Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ZITTINGSVERSLAG 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.
***
O.P.2 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 7 januari 2019.
Goedkeuring.

Steven Coppens verduidelijkt dat dit de notulen van de installatievergadering zijn.

***
O.P.3 Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2019.
Kennisname.

Steven Coppens verklaart dat de planning van de zittingen in december reeds werd
goedgekeurd. Dit wordt nu enkel ter informatie op de agenda gezet.

***
O.P.4 Gemeentefonds. Aandeel van het OCMW. Aanpassing.

Steven Coppens licht het punt toe: “De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg
bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort.
We hebben de intentie om vanaf het dienstjaar 2020 het volledige aandeel over te maken
aan de gemeente. Aangezien de gemeente de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat
het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen, heeft deze beslissing geen financiële
gevolgen voor het OCMW.”

***
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O.P.5 Financiën. Saneringsbijdrage. Vaststelling periode 2019-2024.

Steven Coppens licht het punt toe: “Elke verbruiker van drinkwater betaalt via de
waterfactuur een bijdrage aan de gemeente voor de afvoer van afvalwater. Het
gemeentebestuur bepaalt de factor waarmee deze bijdrage wordt berekend. Reeds
verscheidene jaren hanteren we het maximaal tarief. Met dit besluit zetten we dit tarief
verder doorheen de volgende legislatuur.”
Patrick Demaerschalk verklaart dat zijn fractie al meermaals gemeld heeft dat het water
duur is en dat de Watergroep in Vlaanderen het tweede duurste waterbedrijf is in
Vlaanderen. Hij wil weten waarom het bestuur door de toepassing van het maximaal tarief
de prijs nog verhoogt.
Marc Vanderlinden geeft aan dat de prijs van het water zelf door de Watergroep wordt
bepaald, dit jaar werd de prijs enkel geïndexeerd. De gemeentelijke saneringsbijdrage wordt
gebruikt om rioleringsprojecten uit te voeren. Hij waarschuwt de raad dat de rioleringskost
in de komende jaren hoog zal oplopen. De middelen uit de saneringsbijdrage zijn nodig om
ons net op peil te houden. In de toekomst zullen we nog bijkomende middelen moeten
zoeken om het rioleringsnet te blijven onderhouden.
Patrick Demaerschalk herhaalt zijn standpunt. Hij verwijst naar Knokke, dat een eigen
gemeentelijk waterbedrijf heeft, waar de prijs beduidend lager ligt. Hij wijst erop dat deze
kost zwaar weegt op het budget van de minder begoeden in onze gemeente.
Marc Vanderlinden benadrukt dat de sociale maatregelen blijven bestaan voor wie het nodig
heeft.
Tim Vandenput vermeldt dat de prijs van het water sinds de verkoop van het gemeentelijk
waterbedrijf gestegen is, dit door de prijszetting van de Vlaamse overheid op basis van
voorstellen van CD&V minister Joke Schauvliege. Hij raad de raadsleden aan om haar dan
ook aan te spreken over de hoge waterprijzen.

***
O.P.6 Financiële dienst. Aangaan van een lening. Goedkeuring procedure en
voorwaarden.

Steven Coppens licht het punt toe: “Op basis van de verwachte ontwikkelingen van onze
thesaurie dringt het aangaan van een lening zich op in het dienstjaar 2019. Deze procedure
valt niet onder de regelgeving op de overheidsopdrachten, maar we moeten wel de regels
inzake mededinging respecteren. Er zullen dan ook 4 financiële instellingen uitgenodigd
worden om een offerte in te dienen.”
Alain Borreman wil weten waarom deze lening nodig is.
Tim Vandenput verklaart dat bij het Masterplan Jeugd en Sport ook een financieel plan werd
goedgekeurd, waarin een totaal te lenen bedrag van 4 miljoen euro werd opgenomen. Tot
heden werden de facturen voor de verbouwingen aan de sporthal betaald uit thesaurie.

***
O.P.7 Financiën. Naschools onderwijs. Beslissing tot terugbetaling
cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen'.

Steven Coppens licht het punt toe: “ Ook in 2019 willen we anderstaligen stimuleren om de
taalcursus ‘Nederlands voor anderstaligen’ te volgen. Dit door middel van een volledige
terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Met dit besluit verlengen we deze maatregel tot het
einde van 2019.”
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***
O.P.8 Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf. Lot 2. Ruwbouw,
afwerking en technieken. Niet-gunning en stopzetting van de
plaatsingsprocedure.

Steven Coppens licht het punt toe: “Op 27 augustus hebben we het lastenboek goedgekeurd
voor de ruwbouw, afwerking en technieken van het nieuwe kinderdagverblijf. De enige
offerte die we ontvingen ligt echter meer dan 31% boven de geraamde kost en wordt dus
als onaanvaardbaar beschouwd.
Met dit besluit leggen we de lopende procedure stil, met de bedoeling om een nieuwe
procedure op te starten.”
Alain Borreman vraagt waarom er slechts één offerte werd ontvangen.
Marc Vanderlinden verklaart dat hij enkel kan gissen naar de redenen. Hij veronderstelt dat
het een ongelukkige periode was om dergelijk lastenboek te lanceren. Vele aannemers
hadden reeds een goed gevuld orderboekje. Dit verklaart dan mogelijk ook de prijszetting
van de enige aanbieder.

***
O.P.9 Technische dienst. Kinderdagverblijf. Lot 02. Ruwbouw, afwerking en
technieken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Steven Coppens licht het punt toe: “In opvolging van het voorgaande punt, herstarten we
de plaatsingsprocedure, ditmaal als een mededingingsprocedure met onderhandeling. Op
deze manier kunnen we op zoek naar nieuwe aanbieders en een kostenplaatje dat in lijn is
met de geraamde kost”.
Alain Borreman is verbaasd dat het lastenboek ongewijzigd opnieuw wordt gepubliceerd. Hij
vreest dat de kost van het kinderdagverblijf op deze manier nog verder zal oplopen. Hij
herhaalt dat de alternatieve aanpak van zijn fractie, zijnde de renovatie van het huidig
kinderdagverblijf een betere en goedkopere oplossing zou zijn.

***
O.P.10
Technische dienst. Vervoerregio Leuven – Toetreden tot
Vervoerregioraad.

Steven Coppens licht het punt toe: “Hoeilaart was oorspronkelijk ingedeeld bij de
vervoerregio bestaande uit gemeenten rond Brussel en in het westen van Vlaams-Brabant.
In april 2018 hebben we samen met Overijse en Tervuren de verplaatsing aangevraagd
naar de vervoerregio rond Leuven. Wij kunnen vandaag het besluit nemen om toe te treden
tot de Vervoerregioraad.”

***
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O.P.11
Algemeen directeur. Betoelaging van vzw Voedselhulp Overijse.
Goedkeuring.

Steven Coppens licht het punt toe: “De vzw Voedselhulp is verhuisd naar een nieuwe locatie
in november 2018. Sinds enige maanden zijn er besprekingen tussen de vzw Voedselhulp
en de gemeenten Overijse, Tervuren, Huldenberg en Hoeilaart, teneinde een verdeling vast
te leggen voor de kost van deze verhuis. Er wordt voorgesteld om onze bijdrage in de vorm
van een betoelaging te voorzien in de komende 3 dienstjaren. Bij de goedkeuring van dit
besluit zal de toelage worden voorzien in de volgende budgetwijziging.”
Alain Borreman stelt vast dat de gemeente Hoeilaart in vergelijking met de andere
gemeenten het hoogste aantal gebruikers van de steun door Voedselhulp heeft in
verhouding tot het bevolkingscijfer. Hij vraagt hier de nodige aandacht voor. Wat zijn de
achterliggende redenen voor dit cijfer. Zijn er meer behoeftigen in onze gemeente? Heeft
onze Sociale Dienst een andere aanpak?
Annelies Vanderlinden wijst erop dat de Sociale Dienst elk dossier en elke toekenning van
steun nauw opvolgt. Ze werken met een referentiebudget opgesteld door specialisten,
hetgeen de verschillende vormen van steun voor elke cliënt bepaalt.
Alain Borreman benadrukt dat hij geen kritiek wou uiten op de werking van de vzw
Voedselhulp, noch op de werking van de Sociale Dienst. Hij wil enkel aandacht vestigen op
deze opmerkelijke cijfers.

***
O.P.12
Wijkwerken. Prijs per cheque. Kostendelend principe. Overzicht
activiteiten. Goedkeuring.

Steven Coppens licht het punt toe: “Tijdens de zitting van oktober 2018 heeft de
gemeenteraad beslist om toe te treden tot de Havilandcluster voor de organisatie van wijkwerken te Hoeilaart.
Voor de verdere uitwerking van dit besluit moet de gemeenteraad instemmen met de prijs
per cheque, het kostendelende principe van de cluster, de toegelaten activiteiten en een
vertegenwoordiger aanduiden voor de stuurgroep.”

***
O.P.13
Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies met betrekking tot
het budget 2019.

Steven Coppens licht het punt toe: “De gemeenteraad moeten jaarlijks een advies verlenen
over het budget van de Kerkfabriek. Er wordt voorgesteld om een gunstig advies te geven.”

***
O.P.14

Personeelsdienst. Delegatie personeelszaken. Goedkeuring.

Steven Coppens licht het punt toe: “De gemeenteraad en het college kunnen hun
bevoegdheden betreffend personeelszaken delegeren, respectievelijk naar college en
algemeen directeur. We stellen voor om de gemeenteraad bevoegd te houden voor de
rechtpositieregeling, het arbeidsreglement, het organogram, alsook de niet-verplichte
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personeelsformatie. De omschrijving van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ wordt met
dit besluit overgedragen aan het college van burgemeester en schepenen.”

***
O.P.15
Secretariaat. Openbaar Groen. Aanduiding afgevaardigde voor de
algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
***
O.P.16
Secretariaat. Iverlek. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
***
O.P.17
Secretariaat. Iverlek. Aanduiding lid van de Raad van Bestuur en
van de Regionale Bestuurcomités tot het einde van de legislatuur.
***
O.P.18
Secretariaat. De Watergroep. Aanduiding afgevaardigde voor de
algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
***
O.P.19
Secretariaat. TMVS dv. Aanduiding afgevaardigde voor de
algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
***
O.P.20
Secretariaat. ERSV. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
***
O.P.21
Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde Stuurgroep Wijkwerken tot einde legislatuur.
***
O.P.22

Secretariaat. Welzijnskoepel. Statutenwijziging. Goedkeuring.

Steven Coppens licht het punt toe: “Sinds 2012 is het OCMW Hoeilaart toegetreden tot de
Welzijnskoepel West-Brabant. Deze koepel heeft na goedkeuring van de OCMW-raden van
de deelgenoten haar statuten gewijzigd. De raad voor maatschappelijk welzijn van Hoeilaart
heeft deze goedgekeurd tijdens haar zitting op 19 november 2018. Nu moet ook de
gemeenteraad deze statuten bekrachtigen.”
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***
O.P.23
Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Besluitenlijst Raad van
Beheer 13 december 2018.
***
O.P.24
Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Overzichtslijst
Algemene Vergadering 13 december 2018. Kennisname.
***
Vragen en antwoorden.
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift

Bram Wouters
Algemeen directeur
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get. Steven Coppens
Voorzitter

Steven Coppens
Voorzitter gemeenteraad

