van dhr. Vandewiele).
Feiten en context
Na de afschaffing van de Randfederatie Tervuren, beslissen de gemeenten Hoeilaart,
Overijse en Tervuren op 5 december 1978 een vennootschap op te richten onder
de benaming: "Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in
de gemeenten van de vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg Interrand".
Deze vennootschap had de verwezenlijking van een afvalstoffenbeleid op het grondgebied
van de gemeenten-vennoten tot doel. Dit door het bevorderen en het nemen van
initiatieven om de afvalproductie te beperken, het organiseren van de ophaling,
de verwijdering en de valorisatie van afvalstoffen en het reinigen van kolken en riolen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het doel van de vennootschap verband houden.
Startdatum: 01/01/1979.
Duur: 30 jaar, tot 05/12/2008.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 juli 2008, werd
de bestaansduur van Interrand verlengd met 18 jaar, tot 05/12/2026.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van
Caroline Lagrange
als
eerste
afgevaardigde
van
de
gemeente
voor
de algemene vergaderingen van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van
de legislatuur 2019-2024.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van Joy Sergeys
als tweede afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van
intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van
Pieter Muyldermans
als
derde
afgevaardigde
van
de
gemeente
voor
de algemene vergaderingen van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van
de legislatuur 2019-2024.
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Juridische gronden
•
•

•

Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40;
De
omzendbrief
BB
2013/5
van
19
april
2013
waardoor
een vertegenwoordiger/de vertegenwoordigers
niet
langer
voor
elke
algemene vergadering afzonderlijk benoemd wordt/worden, maar voor de volledige
duur van de legislatuur, op voorwaarde dat dit mandaat nog steeds voor elke
algemene vergadering door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer in
het bijzonder de bepalingen van artikel 44.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Een dossier met documentatiestukken, werd overgemaakt aan de gemeente.
De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren:
1) Vaststelling van de geldigheid tot vergaderingen overeenkomstig art. 30 van
de statuten;
2) Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2019;
3) Jaarverslag 2018;
4) Jaarrekening per 31/12/2018: goedkeuring;
Verslag van de revisor.
5) Verwerking van het resultaat;
6) Kwijting te verlenen aan bestuurders en revisor;
7) Varia.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 20 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck,
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline
Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Interrand van
27 juni 2019.
Artikel 2
De volmachtdragers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
van Interrand op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing over te maken aan Caroline Lagrange, Joy Sergeys en
Pieter Muyldermans, alsook aan Interrand.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Interrand, Caroline Lagrange, Joy Sergeys, Pieter Muyldermans.
***
O.P.13
Secretariaat. TMVS dv. Goedkeuring agenda en vaststelling
afgevaardigde voor de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019.
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.

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 mevrouw
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.
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Argumentatie
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van
de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019 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) Toetredingen.
2) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
3) a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018.
4) Verslag van de commissaris (lid IBR).
5) Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6) In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers.
7) Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
8) Aanstelling commissaris (lid IBR).
9) Varia en mededelingen.
Dit dossier is reeds geagendeerd en goedgekeurd geweest in zitting van 29 april 2019.
Op 2 mei 2019 is er echter nog een nazending toegekomen (zie bijlage 27052019-pt13TMVS-AV11062019-NAZENDING jaarverslag, verslag RvB en jaarrekening) ter
vervollediging van het dossier, met het ontwerp van jaarverslag met het verslag van
de raad van bestuur en de jaarrekening over het boekjaar 2018, inclusief het verslag van
de commissaris. Omwille van de volledigheid van dit dossier wordt dit agendapunt opnieuw
ter goedkeuring voorgelegd.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 20 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck,
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline
Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
Artikel 1
De
gemeenteraad
hecht
goedkeuring
aan
de
de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 11 juni 2019.

agendapunten

van

Artikel 2
De raad 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 11 juni 2019, 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
De gemeenteraad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met
de uitvoering van dit besluit en bezorgt onverwijld een afschrift van deze beslissing aan
TMVS dv hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1
- 9000 Gent, hetzij per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be.

29

Gemeenteraadszitting van 27 mei 2019

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
TMVS, betrokkenen.
***
O.P.14

Secretariaat. EthiasCo cvba. Agenda algemene vergadering.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

29 april 2019: brief van EthiasCo cvba, zijnde
de gewone algemene jaarvergadering van 13 juni 2019.

de

uitnodiging

op

Feiten en context
Er dient te worden overgegaan tot de aanduiding van een afgevaardigde van de gemeente
om deel te nemen aan de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba op
13 juni 2019.
Juridische gronden
•

Artikel 25 van de statuten van Ethias.

Advies
/
Argumentatie
Op het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2019 is besproken om
geen afgevaardigde
aan
te
duiden
om
deel
te
kunnen
nemen
aan
de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba van 13 juni 2019.
De raad neemt kennis van de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van
EthiasCo cvba:
1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
2) Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en
bestemming van het resultaat.
3) Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat.
4) Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht.
5) Statutaire benoemingen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns,
Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline
Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys,
Julie Bollue en Jo Portois.
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Artikel 1
De raad neemt kennis van de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van
EthiasCo cvba van 13 juni 2019.
Artikel 2
De raad beslist geen afgevaardigde van de gemeente aan te duiden om deel te nemen aan
de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba van 13 juni 2019.
Verantwoordelijke ambtenaar: Barbara Van Tilt
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.15
Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling
mandaten voor de statutaire algemene vergadering van 12 juni 2019.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

25 april 2019: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde
de uitnodiging tot de statutaire gewone algemene vergadering van 12 juni 2019
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
Halle-Vilvoorde,
een
dienstverlenende
vereniging
die
wordt
beheerst
het Decreet Lokaal Bestuur.
De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van
de algemene vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op
de datum van inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van
de heer Marc Vanderlinden als afgevaardigde en de heer Tim Vandenput als
plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Haviland,
voor de volledige duur van de legislatuur 2019-2024.
Juridische gronden
•
•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 432;
De statuten van Haviland;
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.
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de statutaire
gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 12 juni 2019 en evenals
de in zitting van 25 februari 2019 aangeduide afgevaardigde en plaatsvervanger van
de afgevaardigde
te
mandateren
om
de
agenda
van
de
statutaire
gewone algemene vergadering van Haviland van 12 juni 2019 goed te keuren.
De agenda van de algemene vergadering omvat volgende punten:
1) Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018:
goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 10 januari 2019
aan de deelnemers bezorgd.);
2) Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 4 april 2019 aan de deelnemers
bezorgd);
3) Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018;
4) Jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31/12/2017,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring
(art. 41);
5) Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41);
6) Verslag van de commissaris over het 53ste maatschappelijke dienstjaar:
goedkeuring (art. 41);
7) Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
8) Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9) Benoeming leden algemeen comité: goedkeuring (art. 39);
10) 1 benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
11) Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring;
12) Evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan
voor de komende zes jaar (art. 42): goedkeuring;
13) Toetreding autonoom gemeentebedrijf (art. 8): goedkeuring;
14) Code goed bestuur: goedkeuring;
15) Varia.
De gemeente Hoeilaart wordt ook gevraagd om de burgemeester voor te dragen om deel
uit te maken van het algemeen comité van Haviland. Het algemeen comité wordt opgericht
om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren
en te stroomlijnen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 20 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck,
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline
Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
Artikel 1
De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger
dhr. Tim Vandenput - te mandateren om de agenda van de statutaire gewone algemene
vergadering van Haviland van 12 juni goed te keuren.
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Artikel 2
De gemeenteraad draagt de burgemeester voor om te zetelen in het algemeen comité
van Haviland.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene.
***
O.P.16
Secretariaat. De Watergroep. Goedkeuring agenda en vaststelling
mandaten voor de bijzondere algemene vergadering van 7 juni 2019.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Mail van 7 mei 2019 , houdende de uitnodiging voor de bijzondere algemene
vergadering van 7 juni 2019.

Feiten en context
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013,
toegetreden tot de Watergroep.
Juridische gronden
•
•
•

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40;
Statuten van de Watergroep;
Gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Ingevolge beslissing van 28 januari 2019 werd mevr. Eva De Bleeker aangeduid als
afgevaardigde, en dhr. Joris Pijpen als plaatsvervanger, voor de algemene vergaderingen
van de Watergroep en dit tot het einde van de legislatuur.
De raad wordt uitgenodigd de agenda van de algemene vergadering van 7 juni 2019 goed
te keuren en de afgevaardigde van de gemeente te machtigen het stemgedrag hierop af
te stemmen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT: 20 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck,
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline
Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van
de Watergroep d.d. 7 juni 2019 en machtigt de afgevaardigde van de gemeente om
het stemgedrag hierop af te stemmen.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Watergroep en de gemeentelijke
afgevaardigde.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
De Watergroep, afgevaardigde.
***
O.P.17
Secretariaat. Havicrem. Goedkeuring
agenda en vaststelling
mandaten voor de buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2019.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

9 mei 2019: brief van Havicrem, zijnde de uitnodiging m.b.t. de algemene
vergadering van Havicrem op 19 juni 2019.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem die werd
opgericht op 10 juni 2003 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage van
het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003.
In vergadering van 12 september 2018 heeft de raad van bestuur van
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Havicrem besloten om aan de deelnemende
vennoten een ontwerp van statutenwijziging voor te leggen.
De statutenwijziging behelst een aanpassing van de statuten aan de gewijzigde wetgeving.
Huidige procedure tot wijziging van de statuten gebeurt conform artikel 39 tot en met 42
van het decreet van 6 juli 2001 en artikel 426 tot en met artikel 430 van het decreet van
22 december 2017.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van
dhr. Marc Vanderlinden als afgevaardigde en mevr. Véronique Desmet als plaatsvervanger
van de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Havicrem, voor de volledige
duur van de legislatuur 2012-2024.
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Juridische gronden
•
•
•
•
•

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse bepalingen van
het decreet van 6 juli 2001;
De bepalingen van artikel 57 van bovenvernoemde decreten;
Artikelen 32 en 33 van de gecoördineerde statuten van Havicrem;
Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikelen 432 en 454.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering
van Havicrem van 19 juni 2019 en evenals de in zitting van 25 februari 2019
aangeduide afgevaardigde en plaatsvervanger van de afgevaardigde te mandateren om
de agenda van de algemene vergadering van Havicrem van 19 juni 2019 goed te keuren.
De agenda van de algemene vergadering omvat volgende punten:
1) Notulen bijzondere algemene vergadering 27 maart 2019: goedkeuring.
2) Werking 2018 in cijfers: overzicht.
3) Jaarrekening 2018: goedkeuring.
- Resultatenrekening en balans.
- Verslag bedrijfsrevisor.
- Verslag raad van bestuur.
4) Kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor.
5) Evaluatierapport 2013-2018 & ondernemingsplan 2019-2024: goedkeuring.
6) Code van goed bestuur: vaststelling.
7) Hernieuwing commissarismandaat (2019 t/m 2021).
8) Deskundigen raad van bestuur (art. 13 § 6 statuten): benoeming.
9) Varia.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 20 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc Meganck,
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline
Lagrange,
Véronique
Desmet,
Timothy
Rowies
en
Steven Coppens.
Artikel 1
De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger
mevr. Véronique Desmet - te mandateren om de agenda van de algemene vergadering
van Havicrem van 19 juni 2019 goed te keuren.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van Havicrem cv,
per e-mail op birgitte.emmerechts@havicrem.be, en aan betrokkene.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Havicrem en betrokkene.
***
Vragen en antwoorden.
1) Wim Laureys heeft een aantal vragen voor het gemeentebestuur:
a) vorige maand werd een voorstel i.v.m. burgerparticipatie op de agenda
geplaatst waarvoor er geen meerderheid was. Er werd toen beloofd dat dit
verder ging besproken worden in gemeenteraadscommissies. Wat is de aanpak
hiervoor? Hoe worden de gemeenteraadscommissies samengesteld?
Wanneer gaan zij van start gaan?
Pieter Muyldermans laat weten hierop nog geen volledig antwoord te hebben.
De diensten zijn bezig met het opstellen van een meerjarenplan, het herbekijken
van statuten en huishoudelijke reglementen van alle adviesraden. Men is er nog
niet toegekomen om een eerste commissie rond dit voorstel te plannen.
Van uitstel komt geen afstel.
b) Halan Cauter is een project dat al meer dan 10 jaar aansleept. Een grond werd
door de gemeente aangekocht met de bedoeling om daarop bivakplaatsen
te voorzien voor o.a. jeugdverenigingen. Net als onze jeugdverenigingen op
bivak naar andere gemeenten gaan wou de CD&V destijds onder hun beleid
een kampplaats inrichten zodat in Hoeilaart jeugdverenigingen welkom waren.
Op de gemeenteraad van vorig jaar werd hier ook de vraag over gesteld. Er ging
een enquête georganiseerd worden maar er wordt nog steeds gewacht op
de uitslag. Blijkbaar is de uitslag en de analyse zo moeilijk om dit aan
de gemeenteraad mee te delen. In het verslag van de jeugdraad is nochtans
te lezen dat er maar twee antwoorden waren. Wim Laureys wil graag weten wat
het gemeentebestuur nu concreet gaat doen met dit project? Discussie over
plaatsen van tijdelijke sanitaire blokken of niet? Gaat er dit jaar nog gebruik
worden gemaakt van het terrein door jeugdverenigingen? Blijft het project in
de frigo steken? Of werd het project volledig afgevoerd?
Tim Vandenput verduidelijk dat het project zeker niet in de frigo zal blijven
steken. Er werd een architect aangesteld om er een gebouw te plaatsen, er zijn
plannen voor gemaakt (voor een som van +/- 400.000 euro). Ondertussen werd
er een stuk grond geruild. Het grote bos werd aangekocht om via daar
de toegangsweg te realiseren en de toegangsweg in het midden van het domein
van mevrouw Mertens werd aan haar gegeven. Het was een ruil-koopoperatie.
Alles is qua eigendom klaar om te starten en nu zal er intern over gepraat
worden wat de beste manier is om van start te gaan. Gaan we 400.000 euro
investeren in een gebouw dat misschien maar 10 weken wordt gebruikt.
Er is ook druk vanuit de omgeving. We zijn van plan er een volwaardige
kampplaats van te maken waar zowel kinderen en jeugdbewegingen van
Hoeilaart tijdens het weekend kunnen spelen alsook kampplaatsen waar mensen
van buiten de gemeente naar toe kunnen komen. We zullen dit meenemen in
de budgetbesprekingen. Dat er iets zal komen is zeker, hetzij een vast gebouw
of een container. Het is aan ons om die beslissing te nemen.
Wim Laureys wil een antwoord op de vraag wanneer er iets komt.
Tim Vandenput zegt dat er plannen zijn. Indien gekozen wordt voor de dure
oplossing zit je in een aanbestedingsprocedure, dienen er bouwvergunningen
aangevraagd te worden. Ten vroegste volgend jaar zal er dan iets staan.
Indien er gekozen wordt voor iets mobiel, een container met alle technieken,
heb je geen vergunningen nodig. Er is wel nog een vergunning nodig om
de toegangsweg te realiseren. Dan kan het sneller gaan.
Pieter Muyldermans vult aan dat zodra deze twee pistes verder zijn uitgewerkt
er een concreet advies zal worden gevraagd aan de Jeugdraad. Er werd hen wel
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al gevraagd om erover na te denken. Zij moeten aangeven hoe zij dit vanuit
de Jeugdraad willen opvolgen. Vroeger gebeurde dit in de schoot van
de Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur en zijn ze bezig met
een denkoefening om rond zo een dossier juist advies te kunnen geven.
c) Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 mei 2019 beslist om
akkoord te gaan met het voorstel van Interrand tot het wijzigen van een aantal
zaken, voornamelijk dat zij akkoord gaan met voorstel om het volume van
de restafvalzakken aan te passen, dit om reden van de werklast voor
de ophalers. Aangezien de roze zak werd geïntroduceerd zit er minder plastic in
de beige zak en is deze veel zwaarder dan vroeger. Men wil het volume
verminderen maar men gaat ook de prijs verhogen met een kleine 20%,
wat tamelijk veel is. Wim Laureys vindt dat een grondige motivatie ontbreekt.
Enige motivatie is dat men verwacht dat in de komende jaren de verwerking
van restafval met 15% zal stijgen. Uit het verleden leert men dat OVAM zegt
dat deze kostprijs de laatste jaren daalt. Men probeert dus een spaarpotje aan
te leggen op kosten van de mensen. CD&V begrijpt niet goed dat je
een beslissing neemt om de kostprijs van de zakken te verhogen als je weet dat
het gewicht van restaanval per inwoner het laatste jaar gezakt is in Hoeilaart.
Eva De Bleeker legt uit dat er een hele motivatie achter zit. De laatste maanden
is de restafvalzak veel zwaarder geworden omdat het plastic eruit gehaald wordt
en er geen lucht meer in zit. Voor de werkmannen wordt het heel moeilijk om
deze zakken op te tillen en in de wagen te heffen. Daarom is het wenselijk dat
die restafvalzak kleiner wordt. Daarnaast is er ook gekeken naar het globaal
afvalpakket. Een groot deel van dat plastic wordt nu in de roze zak gestoken,
die veel minder kost dan een beige zak. Dit om te motiveren dat mensen
het plastic in de roze zak te steken. Wanneer je twee gewone beige zakken
neemt en je neemt al hetgeen wat voor de roze zak bestemd is eruit en stopt
dit in een roze zak, hou je nog een mini beige zak over. Als je de kostprijs van
die twee zakken optelt dan kom je nog altijd goedkoper uit. De bedoeling is dat
je motiveert dat het plastic in de roze zak komt zodat deze kan gerecycleerd
worden en dat de restafvalzak zo klein mogelijk wordt. De restafvalzak dient zo
duurder te worden dan de roze zak waar je wil dat het gerecycleerd afval in
komt. Er wordt nog een hele communicatiecampagne rond opgezet om uit te
leggen dat in de roze zak moet worden gerecycleerd en dat de restafval zo klein
mogelijk moet worden want je kan al heel wat uit de restafvalzak halen. Vroeger
had Eva De Bleeker een grote restafvalzak en nu nog maar een klein zakje per
week. Wanneer je op deze manier de prijs berekend wordt het goedkoper als je
recycleert en duurder als je alles in de restafvalzak steekt. Deze redenering is
niet terug te vinden in de collegebeslissing maar dat wordt ook zo uitgelegd
naar de bevolking toe. Als we allemaal eerlijk zijn is het zo dat het goedkoper
wordt voor diegene die sorteren en dat is de bedoeling achter heel de operatie.
Julie Vanstallen vult aan dat de verwerkingskost de afgelopen perioden wel
gestegen is met 18 à 20%. Daarnaast komt er ook heel veel gft (etensresten)
terecht in de restafvalzakken. De prijs van deze gftzakken is niet gestegen.
Enkel de structuur van deze zakken zal veranderen naar bioplastic. Wanneer er
ook daar nog beter in wordt gesorteerd wordt het globaal goedkoper voor de
gebruiker.
Eva De Bleeker voegt toe dat de cijfers van de verwerkingskosten in Excelsheets
staan en kunnen overgemaakt worden.
Wim Laureys bedankt de leden voor de uitleg maar merkt op dat we al lang aan
het sorteren zijn met de roze zak. Mensen die vandaag een beige zak kopen
gaan wel een belastingverhoging betalen. Het is niet helemaal correct dit te
wijten aan de roze zak. We gaan voort op de informatie die we krijgen van
Interrand. Hij begrijpt dat je vanuit de politiek daar een draai probeert aan
te geven want Interrand schrijft dat pas in de toekomst de verwerkingskost zal
stijgen. Wat de huidige verwerkingskosten betreft baseren we ons op officiële
cijfers van OVAM en daar wordt vermeld dat de kosten gedaald zijn in 2018.
Eva De Bleeker antwoordt dat ze alle cijfers van de intercommunale Interrand
heeft waarop vermeld staat wat het per kilo kost aan Interrand. Wanneer je
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naar de verschillende jaren kijkt zie je een stijging voor de restafval. Er werd
ook een aanbesteding gedaan voor het aantal en vorm van een zak,
wat een tijdje duurt. Men zit nu bijna door de voorraad heen en nu komt
de vraag om nieuwe zakken te introduceren of dezelfde te behouden. Je kan
niet op het moment dat je je roze zak net introduceert en je hebt nog een heel
aantal andere zakken deze in de vuilnisbak gooien en allemaal nieuwe kopen.
Dit is ook de reden dat we de nieuwe aanbesteding nu dienden te doen.
Als je een beetje van goede wil bent dat je de redenering heel goed verstaat.
Julie Vanstallen vult aan dat OVAM de gemeente zal komen monitoren omdat
de restafval in Hoeilaart bij de hoogste van Vlaanderen zit. We moeten echt wel
inspanningen doen om de restafval te beperken. Dat maakt deel uit van
de filosofie die we al lang hanteren en niet alleen bij Interrand, namelijk dat
de vervuiler een stukje moet betalen en dat de consument zich bewust is van
wat hij in huis haalt en ook van de verwerkingskost daarvan.
Patrick Demaerschalk vraagt of men ook sociale correcties gaat toepassen
wanneer men dit gaat invoeren? Zoals men in vele gemeenten denkt aan
de zwakkere die het moeilijk hebben om dit allemaal te betalen. Want dit is
een pure belastingverhoging. De uitleg is mooi gebracht maar we zijn net na de
verkiezingen en dat is een goede moment om de belastingen te verhogen.
We hebben dat vorige keer ook gezien en dat zien we nu opnieuw.
20% verhoogd, jullie zien dat op een andere manier maar dit is wel de realiteit.
Annelies Vanderlinden laat weten dat de sociale correcties zeker zullen worden
toegepast. Dat men bezig is met het automatisch toekennen van bepaalde
rechten voor bepaalde mensen en daar horen ook huisvuilzakken bij.
Patrick Demaerschalk doet de suggestie om het reglement van Brugge te
bekijken waar er rekening wordt gehouden met een aantal doelgroepen die
aanspraak kunnen maken op een aantal gratis huisvuilzakken.
Annelies Vanderlinden laat weten dat dit in Hoeilaart al zo is waarop
Patrick Demaerschalk antwoordt dat het maar voor een klein aantal groepen is.
Mensen met een beperkt inkomen, diabetici, kinderopvang ... er zijn genoeg
doelgroepen om dit aan te pakken. Mogelijkheden genoeg. Het reglement zal
overgemaakt worden.
Roby Guns voegt toe dat wanneer je het hebt over sociale voordelen en
correcties je eerst moet kijken welke correcties vandaag bestaan en hoe goed
deze bij de doelgroepen geraken. Dat is stap één van een goed sociaal beleid.
Stap twee is wanneer je dit hebt bereikt dan kan je kijken of je die doelgroepen
moet uitbreiden.
Luc Meganck vraagt zich af of buitenlanders dit allemaal begrijpen? Bijvoorbeeld
Polen die enkel Engels spreken krijgen de informatie in het Nederlands maar
indien dit niet wordt uitgelegd zal het niet lukken om toe te passen.
Eva De Bleeker licht toe dat in de communicatiecampagne gebruik zal gemaakt
worden van pictogrammen zodat dit duidelijk wordt voor iedereen.
2) Julie Bollue heeft een vraag over de oprichting van de middelbare school. Hoe het zit
met de plannen?
Eva De Bleeker antwoordt dat er werd samengezeten met de inrichtende macht,
met een aftakking van het GO! en GO! Tervuren. Er werd besproken waar men
de school zou kunnen vestigen en dat de beste locatie het POM-gebouw is.
De betrokken personen van het GO! zijn langs geweest en hebben de plannen
opgevraagd van de lokalen om te bekijken hoe ze de huidige gebouwen kunnen
omvormen naar geschikte lokalen om te starten met één klas. Er moet sanitair
worden voorzien en andere zaken om van start te kunnen gaan. De bedoeling is
nog steeds om tegen september 2020 van start te gaan. De invulling van
het pedagogische project ligt volledig in handen van het GO! Wij zijn enkel facilitator
van de opstart. We zitten in de fase om te bekijken wat er mogelijk is. De kosten
zijn sowieso voor de school.
Julie Bollue heeft in een artikel gelezen dat er een princiepsakkoord was tussen het
college en de school? Wat staat daar precies in want er zijn geen documenten over
te vinden.
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Tim Vandenput legt uit dat het princiepsakkoord inhoudt dat wij bereid zijn hen
logistiek te willen helpen, om op korte termijn een gebouw ter beschikking
te stellen. Zij zelf dienen aan de slag te gaan om een pedagogisch traject uit
te stippelen en moeten middelen daarvoor vrij maken. Zij moeten aan
het Vlaams gewest budget vragen om meer leraren te voorzien, wat nu in hun
meerjarenplan staat. Er werd afgesproken dat er in juni terug contact wordt
opgenomen om te zien hoe het nu verder gaat. Is het gebouw echt geschikt?
Wat moet er nog aan gebeuren? Gaan zij de kosten op hen nemen of wij?
En zo de kosten doorrekenen via huur? We zijn ook benieuwd naar het
pedagogische traject wat in hun handen ligt en ook of ze de budgetten krijgen om
dit te realiseren. Er staat nog niks op papier tot dat die puzzel in elkaar past en
wanneer alle lichten op groen staan.
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
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