Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 28 JANUARI 2019
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 17 december 2018.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

17 december 2018: 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 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 van de openbare zitting van 17 december 2018 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
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O.P.2 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 7 januari 2019.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

7 januari 2019: openbare zitting gemeenteraad (installatievergadering).

Feiten en context
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen
te maken over de redactie van de notulen 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 van de openbare zitting van 7 januari 2019 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.3 Secretariaat.
Kennisname.

Gemeenteraad.

Planning

zittingen

dienstjaar

2019.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid
behoren het vereisen en tenminste tien maal per jaar.

Feiten en context
De planning van de gemeenteraadszittingen voor het komende jaar wordt, naar aanleiding
van de installatievergadering, tijdens de eerste zitting van de nieuwe legislatuur ter
kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.
Aansluitend aan de gemeenteraadszitting vindt de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn plaats.
Juridische gronden
•
•
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen
18 t.e.m. 20.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, gecoördineerd t.e.m. 27 juni
2016, artikels 1 (bijeenroeping) en 3 (termijn van oproeping).
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Argumentatie
De opmaak van een planning voor een volledig werkjaar biedt aan het secretariaat de
mogelijkheid tijdig de raadzaal te reserveren en de verzendingsdata in te plannen.
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de planning van de gemeenteraadszittingen
voor het werkjaar 2019.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de data van de geplande gemeenteraadszittingen voor het
dienstjaar 2019.
De planning ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

28
25
25
29
27
24
26
23
21
25
16

januari
februari
maart
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december

4e
4e
4e
5e
4e
4e
4e
4e
3e
4e
3e

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Secretariaat, technische dienst (onderhoudsdienst), onthaal, communicatiedienst
***
O.P.4 Gemeentefonds. Aandeel van het OCMW. Aanpassing.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
Beslissing van de Vlaamse Regering van 5 juli 2002 houdende goedkeuring van het decreet
inzake het Vlaams Gemeentefonds.
Feiten en context
De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het
Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Een wijziging van de
verdeelsleutel voor het aandeel uit het Gemeentefonds voor jaar X moet aan ABB worden
meegedeeld vóór 30 juni van jaar X-1.
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Juridische gronden
•

•

Artikel 12. Gemeentefondsdecreet van 5 juli 2002:
§ 1. Elke gemeente kan vragen een deel van het aandeel rechtstreeks te storten
op de rekening van het OCMW. De beslissing moet uitgaan van de OCMW-raad
en de gemeenteraad en moet uiterlijk op 30 juni van het jaar dat de verdeling
voorafgaat, toekomen op de administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Het
OCMW-aandeel wordt uitgedrukt in hele procenten van het totale aandeel of in
een bedrag, afgerond op duizend euro.
§ 2. Een meegedeeld percentage of bedrag wordt het daaropvolgende jaar
behouden, tenzij de beslissing vóór de in § 1 bedoelde datum door de
gemeenteraad en de OCMW-raad wordt gewijzigd.
§ 3. Bij ontstentenis van een dergelijke beslissing of als die beslissing te laat
aankomt, wordt 8 % van het gemeentelijk aandeel binnen het Vlaams
Gemeentefonds rechtstreeks op de rekening van het OCMW gestort.
Artikel 274. Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: de gemeente zorgt er
voor dat het openbare centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente
bedient steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Advies
Geen advies.
Argumentatie
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij de
verdere integratie van het OCMW in de gemeente wordt nagestreefd, is het opportuun het
financieel management, en het thesaurie beheer in het bijzonder, te centraliseren.
Gezien de verplichting van de gemeente om er voor te zorgen dat het OCMW steeds zijn
financiële verplichtingen kan nakomen, heeft deze beslissing verder geen financiële
gevolgen voor het OCMW.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
Tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur wordt overeengekomen om vanaf
2020 het aandeel van de gemeente Hoeilaart in het Vlaams Gemeentefonds volledig
(100%) over te maken aan de gemeente. Er wordt geen deel rechtstreeks aan het OCMW
gestort.
Artikel 2
Huidig besluit zal voor 30 juni 2019 worden overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur, t.a.v. Ann De Saedeleer, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel.
Het besluit wordt ook elektronisch verstuurd naar fondsen@vlaanderen.be.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Agentschap Binnenlands Bestuur, t.a.v. Ann De Saedeleer, Herman Teirlinckgebouw,
Havenlaan 88, 1000 Brussel en fondsen@vlaanderen.be
***
O.P.5 Financiën. Saneringsbijdrage. Vaststelling periode 2019-2024.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

Brief van de Watergroep, van 17 december 2015, met betrekking tot de vaststelling
van de tarieven van de BOT en VEW voor 2016.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 22/02/2016 tot het vaststellen van de BOT en VEW
tarieven voor de jaren 2016, 2017, 2018.
Brief van de Watergroep van 11 januari 2019 betreffende de geïndexeerde tarieven
waterfactuur vanaf 1 januari 2019.

Feiten en context
De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen:
• de prijs voor de productie en de levering van drinkwater
• de bijdrage voor afvoer
• de bijdrage voor zuivering.
Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik.
Voor verbruik geldt een basistarief voor het basisverbruik, dit is een verbruik van 30m³
per wooneenheid plus 30m³ per gedomicilieerde per jaar.
Voor al het water dat meer wordt verbruikt dan het basisverbruik wordt een comforttarief
aangerekend.
Het tarief voor verbruik wordt vermeerderd met een bovengemeentelijk bijdrage zuivering
en een gemeentelijke bijdrage afvoer, deze laatste wordt in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst met de Watergroep in de waterfactuur geïntegreerd.
Er wordt voorgesteld om de huidige regeling voor de bijdrage voor het opvangen en
transporteren van afvalwater (BOT) en de vergoeding voor eigen waterwinners (VEW) te
verlengen vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024.
Er wordt tevens voorgesteld om de saneringsbijdrage van toepassing bij het gebruik van
individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA) binnen een collectieve aanpak
door de gemeente vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 vast te stellen op het
maximaal reglementair toegelaten tarief per m³, zijnde 2,4 x de bovengemeentelijke
saneringsbijdrage.
Juridische gronden
•
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 en 41;
Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen;
Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.

Argumentatie
De tarieven voor 'afvoer' van drinkwater dienen door de gemeenteraad te worden
vastgesteld.
Er wordt voorgesteld het tarief vanaf het jaar 2019 tot het jaar 2024 goed te keuren met
inachtname van het maximum tarief, zoals dit jaarlijks wordt vastgesteld door de Vlaamse
overheid.
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Financieel advies
Op dit ogenblik kan de financiële weerslag niet met zekerheid berekend worden.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
De bijdrage voor het opvangen en transporteren van afvalwater (BOT) en de vergoeding
voor eigen waterwinners (VEW) geheven met het oog op de sanering van afvalwater wordt
vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 vastgesteld op het maximaal reglementair
toegelaten tarief per m³, zijnde 1,4 x de bovengemeentelijke bijdrage zuivering.
Artikel 2
De
saneringsbijdrage
van
toepassing
bij
het
gebruik
van
individuele
behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA) binnen een collectieve aanpak door de
gemeente wordt vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 vastgesteld op het maximaal
reglementair toegelaten tarief per m³, zijnde 2,4 x de bovengemeentelijke bijdrage
zuivering.
Artikel 3
Voor de niet-huishoudelijke klanten wordt inzake de gemeentelijke saneringsbijdrage het
vlak tarief, vastgesteld op basis van het decretaal toegestane maximum, gehanteerd.
Artikel 4
De principes inzake vrijstellingen om sociale, economische of ecologische redenen, van
toepassing op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage zijn eveneens van toepassing op
de gemeentelijke saneringsbijdrage.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de nodige stappen ter
uitvoering van dit besluit te nemen.
Artikel 6
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Watergroep.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Klassement GR, de Watergroep
***
O.P.6 Financiële dienst. Aangaan van een lening. Goedkeuring procedure en
voorwaarden.
DE RAAD,
Feiten en context
In toepassing van artikel 131 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren is de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten in werking getreden op 30 juni 2017. Artikel 28, §1, 6° van die wet
6
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bepaalt dat de overheidsopdrachten voor diensten betreffende leningen niet onder de
toepassing vallen van de wetgeving overheidsopdrachten.
Sinds 30 juni 2017 is het dus voor lokale besturen niet meer verplicht om de wetgeving
overheidsopdrachten te volgen voor het aangaan van een lening. Zo hoeft men niet langer
een bijzonder bestek op te maken dat minutieus in overeenstemming is met de wetgeving
overheidsopdrachten en hoeft men niet langer de procedures overeenkomstig de wet
overheidsopdrachten te volgen.
Het feit dat overheidsopdrachten voor diensten betreffende leningen uitgesloten worden
van het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten betekent niet dat de
regels inzake mededinging niet van toepassing zijn. Ze kunnen enkel tot stand komen op
basis van een marktconsultatie.
Om deze marktconsultatie in goede banen te leiden werkte de werkgroep leningen van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Lokale financieel
beheerders (VLOFIN) een typebrief en een typecontract uit die daarvoor gebruikt kunnen
worden.
De door de raad goed te keuren documenten zijn gebaseerd op deze typebrief en
typecontract.
Juridische gronden
•

Art. 41 § 2, 10° DLB: de volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van
burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de
plaatsingsprocedure
en
het
vaststellen
van
de
voorwaarden
van
overheidsopdrachten, tenzij:
a) de opdracht past binnen het begrip `dagelijks bestuur', vermeld in punt 8°,
waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is;
b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die
overheidsopdracht nominatief aan het college van burgemeester en schepenen
heeft toevertrouwd;

•

Het feit dat artikel 28, §1, 6° van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten de overheidsopdrachten betreffende leningen uitsluit van de
toepassing van de wet, wijzigt de bevoegdheid van de gemeenteraad slechts in
beperkte mate.
Het is niet omdat dit artikel de diensten betreffende leningen uitsluit van het
toepassingsgebied van de wet inzake de overheidsopdrachten dat deze diensten
niet langer een overheidsopdracht zouden zijn. En bijgevolg blijft de gemeenteraad
overeenkomstig bovenstaand artikel van het DLB bevoegd om te bepalen of
dergelijke opdracht voor diensten dient georganiseerd te worden alsook om de
voorwaarden van die opdracht te bepalen.

Argumentatie
De kredietvraag wordt gestuurd vanuit de verwachte ontwikkelingen van de thesaurie.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

AR 17330000
BV 0040
Actie: 24.1.01.01

1.700.000 euro

geraamd bedrag:
1.500.000 euro
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
Het contract voor het aangaan van leningen en de begeleidende brief voor de aanvraag
van offertes wordt goedgekeurd. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
contract.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht gebeurt door verzending van bovengenoemde
documenten naar de relatiebeheerders van de financiële instellingen waar het bestuur
momenteel nog kredieten heeft lopen:
1) Belfius Bank nv
2) BNP Paribas Fortis nv
3) ING België nv
4) KBC Bank nv
Artikel 3
De raad gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering en
opvolging van deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financieel directeur
***
O.P.7 Financiën. Naschools onderwijs. Beslissing tot terugbetaling cursusgelden
'Nederlands voor anderstaligen'.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

1 september 1986: fusie van de scholen voor sociale promotie van de gemeenten
Hoeilaart en Tervuren.
27 september 2001: invoering van een reglement omtrent de terugbetaling van de
persoonlijk gedragen inschrijvingsgelden voor de cursus 'Nederlands voor
anderstaligen'.
Beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2016 tot goedkeuring van de
voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst.

Feiten en context
De beslissing tot terugbetaling van de persoonlijk gedragen inschrijvingsgelden voor de
cursus 'Nederlands voor anderstaligen' wordt jaarlijks hernieuwd.
Juridische gronden
•
•

Decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 1987;
Artikel 40 van het Decreet Lokaal bestuur.

Advies
Geen extern advies.
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Argumentatie
De gemeente Tervuren treedt op als inrichtende macht in het kader van de organisatie van
het naschools onderwijs. Tot de modaliteiten van de overeenkomst behoort de concrete
organisatie van cursussen in de vestigingsplaats van Hoeilaart (gelegen in het
gemeenschapscentrum Felix Sohie).
Er wordt inschrijvingsgeld aangerekend voor alle cursussen. Het inschrijvingsgeld van de
cursisten te Hoeilaart komt toe aan de gemeente Hoeilaart.
De gemeente Hoeilaart wenst blijvende inspanningen te leveren voor het stimuleren van
anderstaligen tot het volgen van de taalcursus 'Nederlands voor anderstaligen' en hen alzo
de mogelijkheid te bieden maximaal deel te nemen aan het lokale gemeenschapsleven.
Een deel van het betaalde inschrijvingsgeld kan terugvloeien naar de cursisten teneinde
het volgen van de cursus aan te moedigen.
De huidige reglementering voorzag in een tussenkomst tot en met 31 december 2018.
Het is wenselijk deze tussenkomst te hernieuwen voor het jaar 2019.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien

Actie
1419/003/001/001/001
BV 0830
AR 64910008

€ 3500

BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
Het college van burgemeester en schepenen kan, binnen de perken van de beschikbare
budgetten, en voor een periode van 1 jaar, een tussenkomst toekennen in de cursusgelden
voor de cursus 'Nederlands voor anderstaligen', zoals georganiseerd door het Centrum
voor Volwassenenonderwijs te Hoeilaart.
Artikel 2
Het doel van de toekenning van een tussenkomst is het bevorderen van de deelname aan
de taalcursus 'Nederlands voor anderstaligen', met het oog op het creëren van een
maximale mogelijkheid tot deelname aan het lokale gemeenschapsleven.
Artikel 3
De tussenkomst wordt toegekend aan alle personen die ingeschreven zijn in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Hoeilaart en dit na afloop van het
schooljaar, op voorlegging van een attest van geregelde deelname aan de cursus
'Nederlands voor anderstaligen' en van het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld
door de aanvrager van de tussenkomst.
Artikel 4
De tussenkomst bedraagt 100% van het betaalde inschrijvingsgeld voor het betrokken
schooljaar.
Artikel 5
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Welzijn (Marijke De Rudder), financiële dienst,
CVO Tervuren-Hoeilaart, gemeentebestuur Tervuren
***
O.P.8 Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf. Lot 2. Ruwbouw,
afwerking
en
technieken.
Niet-gunning
en
stopzetting
van
de
plaatsingsprocedure.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 4 januari 2016 de
ontwerpopdracht voor de opdracht 'Bouwen van een Kinderdagverblijf 'Solheide' met sloop,
Groenendaalsesteenweg 32 te 1560 Hoeilaart - LOT 02. Sloop, ruwbouw en afwerking' toe
te wijzen aan Eiland 7 Architecten BVBA, Elzendreef 45 te 3110 Rotselaar.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 10453/115000/LOT 02 opgesteld
door de ontwerper, Eiland 7 Architecten BVBA, Elzendreef 45 te 3110 Rotselaar.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
• Perceel 1 (sloop), raming: 68.968,00 euro, excl. btw of 83.451,28 euro, incl. 21 %
btw;
• Perceel 2 (ruwbouw, afwerking en technieken), raming: 1.805.284,15 euro, excl.
btw of 2.184.393,82 euro, incl. 21 % btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.874.252,15 euro, excl. btw of
2.267.845,10 euro, incl. 21 % btw.
De gemeenteraad verleende in zitting van 27 augustus 2018 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2018-525144 werd gepubliceerd op 3 september 2018 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 14 november 2018 om 11.00 uur te
bereiken.
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 12 februari 2019.
Feiten en context
Er werd 1 offerte ontvangen van De Brandt NV, Sint-Ursmarisstraat 23 te 9220
Dendermonde (2.374.919,55 euro, excl. btw of 2.873.652,66 euro, incl. 21 % btw).
Haviland intercommunale IgSv en de ontwerper, Eiland 7 Architecten BVBA, Elzendreef 45
te 3110 Rotselaar, stelde op 12 december 2018 het verslag van nazicht van de offertes op
voor Perceel 2 - ruwbouw, afwerking en technieken en stelt voor om dit perceel niet te
gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde De Brandt NV, Sint-Ursmarisstraat 23 te
9220 Dendermonde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.374.919,55 euro,
excl. btw of 2.873.652,66 euro, incl. 21 % btw omdat de prijs door de aanbestedende
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overheid begrote bedrag, vastgesteld en gedocumenteerd vóór de lancering van de
procedure, met > 31,55 % overschrijdt en als onaanvaardbaar wordt beschouwd.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, 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 85,
betreffende het stopzetten of herbeginnen van de plaatsingsprocedure;
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
Haviland intercommunale IgSv stelt de aanbestedende overheid voor om op grond van
artikel 38 §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 de opdracht stop te zetten en opnieuw te
plaatsen als een Mededingingsprocedure met Onderhandelingen, vermits de eerste
procedure niet verplicht onderworpen was aan de Europese bekendmaking, kan de
aanbestedende overheid echter, teneinde de mededinging te verruimen, bovendien
ondernemers raadplegen die volgens haar in staat zijn te voldoen aan de eisen inzake
selectie, ongeacht of zij al dan niet een regelmatige offerte hebben ingediend, of geen
enkele offerte hebben ingediend in het kader van de eerste procedure. In een dergelijk
geval is de aanbestedende overheid er niet toe gehouden een aankondiging van een
opdracht te publiceren.
Rekening houdende met het voorgaande, is het aangewezen af te zien van de gunning van
deze opdracht, de opdracht stop te zetten en de procedure later eventueel opnieuw op te
starten of essentiële wijzingen aan te brengen.
Argumentatie
Bijkomende motivering voor de stopzetting
• De marktbevraging heeft onvoldoende gespeeld gezien het geringe aantal
inschrijvingen.
• Er is geen inschrijving gedaan die voor gunning in aanmerking komt.
• De meest voordelige inschrijver overschrijdt de raming met 31,55 %.
• De financiële middelen van de gemeente voor de totale verbouwing (ruwbouw,
afwerking, serre en technieken) zijn ontoereikend om de overschrijding van de
geraamde bouwkost voor lot 2 – 'Ruwbouw, afwerking en technieken' met circa
31,55 % te kunnen opvangen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 december
2018 voor Perceel 2 - Ruwbouw, afwerking en technieken, opgesteld door Haviland
intercommunale IgSv en de ontwerper, Eiland 7 Architecten BVBA, Elzendreef 45 te 3110
Rotselaar.
Artikel 2
De plaatsingsprocedure voor Perceel 2 (Ruwbouw, afwerking en technieken) wordt
stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw
opgestart worden.
Artikel 3
Bovengenoemde inschrijver zal hierover per brief ingelicht worden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Technische dienst
***
O.P.9 Technische dienst. Kinderdagverblijf. Lot 02. Ruwbouw, afwerking en
technieken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De ontwerpopdracht voor de opdracht 'BOUWEN van een KINDERDAGVERBLIJF "SOLHEIDE
met SLOOP, LOT 02. RUWBOUW, AFWERKING en TECHNIEKEN, Groenendaalsesteenweg
32 te 1560 Hoeilaart' werd gegund aan EILAND 7 ARCHITECTEN BVBA, Elzendreef 45 te
3110 Rotselaar.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 10453/115000/AANN opgesteld
door de ontwerper, EILAND 7 ARCHITECTEN BVBA, Elzendreef 45 te 3110 Rotselaar.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.805.284,15 € excl. btw of
2.184.393,82 € incl. 21% btw.
De gemeenteraad verleende in zitting van 28 mei 2018 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2018-525144 werd gepubliceerd op 3 september 2018 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 14 november 2018 om 11.00 uur te
bereiken.
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 12 februari 2019.
Feiten en context
Er werd 1 offerte ontvangen van De Brandt nv, Sint-Ursmarisstraat 23 te 9220
Dendermonde (2.374.919,55 € excl. btw of 2.873.652,66 € incl. 21% btw).
Haviland intercommunale IgSv en de ontwerper, EILAND 7 ARCHITECTEN BVBA,
Elzendreef 45 te 3110 Rotselaar, stelde op 12 december 2018 het verslag van nazicht van
12
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de offertes op voor Perceel 2 - RUWBOUW, AFWERKING en TECHNIEKEN en stelt voor om
dit perceel niet te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde De Brandt nv, SintUrsmarisstraat 23 te 9220 Dendermonde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
2.374.919,55 € excl. btw of 2.873.652,66 € incl. 21% btw omdat de prijs door de
aanbestedende overheid begrote bedrag, vastgesteld en gedocumenteerd vóór de
lancering van de procedure, met > 31,55% overschrijdt en als onaanvaardbaar wordt
beschouwd.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17 december 2018
goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes en besliste om de opdracht niet
te gunnen omdat er enkel een onaanvaardbare offerte werd ingediend.
Rekening houdende met het voorgaande, is het aangewezen af te zien van de gunning van
deze opdracht en de procedure opnieuw op te starten.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, 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 38, §
1, 2° (onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een
openbare of niet-openbare procedure);
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
3 januari 2019, advies Haviland: rekening houdende met het voorgaande, is het
aangewezen af te zien van de gunning van deze opdracht en de procedure opnieuw op te
starten.
Argumentatie
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling op grond van artikel 38 §1, 2° van de wet van 17 juni 2016.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

Actie
1419/012/001/001/002
BV 0945 - AR 22199000

Raming, btw incl.: 2.184.393,82
euro

Visum financieel directeur : Er wordt vastgesteld dat op datum van 11/01/2019 er voor
een uitgave op bovenvermelde registratiesleutel(s) voldoende krediet beschikbaar is om
het voorgestelde bedrag te betalen. Dit bedrag wordt na gunning door het CBS via een
bestelbon vastgelegd in de boekhouding. (visum 2019-001)
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline
Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens
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5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim
Laureys, Julie Bollue en Jo Portois
Artikel 1
De lastvoorwaarden van de opdracht (10453/115000/MPMO/LOT2) worden niet gewijzigd
zoals voorzien in het oorspronkelijke bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten.
Artikel 2
De raming bedraagt 1.805.284,15 € excl. btw of 2.184.393,82 € incl. 21% btw.
Artikel 3
De opdracht wordt opnieuw geplaatst bij wijze van Mededingingsprocedure met
Onderhandeling op grond van artikel 38 §1, 2° van de wet van 17 juni 2016.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Diensthoofd TD, financieel directeur, Architectenbureau Eiland 7
***
O.P.10
Technische
Vervoerregioraad.

dienst.

Vervoerregio

Leuven

–

Toetreden

tot

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•
•

Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 18 december 2015 van de conceptnota
‘Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in
Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt aan de globale en lokale vervoersvraag’
(VR 2015 18.12 DOC1446/1bis).
Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van het Voorontwerp van
decreet betreffende de basisbereikbaarheid.
Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaams Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van
deze vervoerregio’s.

Feiten en context
Bij die afbakening maakt de gemeente Hoeilaart deel uit van de vervoerregio Leuven.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Argumentatie
Overwegende dat de Vlaamse Overheid – departement Mobiliteit en Openbare Werken voor
elke vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient op te stellen; dat de opmaak en
goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten Vervoerregioraad die per
vervoerregio als overlegplatform opgericht wordt.
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de Vervoerregio via deze Vervoerregioraad
op deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het
14
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mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar o.a. een belangrijke rol krijgen in de gelaagde
organisatie van het openbaar vervoer en de combimobiliteit.
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief
participeren aan de werking en de overlegmomenten van dit proefproject, beschikbare
informatie delen (o.m. uit het eigen Mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de
uitvoering van concrete acties.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De gemeenteraad beslist toe te treden tot de Vervoerregioraad van de vervoerregio
Leuven.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Diensthoofd TD
***
O.P.11
Algemeen directeur. Betoelaging van vzw Voedselhulp Overijse.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•

15 januari 2018: brief van VZW Voedselhulp Overijse met de vraag om
ondersteuning te verkrijgen van de gemeenten in hun werkingsgebied, aangezien
ze hun lokalen zullen moeten verlaten.
8 juli 2018: bevestiging van VZW Voedselhulp dat ze per 1 november 2018 hun
lokalen aan de Kerselaar te Overijse moeten verlaten.
5 oktober 2018: overleg tussen de 4 betrokken gemeenten (Hoeilaart, Huldenberg,
Overijse en Tervuren) aangaande de verdeelsleutel om het aandeel per gemeente
in de huurkosten van een nieuw pand te bepalen.
15 oktober 2018: principieel akkoord van het college van burgemeester en
schepenen om de VZW Voedselhulp financieel te ondersteunen in de huurkost
volgens de verdeelsleutel.
23 oktober 2018: besluit van de gemeenteraad van Overijse om de VZW
Voedselhulp te ondersteunen via een toelage.

Feiten en context
VZW Voedselhulp was gevestigd in de lokalen van de Kerselaar. De Kerselaar wil deze
gebouwen vernieuwen. Daarom heeft VZW Voedselhulp Overijse deze lokalen verlaten op
1 november 2018.
Binnen de gemeente Overijse werd iemand aangesteld om op zoek te gaan naar een nieuwe
locatie voor VZW Voedselhulp Overijse.
Het gebouw moest best aan volgende eisen voldoen: oppervlakte groter dan 500 m² (liefst
750 m²), toegankelijk met transpallet, beschikbaar vanaf oktober/november, verhuur
mogelijk op lange termijn (min 4 jaar), sanitaire voorzieningen aanwezig,
nutsvoorzieningen aanwezig, bereikbaar met openbaar vervoer, ingang wat afgeschermd
(privacy), hygiënisch.
15
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Verschillende locaties werden bezocht.
Brusselsesteenweg 330 werd weerhouden.
In het
•
•
•
•
•
•

Een

deel

van

het

gebouw

van

Boels,

voorgestelde contract door nv Boels Verhuur wordt het volgende vermeld:
huurovereenkomst wordt afgesloten voor 3 jaar met 1 jaar verlengbaar;
de huurprijs bedraagt 57.600 euro per jaar;
de huurder dient een huurwaarborg te geven voor zijn verplichtingen die gelijk is
aan 3 maanden huur of 14.400 euro en dit bij middel van een schriftelijke garantie
van de gemeente Overijse;
anderzijds wil zowel nv Boels Verhuur als VZW Voedselhulp de garantie van de
gemeentes dat ook de huur kan betaald worden;
de roerende voorheffing van het gebouw wordt doorgerekend door nv Boels
Verhuring aan VZW Voedselhulp zijnde 4.000 euro;
de verzekeringskosten worden ook doorgerekend door nv Boels Verhuur aan VZW
Voedselhulp Overijse zijnde 1.000 euro.

De totale jaarlijkse kost voor dit pand bedraagt 62.600 euro.
Dit bedrag werd, op basis van een verdeelsleutel die rekening houdt met aantal inwoners
en het aantal voedselattesten, verdeeld over de gemeenten Hoeilaart, Huldenberg,
Overijse en Tervuren.

16

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2019

Voor de gemeente Hoeilaart betekent deze overeenkomst een bijdrage van 13.814 euro
per jaar of 1.151 euro per maand.
In de het huidige meerjarenplan zijn deze toelagen niet voorzien. Het toekennen van
nominatieve subsidies of het goedkeuren van een subsidiereglement is een bevoegdheid
van de gemeenteraad.
Juridische gronden
•
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §1;
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Argumentatie
De doelstelling van VZW Voedselhulp Overijse kan als volgt omschreven worden: het
wekelijks verdelen van (droge) voeding en diepvriesproducten, kleding, speelgoed en
huishoudmateriaal aan de behoeftigen uit de Druivenstreek, doorverwezen door de
OCMW’s van de gemeenten Hoeilaart, Huldenberg, Tervuren, Overijse en het CAW
(Centrum Algemeen Welzijnswerk).
Daarbij aansluitend alle voorbereidende en omkaderende werkzaamheden door hun
vrijwilligers zoals: ontvangen van goederen, klaar maken van voedselpakketten, promo
activiteiten (rondleidingen, presentaties aan groepen, …).
Gezien deze doelstelling is het aangewezen dat de gemeentes van de Druivenstreek
(Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg) deze vzw financieel blijft ondersteunen via
het geven van een toelage ten belope van het bedrag van de huurgelden.
In de begroting van 2018 werden geen middelen voorzien om VZW Voedselhulp financieel
te ondersteunen bij de huurkosten van een nieuw pand. De omvang van deze toelage was
onbekend tot oktober jongstleden.
Gelet op de impact van deze overeenkomst was het voor het toenmalig bestuur niet
mogelijk om deze overeenkomst af te sluiten, zonder de begroting van de volgende
beleidsploeg te bezwaren.
Het definitieve engagement over deze werkingstoelage aan VZW Voedselhulp kon pas
genomen worden door de nieuw samengestelde gemeenteraad, na goedkeuring van de
begroting 2019.
Het toenmalig bestuur kon zich enkel principieel akkoord verklaren en dit onder
voorbehoud van goedkeuring door de nieuw samengestelde gemeenteraad communiceren
aan VZW Voedselhulp.
Financieel advies
Financiële gevolgen niet
voorzien

Budget te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging.
AR: 64930008 - BV: 0909
2019: 16.120 euro
2020: 14.229 euro
2021: 14.665 euro

BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad is principieel akkoord om de VZW Voedselhulp financieel te ondersteunen in de
huurkost volgens de verdeelsleutel opgenomen in dit besluit.
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Artikel 2
De raad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om deze financiële
ondersteuning als nominatieve subsidie te voorzien in de volgende begrotingswijziging.
Artikel 3
De raad geeft opdracht aan de administratie om de VZW Voedselhulp op de hoogte te
brengen van dit principieel akkoord en van de omstandigheden die ertoe leiden dat het
definitieve engagement hieromtrent niet kan genomen worden aangezien dit onder
voorbehoud valt van de goedkeuring van de begrotingswijziging.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden
Uittreksel voor:
VZW Voedselhulp, financiële dienst, dienst Welzijn
***
O.P.12
Wijkwerken. Prijs per cheque. Kostendelend principe. Overzicht
activiteiten. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 juli 2014: met de 6de Staatshervorming werd een pakket bevoegdheden m.b.t.
de activering van werkzoekenden overgeheveld naar de gewesten.
23 juli 2014: regeerakkoord tot hervorming van het PWA-stelsel.
4 maart 2016: goedkeuring door de Vlaamse Regering van de conceptnota 'wijkwerken'.
5 juli 2017: stemming van het 'decreet betreffende wijk-werken' in Vlaams
Parlement.
7 juli 2017: principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ontwerp van
uitvoeringsbesluit 'wijk-werken'.
4 augustus 2017: ontvangst schrijven van VDAB met beknopte inhoud van het
decreet en uitvoeringsbesluit 'wijk-werken'.
25 september 2017: besluit van de gemeenteraad van Hoeilaart om de VDAB aan
te duiden als organisator 'wijk-werken' in Hoeilaart.
24 augustus 2018: bevestiging door Haviland dat de gemeente Overijse de
toetreding tot de cluster Haviland zal agenderen op de zitting van de gemeenteraad
in september.
22 oktober 2018 : beslissing van de gemeenteraad om toe te treden tot de
Havilandcluster voor de organisatie van wijk-werken.
6 december 2018 : mail van de coördinator Wijk-werken bij Haviland betreffende
ontbrekende gemeenteraadsbesluiten.

Feiten en context
Het besluit betreffende de toetreding tot de Havilandcluster moet volgende onderdelen
bevatten :
• aanduiding van de vertegenwoordiger in de stuurgroep
• vermelding van het kostendelend principe, waarbij, in geval van schuld, dat bedrag
gedeeld wordt door al de gemeenten van de cluster Haviland.
• de prijs per cheque. Deze bedraagt voor alle gemeenten binnen de cluster 7,45
euro
• goedkeuring van de activiteitenlijst die wijk-werkers binnen de cluster kunnen
uitvoeren. Dit betreft de Vlaamse lijst van VDAB en de uitzonderingen aangevraagd
door en goedgekeurd voor Haviland.
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De aanduiding van de vertegenwoordiger in de stuurgroep wordt behandeld in een ander
agendapunt van de zitting van de gemeenteraad op 28 januari 2019.
Juridische gronden
•
•

Wijk-werkendecreet van 7 juli 2017;
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken van 29 september 2017.

Argumentatie
De goedkeuring van deze onderdelen zijn noodzakelijk voor de toetreding tot de
Havilandcluster.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
De coördinator Wijk-werken binnen Haviland gaat ervan uit dat er geen schuld zal
ontstaan. De huidige balans staat nog steeds positief. De cijfers worden tweemaandelijks
voorgelegd aan de stuurgroep, waardoor nauwe opvolging mogelijk is.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanrekening van 7.45 euro per cheque. Deze prijs
geldt voor alle 26 deelnemende gemeenten binnen de cluster Haviland.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met het kostendelende principe. In geval van schuld kan
het bedrag gedeeld worden door al de gemeenten van de cluster Haviland.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord dat wijk-werkers alle activiteiten kunnen uitvoeren die
voor alle 26 gemeenten binnen de samenwerkende cluster genoteerd staan. Dit betreft de
Vlaamse lijst van VDAB en de uitzonderingen aangevraagd door en goedgekeurd voor
Haviland.
Artikel 4
De gemeente duidt Eva De Bleeker aan als vertegenwoordiger namens de gemeente in de
stuurgroep ‘wijk-werken’ en mandateert haar om de organisatie van het werk op te volgen
en de operationele vragen/aspecten op het college van schepenen en burgemeester te
bespreken.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Haviland (Marleen Wynant, marleen.wynant@haviland.be), communicatiedienst, Sociale
Dienst
***
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O.P.13
Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies met betrekking tot
het budget 2019.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Het budget 2019 van de Kerkfabriek Sint-Clemens wordt door hun secretaris
overgemaakt aan de gemeenteraad met het verzoek een advies te willen
uitbrengen.

Feiten en context
De Kerkfabriek dient jaarlijks het budget voor het komende jaar voor advies voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid op de artikels 2 en 47 ervan.
Advies
•

4 december 2018: het Aartsbisdom Mechelen-Brussel verleent, in zijn hoedanigheid
van erkend representatief orgaan, een gunstig advies over het budget 2019 van de
Kerkfabriek Sint-Clemens.

Argumentatie
Het budget 2019 van de Kerkfabriek Sint-Clemens werd goedgekeurd door de Kerkraad op
14 november 2018.
Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel verleende,
representatief orgaan, een gunstig advies.

in

zijn

hoedanigheid

van

erkend

Aan de raad wordt voorgesteld eveneens een gunstig advies te verlenen.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien

AR 6494 0004
BV 0790

€ 45.600

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, Joris Pijpen en Roby Guns
Artikel 1
De raad verleent een gunstig advies aan het budget 2019 van de Kerkfabriek Sint-Clemens,
zoals goedgekeurd door de Kerkraad, in zitting van 14 november 2018.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Kerkfabriek Sint-Clemens, aan het
Aartsbisdom Mechelen-Brussel alsook aan de financieel directeur.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Financieel directeur;
Marc Beelen, secretaris Kerkfabriek Sint-Clemens, Aartsbisdom Mechelen-Brussel
***
O.P.14

Personeelsdienst. Delegatie personeelszaken. Goedkeuring.

DE RAAD,
Feiten en context
De inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur op 1 januari 2019 biedt ruime
mogelijkheden met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden in verband met
personeelszaken. De gemeenteraad kan bevoegdheden delegeren naar het college van
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan haar
bevoegdheden delegeren naar de algemeen directeur.
De gemeenteraad is decretaal bevoegd voor :
• het vaststellen van de rechtpositieregeling
• de aanstelling van de algemeen en financieel directeur
• de vervangingsregeling voor algemeen en financieel directeur
• de effectieve aanstelling van een waarnemend directeur
• terbeschikkingstelling van personeel
• dadingen met personeel
• de omschrijving van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer'
• vaststellen van het organogram
Met uitzondering van de aanstelling van de algemeen en financieel directeur kan de
gemeenteraad elke bevoegdheid delegeren naar het college van burgemeester en
schepenen.
Juridische gronden
•

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald :
○ artikel 41, 1° lid betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de
delegatiemogelijkheden naar het college van burgemeester en schepenen;
○ artikel 56, §2 en §3, 2° betreffende de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen;
○ artikel 57 betreffende de delegatiemogelijkheden van het college van
burgemeester en schepenen naar de algemeen directeur;
○ artikel 161 betreffende het organogram;
○ artikel 170 betreffende de bevoegdheden van de algemeen directeur.

Argumentatie
Voor de goede werking van het bestuur is een goede verdeling van bevoegdheden
betreffende personeelszaken onder de verschillende organen nodig. Deze verdeling moet
enerzijds de verantwoordelijkheden op het juiste niveau plaatsen en anderzijds de vlotte
werking van de administratie verzekeren.
Met het vastleggen van de verdeling van bevoegdheden betreffende personeelszaken werd
er gestreefd naar éénvormigheid tussen de rechtspersoon gemeentebestuur en de
rechtspersoon OCMW.
Door het delegeren van de omschrijving van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' naar
het college van burgemeester en schepenen, creëren we een korte verbinding tussen het
college en de algemeen directeur, die bevoegd is voor de uitoefening van het dagelijks
personeelsbeheer. Het correct afstellen en bijstellen van deze definitie kan dan
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plaatsvinden tussen algemeen directeur en college van burgemeester en schepenen, dat
dan met volheid van bevoegdheid kan beslissen.
De rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, het organogram en ook de niet-verplichte
personeelsformatie blijven bevoegdheden van de gemeenteraad.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de bevoegdheid betreffende de omschrijving van het begrip
'dagelijks personeelsbeheer' toe te vertrouwen aan het college van burgemeester en
schepenen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst
***
O.P.15
Secretariaat. Openbaar Groen. Aanduiding afgevaardigde voor de
algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

26 oktober 2018: brief met betrekking tot het aanduiden van een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering ingevolge de vernieuwing van de
gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de vzw Vereniging voor Openbaar Groen.
Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur artikel 40;
Statuten van de vzw Openbaar Groen.

Argumentatie
Als werkelijk lid beschikt de gemeente over 1 mandaat in de algemene vergadering.
Er dient aldus een afgevaardigde aangesteld te worden.
Eveneens kan de gemeente een kandidaat voor de Raad van Bestuur of het Financieel
Comité voordragen.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
Wim Laureys vraagt de voorzitter om de verantwoording van het stemgedrag van zijn
fractie op te nemen in de notulen. Zij hebben geen probleem met de aangeduide
personen, maar betreuren dat de afgevaardigden geen terugkoppeling organiseren over
de vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden naar de leden
van de gemeenteraad.
Artikel 1
De raad duidt dhr. Eric Kumps, aan als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene
vergadering van de vzw Vereniging voor Openbaar Groen, en dit tot het einde van de
legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de vzw Openbaar
Groen, alsook aan de betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Openbaar Groen, dhr. Eric Kumps
***
O.P.16
Secretariaat. Iverlek. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

30 oktober 2018 en 27 december 2018: aangetekende brief met uitnodiging tot
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek van 22 maart 2019, waarop de voordrachten van de
gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en
van de Regionale Bestuurcomités worden voorgelegd.

Feiten en context
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de verschillende organen van de
opdrachthoudende verenigingen onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt
op de vernieuwing van de gemeenteraden.
Deelnemende gemeenten dienen hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
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Juridische gronden
•
•

Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 432, alinea 3.

Argumentatie
Als gemeentelijk vennoot wordt de gemeente verzocht een vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering aan te duiden.
De eerste Algemene Vergadering, waarin de voordrachten van de gemeenteraden voor de
benoemingen van de leden van de raad van bestuur en van de regionale bestuurscomités
aan de Algemene vergadering worden voorgelegd, is gepland op 22 maart 2019.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
Wim Laureys vraagt de voorzitter om de verantwoording van het stemgedrag van zijn
fractie op te nemen in de notulen. Zij hebben geen probleem met de aangeduide
personen, maar betreuren dat de afgevaardigden geen terugkoppeling organiseren over
de vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden naar de leden
van de gemeenteraad.
Artikel 1
De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden schepen, Jan Lindtsstraat 3, 1560 Hoeilaart,
aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 22
maart 2019 alsook aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging
vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024.
Artikel 2
De raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te belasten met de
uitvoering van de hierbijgenomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te
verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Iverlek, dhr. Marc Vanderlinden
***
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O.P.17
Secretariaat. Iverlek. Aanduiding lid van de Raad van Bestuur en van
de Regionale Bestuurcomités tot het einde van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

30 oktober 2018 en 27 december 2018: aangetekende brief met uitnodiging tot
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek van 22 maart 2019, waarop de voordrachten van de
gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en
van de Regionale Bestuurcomités worden voorgelegd.

Feiten en context
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de verschillende organen van de
opdrachthoudende verenigingen onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt
op de vernieuwing van gemeenteraden.
Op deze eerste algemene vergadering van het jaar 2019 dienen de voordrachten van de
gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en van de
Regionale Bestuurcomités te worden voorgelegd.
Juridische gronden
•
•
•
•

Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Artikel 17, punt 2 van de statuten van Iverlek, bepalende dat elke gemeente het
recht heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité
(RBC);
Artikel 12, punt 2 van de statuten van Iverlek, bepalende dat de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen
en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaatlid voor het RBC.

Argumentatie
Er dient een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité te worden voorgesteld tot het
einde van de legislatuur.
Het college van burgemeester en schepenen draagt mevr. Eva De Bleeker voor.
De raad gaat over tot mondelinge stemming.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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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Wim Laureys vraagt de voorzitter om de verantwoording van het stemgedrag van zijn
fractie op te nemen in de notulen. Zij hebben geen probleem met de aangeduide
personen, maar betreuren dat de afgevaardigden geen terugkoppeling organiseren over
de vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden naar de leden
van de gemeenteraad.
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachtoudende vereniging d.d. 22 maart 2019 met als enig agendapunt
'Statutaire ontslagnemingen en benoemingen'.
Artikel 2
Mevr. Eva De Bleeker, schepen, Albert I-laan 10, 1560 Hoeilaart, voor te dragen als
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven van de opdrachthoudende
vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 22 maart 2109
tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3 (eventueel)
De raad draagt dezelfde persoon als vermeld in artikel 2 voor als kandidaat-lid voor de
raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf
de algemene vergadering van 22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in
het jaar 2025.
Artikel 4
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de vergadering in
buitengewone zitting op 22 maart 2019 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbijgenomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende
vereniging
Iverlek,
uitsluitend
op
het
e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Iverlek, mevr. Eva De Bleeker
***
O.P.18
Secretariaat. De Watergroep. Aanduiding afgevaardigde voor de
algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
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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;
Oprichtingsdecreet van De Watergroep;
Gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Als gemeentelijke vennoot wordt de gemeente verzocht een vertegenwoordiger voor het
aandeelhoudersbestuur drinkwater aan te duiden alsook een afgevaardigde en
plaatsvervanger in de algemene vergadering.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
Wim Laureys vraagt de voorzitter om de verantwoording van het stemgedrag van zijn
fractie op te nemen in de notulen. Zij hebben geen probleem met de aangeduide
personen, maar betreuren dat de afgevaardigden geen terugkoppeling organiseren over
de vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden naar de leden
van de gemeenteraad.
Artikel 1
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor
het aandeelhoudersbestuur drinkwater en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als afgevaardigde van de gemeente voor de
algemene vergadering en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 3
De raad duidt dhr. Joris Pijpen aan als plaatsvervanger van de gemeente voor de algemene
vergadering en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Watergroep en de gemeentelijke
afgevaardigden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
De Watergroep, afgevaardigden
***
O.P.19
Secretariaat. TMVS dv. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 november 2018: mail met betrekking tot het aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering ingevolge
de vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.
Eveneens kan de gemeente een kandidaat voordragen voor de Raad van Bestuur
van TMVS dv.

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.
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;
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Als gemeentelijk vennoot wordt de gemeente verzocht een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te duiden.
Eveneens kan de gemeente een kandidaat voordragen voor de Raad van Bestuur.
De Buitengewone Algemene Vergadering voor de vernieuwing van de bestuursorganen van
TMVS dv is gepland op 20 maart 2019.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven
Coppens
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5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys,
Julie Bollue en Jo Portois
Wim Laureys vraagt de voorzitter om de verantwoording van het stemgedrag van zijn
fractie op te nemen in de notulen. Zij hebben geen probleem met de aangeduide
personen, maar betreuren dat de afgevaardigden geen terugkoppeling organiseren over
de vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden naar de leden
van de gemeenteraad.
Artikel 1
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van TMVS dv en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als plaatsvervanger in de algemene
vergaderingen van TMVS dv en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 3
De raad draagt mevr. Eva De Bleeker voor als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur
van TMVS dv en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 4
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, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent alsook aan de betrokkenen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
TMVS, betrokkenen
***
O.P.20
Secretariaat. ERSV. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 november 2018: mail met betrekking tot het aanduiden van een
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen ingevolge de vernieuwing van
de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.

Feiten en context
De gemeente is, bij besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
4 november 2004, aangesloten bij de Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden
Vlaams-Brabant vzw (ERSV).
De ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ werd gelanceerd op 23 december 2015 en het
project 6347 werd goedgekeurd op 28 juni 2016.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde werkt samen met ERSV Vlaams-Brabant VZW,
Provincieplein 1, 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van dit project.
Dit gebeurt onder meer
via de Themawerkgroep Werk & Economie binnen het
Toekomstforum welke vorm geeft aan het actieve partnerschap, bestaande uit
vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners, provincie VlaamsBrabant en eventueel toegevoegde deskundigen.
29

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2019

Het opzet van dit ESF-project bestaat uit een geïntegreerd en actiegericht samenwerken
aan de uitbouw van een versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in de regio met als grote
lijnen: een duurzame economische ontwikkeling, een goedwerkende arbeidsmarkt en
mobiliteit als conditio sine qua non.
De medewerkers van ERSV (Regioteam) nemen ondertussen de inhoudelijke
ondersteuning van het Toekomstforum en van meerdere werkgroepen op zich.
De gemeente neemt deel aan het lopende ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’ .
Begin 2019 wordt een nieuwe ESF-oproep gelanceerd met als opzet dit versterkt
streekbeleid via het Toekomstforum Halle-Vilvoorde verder uit te bouwen.
De aangeduide vertegenwoordiger betoont bijzondere interesse voor streekoverleg en zal
ook worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het nieuwe ESF-project
‘versterkt streekbeleid’.
Juridische gronden
•
•

Decreet van 29 april 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de
sociaaleconomische raden van de regio en de regionale samenwerkingsverbanden;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Als aangeslotene wordt de gemeente verzocht een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering aan te duiden.
Een eerste vergadermoment is, onder voorbehoud, gepland op 20 maart 2019.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
Wim Laureys vraagt de voorzitter om de verantwoording van het stemgedrag van zijn
fractie op te nemen in de notulen. Zij hebben geen probleem met de aangeduide
personen, maar betreuren dat de afgevaardigden geen terugkoppeling organiseren over
de vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden naar de leden
van de gemeenteraad.
Artikel 1
De raad duidt dhr. Joris Pijpen, schepen, aan om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van ERSV en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan ERSV Vlaams-Brabant vzw, provincieplein
1, 3010 Leuven en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
ERSV, dhr. Joris Pijpen
***
O.P.21
Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde Stuurgroep Wijkwerken tot einde legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

12 december 2018: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
vraag tot aanduiding van een afgevaardigde voor de Stuurgroep Wijk-werken.

Feiten en context
Op 1 januari 2018 is in de gemeente het systeem van Wijk-werken van start gegaan. Dit
is de opvolging van het vroegere systeem PWA. De organisatie van het Wijk-werken werd
in handen gegeven van de Intercommunale Haviland en verenigt 26 gemeenten.
Juridische gronden
•
•
•
•

Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
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.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Tweemaandelijks komt in het kader van de organisatie van het Wijk-werken een
stuurgroep samen die bij gemeenteraadsbeslissing werd samengesteld uit afgevaardigden
per gemeente.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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
Wim Laureys vraagt de voorzitter om de verantwoording van het stemgedrag van zijn
fractie op te nemen in de notulen. Zij hebben geen probleem met de aangeduide
personen, maar betreuren dat de afgevaardigden geen terugkoppeling organiseren over
de vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden naar de leden
van de gemeenteraad.
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Artikel 1
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als afgevaardigde om de gemeente te
vertegenwoordigen in de stuurgroep Wijk-werken van de Intercommunale Haviland.
Artikel 2
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.22

Secretariaat. Welzijnskoepel. Statutenwijziging. Goedkeuring.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

18 september 2012: beslissing van de OCMW-raad Hoeilaart tot toetreding tot de
Welzijnskoepel West-Brabant.
5 november 2012: goedkeuring door de gemeenteraad Hoeilaart van de toetreding
van het OCMW-Hoeilaart tot de Welzijnskoepel West-Brabant.
28 december 2018: mail van de Welzijnskoepel ter goedkeuring van hun
statutenwijziging.

Feiten en context
Op 13 december 2018 besliste de algemene vergadering van de Welzijnskoepel over de
wijziging van de statuten van de vereniging, na eerdere goedkeuring door de OCMW-raden
van de deelgenoten.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 5.

Argumentatie
Ten gevolge van het nieuwe decreet over het lokaal bestuur en het uittreden van 3 OCMW’s
uit de vereniging zijn de statuten van de Welzijnskoepel West-Brabant aan herziening toe.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc
Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie
Gahy, Roby Guns, 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 statutenwijziging van de Welzijnskoepel West-Brabant.
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Artikel 2
Een uittreksel wordt bezorgd aan de Welzijnskoepel West-Brabant.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Welzijnskoepel
***
O.P.23
Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Besluitenlijst Raad van
Beheer 13 december 2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

18 september 2012: beslissing van de OCMW-raad Hoeilaart tot toetreding tot de
Welzijnskoepel West-Brabant
5 november 2012: goedkeuring door de gemeenteraad Hoeilaart van de toetreding
van het OCMW Hoeilaart tot de Welzijnskoepel West-Brabant.
27 december 2018: e-mail van de coördinator van de Welzijnskoepel West-Brabant
met de besluitenlijst van de Raad van Beheer.

Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 485 en 486.

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de besluitenlijst van de Raad van Beheer van 13 december 2018
van de Welzijnskoepel West-Brabant.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden
Uittreksel voor:
Klassement GR
***
O.P.24
Secretariaat.
Welzijnskoepel
West-Brabant.
Algemene Vergadering 13 december 2018. Kennisname.

Overzichtslijst

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

18 september 2012: beslissing van de OCMW-raad Hoeilaart tot toetreding tot de
Welzijnskoepel West-Brabant.
5 november 2012: goedkeuring door de gemeenteraad Hoeilaart van de toetreding
van het OCMW Hoeilaart tot de Welzijnskoepel West-Brabant.
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•

27 december 2018: e-mail van de coördinator van de Welzijnskoepel West-Brabant
met de besluitenlijst van de Algemene Vergadering van 13 december 2018.

Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 485 en 486.

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen van de algemene
vergadering van 13 december 2018 van de Welzijnskoepel West-Brabant.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden
Uittreksel voor:
Klassement GR
***
Vragen en antwoorden.
1) Alain Borreman verklaart dat hij verschillende onderwerpen wil aankaarten. Hij
steekt van wal met een vraag naar informatie over de kerkmuur.
Marc Vanderlinden geeft aan dat er rond Kerstmis werd opgemerkt dat een zetting
is opgetreden aan de muur. De oorzaak hiervoor is nog niet gevonden. Om de twee
dagen vinden er metingen plaats. Woensdag 30/1 zal een vergadering doorgaan
met stabiliteitsingenieurs. Daarna wordt de verdere aanpak bepaald.
2) Alain Borreman uit zijn bezorgdheid over de stenen die uit de gevel van het
gemeenschapscentrum Felix Sohie naar beneden zijn gevallen. Hij vraagt of dit
risico nog bestaat.
Marc Vanderlinden wijst erop dat de oorzaak gekend is. Het betreft sierstenen die
op een metalen balk boven de ramen werden geplakt om het uitzicht van de gevel
te uniformiseren. Op verschillende plekken werden loszittende sierstenen preventief
verwijderd. Deze ingreep valt nog onder de garantie.
3) Alain Borreman opent het gesprek over de proefopstelling in de Ijzerstraat. Hij
ontving een uitnodiging voor de infovergadering. Hij wil weten welke maatregelen
er getroffen worden om het sluipverkeer in te dijken.
Pieter Muyldermans verklaart dat er reeds vandaag metingen bezig zijn in de
omgeving van de Ijzerstraat. Tijdens de proefopstelling wordt de Ijzerstraat geknipt
en zal de rijrichting met dynamische borden geregeld worden. Hij beaamt dat dit
bij aanvang voor verwarring kan zorgen, vandaar dat de infovergadering
georganiseerd wordt. De politie zal de opstart begeleiden.
Wim Laureys verklaart dat daarmee het sluipverkeer in de richting van de
schoolomgeving wordt gestuurd. Hij vraagt of er daar bijkomende maatregelen
worden getroffen.
Pieter Muyldermans bevestigt dat deze problematiek gekend is en dat er samen
met de politiezone bijkomende maatregelen worden besproken.
Wim Laureys vraagt dat er bij dergelijke ingrepen steeds naar de afwikkeling verder
in de tracés van de weggebruikers wordt gekeken.
Patrick Demaerschalk vindt dat deze ingrepen breder en grensoverschrijdend
moeten bekeken worden.
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Pieter Muyldermans wijst erop dat deze problematiek voortvloeit uit de inrichting
van het Léonard-kruispunt. Waze en andere GPS-apps sturen de weggebruikers
door onze woonwijken om vanop de E411 naar de onderring te geraken.
Tim Vandenput wijst erop dat het Werkgenootschap recent begonnen is met de
ontwikkeling van een visie rond Ring Oost . Dit genootschap werd opgericht door
de Vlaamse Regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse
mobiliteitsspelers te coördineren. Uit deze visie ontstaan verscheidene projecten
die structurele oplossingen kunnen bieden aan het sluipverkeer. Een van de
doelstellingen is om autobestuurders op de andere vervoersmodi te krijgen (het
openbaar vervoer en de fiets). Hij voegt eraan toe dat ook de gemeente Hoeilaart
bijdraagt tot deze doelstellingen
door te investeren in verhoogde
parkeergelegenheid rond het station Groenendaal. Echter, geeft hij ook toe dat we
tot de uitvoering van de structurele oplossingen, we ons enkel kunnen beperken tot
het bestrijden van de symptomen.
4) Alain Borreman vestigt de aandacht op de lawaaihinder rond het Mariën speelveld.
Hij stelt dat groepjes van 10 tot 15 jongeren rondhangen bij de zij-ingang van het
gemeenschapscentrum Felix Sohie (diegene die uitgeeft op de Sohiestraat) en daar
voor nogal wat lawaaihinder zorgen tot in de vroege uurtjes. Hij vraagt of het
bestuur geen rolluik kan installeren waardoor er aan deze ingang geen beschutting
meer is voor de neerslag.
Tim Vandenput wijst erop dat we reeds geïnvesteerd hebben in een shelter op vraag
van de jongeren, maar deze wordt niet gebruikt. Hij verklaart ook dat de
jeugdopbouwwerker in dialoog is met de jongeren. Hij zal opdracht geven aan de
diensten om het voorstel van Alain Borreman te onderzoeken en de resultaten terug
te koppelen naar de gemeenteraad.
5) Patrick Demaerschalk is benieuwd naar de laatste stand van zaken in het Masterplan
Jeugd en Sport.
Marc Vanderlinden verklaart dat de bouwwerken op schema zitten. De oplevering
is nog steeds voorzien begin september. De projectleider zal deze week een update
brengen van de planning. Hij verklaart dat we in de voorbije week bijkomende
verwarmingstoestellen hebben voorzien om betere sportomstandigheden te geven
aan de sportclubs die reeds gebruik maken van de zaal. Hij wijst er tevens op dat
het bestuur nog een knoop moet doorhakken betreffende de inrichting van de
keuken. Deze inrichting is niet voorzien in het huidig project. In de volgende
budgetwijziging zullen de middelen voorzien worden indien er gekozen wordt om
deze keuken alsnog in te richten.
6) Wim Laureys wijst op het ontbreken van een schuilhuisje aan de bushalte op de
Biesmanslaan.
Marc Vanderlinden verklaart dat de plaatsing ervan negatief werd onthaald door de
omwonenden. Echter wordt er nog steeds gewerkt aan een oplossing.
7) Wim Laureys vraagt naar het antwoord op zijn vraag betreffende de belasting op
tweede verblijven die hij tijdens de zitting van december 2018 had gesteld.
Tim Vandenput zal dit navragen bij de betrokken dienst.
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
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