Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 28 OKTOBER 2020
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
28 september 2020 . Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

28 september 2020: openbare zitting gemeenteraad.

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

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

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 28 september
2020 goed.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Secretariaat. Vervanging schepen Eva De Bleeker. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

7 januari 2019: Eva De Bleeker legt de eed af als raadslid en als schepen in de
gemeente Hoeilaart.
1 oktober 2020: Eva De Bleeker legt eed af als staatssecretaris Begroting en
Consumentenbescherming in de federale regering.

Feiten en context
Een schepen die lid wordt van de federale of Vlaamse regering wordt als verhinderd
beschouwd (DLB artikel 47).
De gemeenteraad neemt akte van deze verhindering en beslist of het opengevallen
schepenmandaat wordt ingevuld. Als de raad kiest om het mandaat niet in te vullen, dan
kan het voor de rest van de zittingsperiode niet meer worden ingevuld. Als de raad kiest
om het mandaat wel in te vullen, dan moet de raad binnen de twee maanden overgaan tot
verkiezing van een nieuwe schepen. De verkiezing gebeurt na voordracht van een
kandidaat-schepen door middel van een voordrachtsakte. De voorzitter gaat na of de akte
van voordracht ontvankelijk is. In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat
verkozen verklaard (DLB artikel 49).
De nieuw verkozen schepen is van rechtswege ook lid van het vast bureau (DLB artikel
79).
Juridische gronden
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 47, 49 en 79

Advies
/
Argumentatie
Uit onderzoek van de akte van voordracht blijkt dat de akte voor de kandidaat schepen
ontvankelijk is.
Dit kandidaat-schepen zal na het besluit van de gemeenteraad volgende eed afleggen in
handen van de burgemeester: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen."
Financieel advies
Geen financiële gevolgen
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad neemt akte van de verhindering van schepen Eva De Bleeker, die lid wordt van de
federale regering.
Artikel 2
De raad beslist het opengevallen schepenmandaat opnieuw in te vullen.
Artikel 3
De raad verklaart de voorgedragen kandidaat-schepen, Joy Sergeys, verkozen.
Artikel 4
De raad stelt de gewijzigde rangorde van de schepenen vast:
Rangorde

Naam

Eerste schepen

Joris Pijpen

Tweede schepen

Marc Vanderlinden

Derde schepen

Pieter Muyldermans

Vierde schepen

Joy Sergeys

Vijfde schepen (voorzitter BCSD)

Annelies Vanderlinden

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
betrokkenen
***
O.P.3 Secretariaat. Haviland. Voordracht nieuwe bestuurder raad van bestuur
tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

25 februari 2019: de gemeenteraad keurt de gezamelijk voordracht van 15
kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van Haviland goed.
25 maart 2019: de gemeenteraad duidt Eva De Bleeker aan als individuele
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Haviland voor de gemeente
Hoeilaart.
1 oktober 2020: Eva De Bleeker legt haar eed af als staatssecretaris van Begroting
en Consumentenbescherming in de federale regering.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart
1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april
1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst het Decreet Lokaal Bestuur.
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De statuten van Haviland bevatten volgende bepalingen:
• De raad van bestuur van Haviland bestaat uit 15 gemeentelijke bestuurders.
• Maximaal 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht.
• Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur.
• De 15 mandaten worden verdeeld onder de deelnemers op voordracht van de
houders van A-aandelen.
• De bestuurders worden op voordracht van de deelnemers benoemd door de
algemene vergadering.
• Bij de voordracht en benoeming wordt rekening gehouden met de
onverenigbaarheden, zoals bepaald in artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Dit houdt onder andere in dat er onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat
van bestuurder en lid zijn van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau
van de gewesten en gemeenschappen.
• Ingeval van overlijden of ontslag van een bestuurder voor de algehele vernieuwing
van de raad van bestuur wordt door de raad van bestuur in zijn vervanging voorzien
op voordracht van de deelnemer die deze te vervangen bestuurder heeft
voorgedragen en conform onderhavige statuten.
Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017
Statuten van Intercommunale Haviland

Advies
/
Argumentatie
Omwille van onverenigbaarheid moet de gemeente een nieuwe kandidaat bestuurder
voordragen en die aanduiden als individuele vertegenwoordiger.
Joy Sergeys wordt voorgedragen als vervanger voor Eva De Bleeker.
De raad gaat over tot geheime stemming.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad draagt Joy Sergeys voor als kandidaat bestuurder voor de raad van
bestuur van Haviland Intercommunale.
Artikel 2
De gemeenteraad duidt Joy Sergeys aan als individuele vertegenwoordiger.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland
***
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O.P.4 Secretariaat. Interrand. Voordracht nieuwe bestuurder raad van bestuur
tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

25 februari 2019: de gemeenteraad duidt Julie Vanstallen, Eva De Bleeker en Jo
Portois aan als leden van Raad van Bestuur van Interrand ingevolge de vernieuwing
van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.
25 februari 2019: de gemeenteraad duidt Caroline Lagrange, Joy Sergeys en Pieter
Muyldermans aan als leden van algemene vergadering van Interrand ingevolge de
vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.
1 oktober 2020: Eva De Bleeker legt haar eed af als staatssecretaris van Begroting
en Consumentenbescherming in de federale regering.

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.
Eva De Bleeker komt in een situatie van onverenigbaarheid als gevolg van de eedaflegging
als staatssecretaris. Dit mandaat kan niet gecombineerd worden met een schepenambt,
noch met het mandaat van bestuurder bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Bijgevolg moet ze ook vervangen worden in de raad van bestuur van Interrand.
Joy Sergeys, raadslid, schepen (onder voorbehoud van besluit van de gemeenteraad van
28 oktober 2020) en lid van de algemene vergadering van Interrand, wordt voorgedragen
als kandidaat-bestuurder. Bijgevolg moet zij op haar beurt worden vervangen in de
algemene vergadering.
Luc Meganck, raadslid, wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart in
de algemene vergadering van de intercommunale Interrand, dit ter vervanging van Joy
Sergeys.
Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Statuten Interrand, artikels 14 en 29

Advies
/
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Argumentatie
De raad gaat over tot geheime stemming betreffende de voordracht als kandidaat
bestuurder van Joy Sergeys, ter vervanging van Eva De Bleeker.
De raad gaat over tot geheime stemming betreffende de vervanging van Joy Sergeys in de
algemene vergadering door Luc Meganck.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad duidt Joy Sergeys aan als kandidaat-bestuurder van intercommunale Interrand,
en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
De raad duidt Luc Meganck aan als afgevaardigde van de gemeente in de algemene
vergadering van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 20192024.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale Interrand, alsook
aan de betrokkenen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Interrand, betrokkenen
***
O.P.5 Secretariaat. Iverlek. Voordracht lid Regionale Bestuurcomité Leuven tot
het einde van de legislatuur. Goedkeuring.
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.
1 oktober 2020: Eva De Bleeker legt haar eed af als staatssecretaris van Begroting
en Consumentenbescherming.in de federale regering.

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.
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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.
Eva De Bleeker mag, ingevolge haar eedaflegging, niet langer als lid van het regionaal
bestuurscomité fungeren.
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);

Advies
/
Argumentatie
Er dient een vervanging van het lid voor het regionaal bestuurscomité te worden uitgevoerd
tot het einde van de legislatuur.
De raad gaat over tot geheime stemming betreffende de vervanging van Eva De Bleeker
door Joy Sergeys.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
Joy Sergeys schepen, Kasteelstraat 18, 1560 Hoeilaart, voor te dragen als kandidaat-lid
voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven van de opdrachthoudende vereniging,
voor de resterende duur van de legislatuur tot aan de eerste algemene vergadering in het
jaar 2025.
Artikel 2
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 en betrokkene
***
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O.P.6 Secretariaat. Haviland. Vervanging afgevaardigde beheerscomité
GIDPBW (gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk). Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•
•

22 februari 2019: brief van Haviland Intercommunale met het verzoek tot het
aanduiden van een vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de
gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van
Haviland (GIDPBW) ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur
2019-2024.
25 maart 2019: de gemeenteraad duidt Eva De Bleeker aan als afgevaardigde van
de gemeente voor het beheerscomité van de (GIDPBW).
1 oktober 2020: Eva De Bleeker legt haar eed af als staatssecretaris van Begroting
en Consumentenbescherming in de federale regering.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart
1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april
1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst 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 bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019 werd akkoord gegaan
met de verlenging van Haviland Intercommunale als vereniging, voor een duur van 16 jaar
ingaand vanaf 10 november 2019, dus tot 10 november 2035.
In het beheerscomité van de GIDPBW Haviland zetelen de personen belast met het
dagelijks beheer van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en
vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg (FOD WASO).
Juridische gronden
•
•
•
•

Koninklijk Besluit van 10 december 2017, artikel 2;
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 40, 41 en 432;
De statuten van Haviland.

Advies
/
Argumentatie
Gezien het toenemend belang van Welzijn, Arbeidsveiligheid en Gezondheid van het
personeel en het toenemend toezicht door de FOD WASO in de lokale besturen dringt
Haviland er op aan om dit mandaat in het beheerscomité toe te kennen aan de
burgemeester, de schepen van Arbeidsveiligheid en Welzijn, de schepen van personeel met
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bevoegdheid Welzijn, Arbeidsveiligheid en Gezondheid of een mandataris met ervaring in
het Beheerscomité van de GIDPBW Haviland.
De raad gaat over tot een geheime stemming betreffende de vervanging van Eva De
Bleeker door Joy Sergeys.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad duidt mevr. Joy Sergeys aan als afgevaardigde van de gemeente voor
het beheerscomité van de gemeenschappelijke preventiedienst Haviland en dit tot het
einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en afschrift wordt bezorgd aan Haviland alsook aan de betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***
O.P.7 Dienst Vrije Tijd. Nominatieve subsidie. Aanvraag Raad voor Lokale
Economie. Hoeilaart bruist. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

23 september 2020: aanvraag van de Raad voor Lokale Economie tot goedkeuring
van het college van burgemeester en schepenen van de organisatie van de actie
'Hoeilaart bruist'.
28 september 2020: goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen
tot de organisatie van de actie.

Feiten en context
Op 23 september jl. diende de Raad voor Lokale Economie een aanvraag in tot toelating
om de eindejaarsactie 'Hoeilaart bruist 2020' te organiseren.
Via deze actie wensen de handelaars enerzijds hun klanten te bedanken voor hun
vertrouwen en loyaliteit en anderzijds het handelsleven en de eindejaarsverkoop in
Hoeilaart te promoten.
Zie ook de projectfiche in bijlage.
De actie zal verlopen volgens het reglement in bijlage.
De Covid-19-pandemie maakt de actie heel belangrijk en vereist een andere aanpak,
waarvoor de Raad voor Lokale Economie een financiële ondersteuning vraagt.
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Er zijn reeds enkele handelszaken gekend die zullen sluiten, omwille van de COVID-19
pandemie. De werkgroep van de RLE verwacht een kleiner aantal deelnemers aan de actie
en vreest dat een deelnamebedrag van 80 euro een te hoge kost is.
Het aantal deelnemers is echter wel belangrijk voor het slagen van de actie, onder andere
om de prijzenpot ('de marketingstunt van de actie') mogelijk te maken.
De RLE vraagt dan ook om een eenmalige financiële tussenkomst. Ze zullen deze
tussenkomst gebruiken:
• om dit jaar extra in te zetten op marketing (door aankoop meshdoeken,
infoportieken, extra flyers, nieuwe affiche en promobeeld, enz.)
• om een korting mogelijk te maken van 50% op het inschrijvingsbedrag voor
deelnemende ondernemingen (40 euro ipv 80 euro) - zonder de jaarlijkse prijzenpot
van 4000 euro in te perken.
Juridische gronden
•
•

Wet van 31 december 1851
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°

Advies
De Raad voor Lokale Economie wijst op het belang van deze actie en vraagt het lokaal
bestuur om een financiële ondersteuning.
Argumentatie
De Raad voor Lokale Economie vraagt een financiële ondersteuning om de actie "Hoeilaart
Bruist 2020" mogelijk te maken.
Deze tussenkomst maakt het mogelijk om de deelnemende handelszaken 50% korting te
geven op het deelnamebedrag van 80 euro, zonder de prijzenpot van 4000 euro in te
perken.
Gezien het effect van de Covid-19-pandemie op de economie is dit een terechte vraag.
De actie zal niet dezelfde aantrekkelijke uitstraling hebben wanneer er minder
handelszaken deelnemen of de prijzenpot kleiner is.
De RLE zal dit jaar extra investeren in marketing:
• opnemen in de UiTkalender;
• eerste blad Hier Hoeilaart;
• advertenties in de Serrist;
• nieuw campagnebeeld = nieuwe affiche (waarin ook Ik koop in Hoeilaart wordt
verwerkt);
• Facebookcampagne;
• betalende Facebookpromotie;
• druk van nieuwe raamstickers/affiches;
• druk van flyers;
• Instagrampromotie;
• druk van Meshdoeken (herrashekken);
• druk van infoportieken.
De Food & Non-Food bonnen zijn afgelopen. Er is op deze post nog budget beschikbaar dat
kan worden ingezet ter ondersteuning van "Hoeilaart Bruist 2020".
Deze actie kadert binnen datzelfde doel: de lokale economie ondersteunen en promoten!
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Het bedrag van 3000 euro dient te worden uitbetaald via een nominatieve subsidie aan de
Raad voor Lokale Economie. De reden hiervoor is dat de coördinatie van de actie verloopt
via de Raad voor Lokale Economie. Zo volgen zij onder andere de facturatie en betalingen
van de deelnemende ondernemers op, uitbetaling van de cadeaubonnen, enz.
De totale kost van de actie zal minimum 6000 euro bedragen (4000 euro prijzengeld,
drukkosten affiches, flyers, stempelkaarten, aankoop stempels, enz.).
Conclusie: Door het uitbetalen van de nominatieve subsidie blijft deze actie gecoördineerd
door de Raad voor Lokale Economie én blijft de administratieve ondersteuning van de
gemeente beperkt.

Financieel advies

Financiële gevolgen
voorzien

Actie: A-5.4.0
AR: 643000 - BI: 0500-14

Offerte: 3.000 euro
Huidig saldo krediet: ongeveer
30.000 euro
Saldo na vastlegging: ongeveer
27.000 euro

BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het eenmalig uitbetalen van een nominatieve subsidie
van 3000 euro aan de Raad voor Lokale Economie ter ondersteuning van de organisatie
van de actie 'Hoeilaart bruist 2020'.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om de trekker geheel vrij te stellen van de door de Wet van 14
november 1983 (Wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen) voorgeschreven verplichtingen zonder evenwel de trekker te ontslaan
van de verplichtingen volgende uit de bepalingen van de artikels 3 en 7, eerste lid, 1°.
Verantwoordelijke ambtenaar: Tessa Hemeleers
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
Coördinator Lokale Economie en Toerisme.
***
O.P.8 Kinderdagverblijf. Huishoudelijk reglement en schriftelijke
overeenkomst. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

25 februari 2019: goedkeuring huidig huishoudelijk reglement en schriftelijke
overeenkomst door de gemeenteraad.
1 april 2019: het huidige huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst
treden in werking.
22 juni 2020: goedkeuring wijziging rechtsvorm kinderdagverblijf door de
gemeenteraad.
28 september 2020: goedkeuring huishoudelijk reglement en schriftelijke
overeenkomst door het college.
11
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Feiten en context
Organisator.
Op 1 januari 2021 wijzigt de rechtsvorm van het kinderdagverblijf van gemeente naar
OCMW.
Pedagogisch beleid.
De rol van de pedagogisch ondersteuner wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Opnamebeleid.
• Ten gevolge van de implementatie van het lokaal loket kinderopvang wijzigt dit luik
in het huishoudelijk reglement. De nieuwe inschrijvingsprocedure wordt
beschreven.
• Voorrangsregeling: er worden extra voorwaarden toegevoegd bij inschrijving van
een broer/zus van kind dat opgevangen wordt in het kinderdagverblijf.
Ziektebeleid.
• In geval van een epidemie of andere medische noodzaak kan het ziektebeleid
eenzijdig gewijzigd worden.
• Er wordt toegevoegd dat wanneer we ouders telefonisch niet kunnen bereiken, er
eenmalig een koortswerend middel mag toegediend worden.
Prijs.
•

•

•

Registratie aanwezigheden: er wordt vermeld dat ouders zich akkoord verklaren
met de aanwezigheden van hun kind bij het betalen van de factuur. Er worden geen
papieren lijsten meer afgetekend aangezien de registratie van aankomst- en
vertrektijden nu digitaal verloopt.
Wijziging opvangplan (= gereserveerde opvangdagen): wanneer bij de inschrijving
een opvangplan is overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst, dan dient
deze bij de start gerespecteerd te worden. Een vermindering van opvangdagen zal
niet meteen toegestaan worden.
Extra facturatiekost: vanaf januari zal er per maand een extra facturatiekost
aangerekend worden van 2,50 euro per factuur.

Juridische gronden
•

Het BVR van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het
kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters: artikel
34, 35 en 36.

Advies
Er werd beroep gedaan op het advies van de VVSG voor de aanpassingen in het
huishoudelijk reglement.
Argumentatie
Wijziging organisator.
Vanaf 1 januari 2021 is de organisator van het kinderdagverblijf Solheide het OCMW
Hoeilaart. We verwijzen hierbij naar de goedkeuring op de gemeenteraad van 22 juni 2020.
Daarnaast worden de contactgegevens van het afdelingshoofd mens eveneens opgenomen
in het reglement.
Pedagogisch beleid.
De pedagogisch ondersteuner is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid en het
gezinsbeleid in samenwerking met de verantwoordelijke. Deze persoon evalueert de
kwaliteit van de opvang en stuurt bij aan de hand van onder meer het welbevinden en de
betrokkenheid van de kinderen en de tevredenheid van de ouders.
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Het kinderdagverblijf wil verder evolueren in het ‘ervaringsgericht werken’ met jonge
kinderen op basis van het pedagogisch raamwerk.
Opnamebeleid.
Er gelden voortaan 2 voorwaarden bij de toewijzing van plaatsen aan broertjes/zusjes van
kinderen die opgevangen worden in het kinderdagverblijf:
• De broer/zus wordt opgevangen in het kinderdagverblijf op het moment van de
inschrijving
EN
• Het jongere broertje/zusje dient uiterlijk 9 maanden na de start op school van de
oudere broer/zus te starten in de opvang.
De extra voorwaarden voor broertjes/zusjes worden toegevoegd om te vermijden
dat er te veel tijd zit tussen de start op school van het oudere kind en de start van
het jongere broertje/zusje in de opvang.
Ziektebeleid.
• Het kinderdagverblijf kan eenzijdig het ziektebeleid wijzigen bij een epidemie zoals
de corona-epidemie. Nieuwe en striktere afspraken met betrekking tot zieke
kinderen in de opvang zijn dan noodzakelijk.
• Wanneer ouders telefonisch niet bereikbaar zijn, zullen we in het belang van het
kind eenmalig een koortswerend middel toedienen zonder voorafgaand akkoord.
Het personeel volgt hierbij steeds de beslisboom van het agentschap Opgroeien.
Prijs.
•

•

•

Registratie aanwezigheden: sinds juni 2020 werkt het kinderdagverblijf met een
nieuwe software: Deona. De aankomst- en vertrektijden van de kinderen worden
geregistreerd via tablets. Deze gegevens worden gebruikt voor de opmaak van
gedetailleerde facturen. Ouders verklaren zich akkoord met de factuur bij het
betalen ervan.
Extra facturatiekost: we kiezen ervoor om naast de extra kost voor
verzorgingsproducten ook een extra maandelijkse facturatiekost aan de ouders aan
te rekenen. Deze kost kan aangerekend worden op basis van art 21 uit het MB van
23 april 2014 tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013: ”Voor
de volgende bijkomende kosten kan een bijkomend tarief gevraagd worden: 1° de
volgende kosten die direct gelinkt zijn aan kinderopvang: c) administratiekosten en
facturatiekosten, beperkt tot maximaal 3,5 euro per maand per opgevangen kind;”
Deze extra bijdrage van de ouders zal de jaarlijkse kost voor gebruik van de
software gedeeltelijk compenseren.
Wijziging opvangplan: het gebeurt steeds meer dat gezinnen het in de schriftelijke
overeenkomst afgesproken opvangplan wensen te wijzigen bij de start van de
opvang; meestal vragen ze een vermindering van opvangdagen aan.
Dit zal pas 6 maanden na de start toegestaan worden zodat we kunnen onderzoeken
of een combinatie van opvangplannen mogelijk is om een zo optimaal mogelijke
bezetting na te streven. De aanvraag kan ook nog geweigerd worden indien er geen
combinatie mogelijk is.

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke
overeenkomst goed.
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Artikel 2
Twee maanden na de schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen in het huishoudelijk
reglement en de schriftelijke overeenkomst, zal het reglement en de extra administratie
kost in werking treden.
Artikel 3
De verantwoordelijke van het Kinderdagverblijf brengt de gezinnen op de hoogte van de
wijzigingen en laat de ouders opnieuw handtekenen voor kennisname van de nieuwe versie
van zowel het huishoudelijk reglement als de schriftelijke overeenkomst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Melanie De Roeck
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Het kinderdagverblijf
De communicatiedienst
***
O.P.9 Dienst Welzijn. Subsidie Kinderopvang. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

•
•
•

•
•

•

28 augustus 2017: goedkeuring subsidiereglement initiatieven kinderopvang 0 tot
3 jaar door de gemeenteraad.
31 december 2018: het subsidiereglement was geldig tot 31 december 2018 en
dient in 2019 herbekeken en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd te
worden.
3 juni 2019: vraag tot betaling van de jaarlijkse materiaaltoelage
kinderopvanginitiatieven werd door het college van burgemeester en schepenen
uitgesteld in afwachting van bespreking en herziening door gemeenteraad van het
subsidiereglement kinderopvang dat in voege bleef tot 31/12/2018.
Juni 2019: voorbereiding opmaak meerjarenplanning 2020-2025 door het college
en besluit van het college tot wijziging van het subsidiereglement kinderopvang.
5 augustus 2019: bespreking van de budgetten welzijn ter voorbereiding van de
opmaak van de meerjarenplanning en melding van voorstel aanpassingen aan het
reglement.
3 oktober 2019: het vernieuwd subsidiereglement, met als enige
ondersteuningsvorm de materiaaltoelage, kwam aan bod in het Lokaal Overleg
Kinderopvang. Er waren onvoldoende deelnemers om hierover een advies te
kunnen formuleren.
14 oktober 2019: collegebeslissing ter uitbetaling van materiaaltoelage aan de
opvanginitiatieven voor het jaar 2019.
5 februari 2019: Lokaal Overleg Kinderopvang: zoals in het verleden was er een
algemene negatieve opmerking rond het feit dat er voor de materiaaltoelage een
onderscheid gemaakt wordt tussen inkomensgerelateerde opvang en opvang met
vrije prijs. Er werd ook gevraagd naar een verhoging van het bedrag.
23 september 2020: nieuw voorstel van reglement ter ondersteuning van
opvanginitiatieven werd ter advies voorgelegd aan het Lokaal Overleg
Kinderopvang.

Feiten en context
In 2017 keurde de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement voor ondersteuning van
initiatieven voor kinderopvang goed. Volgens artikel 12 van dat reglement is dat reglement
geldig tot 31 december 2018 en zou er een evaluatie gebeuren in het najaar 2018.

14

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 42 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 5927-0945-7335-6449.

Gemeenteraadszitting van 28 oktober 2020

Na een evaluatie in 2018 werd een voorstel van reglement opgemaakt voor 2019. Er werd
beslist om enkel de jaarlijkse materiaaltoelage te behouden als ondersteuningsvorm. De
inkomensgerelateerde opvang krijgt een toelage van 200 euro, de opvang met vrije prijs
een toelage van 140 euro.
Het was de bedoeling dat dit nieuw reglement goedgekeurd werd door de gemeenteraad
in 2019. Een advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang was hiervoor wenselijk, maar op
het Lokaal Overleg Kinderopvang op 3 oktober 2019 waren hiervoor onvoldoende
deelnemers. Daar er in 2019 geen reglement van toepassing was, heeft het college op 14
oktober 2019 beslist om de materiaaltoelage uit te betalen aan de opvanginitiatieven zoals
dat in het verleden gebeurde.
Op het Lokaal Overleg Kinderopvang van 5 februari 2020 kwam het subsidiereglement
opnieuw aan bod. Hier werd, zoals steeds in het verleden, negatief op gereageerd. Er was
wederom de vraag om geen onderscheid te maken tussen inkomensgerelateerde opvang
en opvang met vrije prijs alsook om de bedragen op te trekken.
In maart 2020 kregen we te maken met de coronacrisis. Heel wat opvanginitiatieven
hebben in die periode wekenlang de opvang moeten sluiten, daar er geen kindjes meer
naar hun opvang kwamen. Op het LOK van 23 september 2020 werd een nieuw voorstel
van subsidiereglement ter advies voorgelegd.
Juridische gronden
•

Het decreet lokaal bestuur, artikel 40.

Advies
Tijdens een aantal bijeenkomsten met opvanginitiatieven kwam de coronacrisis en de
impact ervan aan bod. Er is vraag naar ondersteuning vanuit de gemeente.
Op het Lokaal Overleg Kinderopvang van 23 september 2020 werd een nieuw voorstel van
reglement ter ondersteuning van de opvanginitiatieven voorgelegd ter advies. Het Lokaal
Overleg Kinderopvang steunt het voorstel.
Argumentatie
Ook dit jaar wensen we de opvanginitiatieven te ondersteunen door middel van een
materiaaltoelage. Momenteel is er geen reglement van toepassing. Daar de coronacrisis
een impact gehad heeft op de opvanginitiatieven in Hoeilaart, stellen we voor om de
toelage voor 2020 te verhogen naar 250 euro voor elk opvanginitiatief.
Dit reglement voor 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2021
zal het reglement grondig herbekeken worden. Voor deze herziening zullen alle
opvanginitiatieven bevraagd worden. Het is de bedoeling om de noden van de
opvanginitiatieven en de redenen om al dan niet deel te nemen aan het Lokaal Overleg
Kinderopvang, te achterhalen. De informatie uit deze bevraging wordt meegenomen voor
de opmaak van een nieuw subsidiereglement. In dit nieuw reglement zal er, zoals in het
vorige reglement, een onderscheid zijn tussen inkomensgelateerde- en opvang met vrije
prijs.
Financieel advies
Financiële
gevolgen voorzien

Actie: A-4.7.0
AR: 649000 - BI: 0945-23
IP: IP-GEEN

Huidig saldo krediet: 2.965 euro
Saldo na vastlegging: 465 euro
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan bijgevoegd voorstel van subsidiereglement voor
de kinderopvang.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om de trekker geheel vrij te stellen van de door de Wet van 14
november 1983 (Wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen) voorgeschreven verplichtingen zonder evenwel de trekker te ontslaan
van de verplichtingen volgende uit de bepalingen van de artikels 3 en 7, eerste lid, 1°.
Artikel 3
De gemeenteraad besluit in 2020 een materiaaltoelage van 250 euro toe te kennen aan de
opvanginitiatieven in Hoeilaart.
Artikel 4
Aan de financiële dienst wordt gevraagd deze toelage uit te betalen na het indienen van
de nodige bewijsstukken.
Artikel 5
Aan de beleidsmedewerker Welzijn wordt opdracht gegeven het nodige te doen zodat de
aanvragen correct gebeuren en volgens de afspraken.
Verantwoordelijke ambtenaar: Lore Van Roey
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Beleidsmedewerker Welzijn - Financiële dienst
***
O.P.10 Algemeen directeur. Iverlek. Kennisneming van de beslissing van Iverlek
en overige te verrichten formaliteiten met betrekking tot de inbreng in natura
naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

25 november 2019: besluit van de gemeenteraad om beheersoverdracht van
openbare verlichting goed te keuren en aan te sluiten bij de opdrachthoudende
vereniging Iverlek voor de activiteit 'openbare verlichting'.
24 september 2020: e-mail van de lokale relatiebeheerder bij Fluvius betreffende
de verdere verrichtingen in de overdracht van de openbare verlichting.
17 december 2019: zitting van de raad van bestuur van Iverlek en van de algemene
vergadering van Iverlek.

Feiten en context
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Iverlek d.d. 17 december 2019 tot
kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 5.372.325,00
euro door middel van 214.893 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 17 december
2019 van het variabel kapitaal ten bedragen van 17.368.100,00 euro door middel van
694.724 Aov-aandelen;
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Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek d.d. 17
december 2019 waarbij de gemeente Hoeilaart als deelnemer voor de activiteit openbare
verlichting werd aanvaard met ingang 17 december 2019;
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Iverlek, het inbrengverslag van
de commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene
vergadering waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve
inbrengwaarde van 616.936,02 euro, vertegenwoordigd door hetzij 18.508 aantal
aandelen Aov en 154.236,02 euro in cash;
Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Iverlek werd gestort op 14 februari 2020 op
rekening van de gemeente Hoeilaart;
Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling
van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september
2020;
Gelet op het voorstel van Iverlek om deze notariële akte te verlijden op 26 november 2020
om 14u00 in het regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat 68;
Juridische gronden
•

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen
41, 279, 281, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke
samenwerking;

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy,
Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet,
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Eva De Bleeker en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De raad besluit kennis te nemen van de beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek d.d. 17 december 2019 houdende de aanvaarding van de
toetreding per 17 december 2019 van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting
tot Iverlek en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van
de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019.
Artikel 2
Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering
van hogervermelde inbreng in natura.
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Artikel 3
Beslist Steven Coppens en Bram Wouters te bevestigen om als gevolmachtigde van de
gemeente de authentieke akte te ondertekenen op 26 november 2020 om 14u00 in het
regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat 68.
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen –
overeenkomstig de artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur –
schriftelijk op een informatiedrager naar keuze een bevoegde persoon aanduiden om in
zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te volbrengen.
Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden gebracht.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Iverlek
***
O.P.11 Secretariaat. Iverlek. Uitnodiging algemene vergadering in
buitengewone zitting 8 december 2020. Goedkeuring agenda.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

28 januari 2019: besluit van de gemeenteraad 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.
8 september 2020: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan
Buitengewone Algemene vergadering 8 december 2020 van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek.

Feiten en context
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 8 september 2020 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek
die op 8 december 2020 plaats heeft in "Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te
1702 Groot-Bijgaarden".
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van
8 september 2020 overgemaakt werd.
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Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden
in de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (WVV):
• Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coôperatieve
vennootschap ingevolge het nieuwe WVV.
• Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
• Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het
WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van
het passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp
geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
• Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op
afstand van de Algemene Vergadering.
• In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.
Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht:
• Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle
naast de reeds in de statuten opgenomen-zetel.
• Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
• Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of
voormalig lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging.
• Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het "doel" ten gevolge van
de inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht.
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering.
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19,
waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal
kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk.
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de
gouverneurs en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent
het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen
en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een
expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene
vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
Juridische gronden
•
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 432 en 434,
§5;
Artikel 24 van de statuten van Iverlek;
Energiedecreet van 8 mei 2009.

Advies
/
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Argumentatie
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
De agenda werd als volgt samengesteld:
1) Aanpassen van de statuten als volgt:
a.
Wijziging van het doel/voorwerp
b.
- Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14,15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37,
37bis, 38, 40, bijlage 1, Ibis en bijlage 3
- Toevoegen van een artikel 29ter.
2) Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen
vaststellen
3) Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4) Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5) Statutaire benoemingen.
6) a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en
diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' — verslag van de raad van bestuur
en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in
natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 8 december 2020.
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
7) Statutaire mededelingen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy,
Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet,
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Eva De Bleeker en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Besluit:
Artikel 1
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 8 december 2020:
1) Aanpassen van de statuten als volgt:
a.
Wijziging van het doel/voorwerp
b.
- Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14,15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37,
37bis, 38, 40, bijlage 1, Ibis en bijlage 3
- Toevoegen van een artikel 29ter.
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2) Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen
vaststellen
3) Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4) Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5) Statutaire benoemingen.
6) a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en
diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' — verslag van de raad van bestuur
en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in
natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 8 december 2020.
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
7) Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met
inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Iverlek.
Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente, Marc Vanderlinden, die fysiek dan wel digitaal zal
deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Iverlek op 8 december 2020
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Artikel 3.2 in geval van schrifteliike algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de
voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt
van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering
(zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een
bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst
'houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers' die gevoegd zal
worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij
de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden
aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het emailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Iverlek, uitsluitend op het mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be (voor 1
december 2020) en Marc Vanderlinden en Joy Sergeys.
***
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O.P.12 Secretariaat. TMVS dv. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering
in zitting van 8 december 2020. Goedkeuring agenda.
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 januari 2019: de gemeenteraad beslist tot aanduiding van mevr. Eva De Bleeker
als afgevaardigde en dhr. Marc Vanderlinden als plaatsvervanger van de
afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart voor de algemene vergaderingen van
TMVS dv die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december
2024.
14 september 2020 : brief van TMVS dv zijnde de uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering van dinsdag 8 december 2020 met de vastgestelde
gedetailleerde agenda.

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.dv.
Juridische gronden
•
•
•

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

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Hieronder de voorgestelde agenda:
1) Toetreding van deelnemers
2) Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3) Evaluatieverslag 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021
(cfr. artikel 432 DLB)
4) Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5) Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6) Statutaire benoemingen
Varia
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Sylvie Gahy,
Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet,
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Eva De Bleeker en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
BESLUIT :
Artikel 1:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1.
Toetreding van deelnemers
2.
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3.
Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr.
artikel 432 DLB)
4.
Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5.
Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6.
Statutaire benoemingen
Varia
Artikel 2:
De raad draagt de aangeduide plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8 december 2020, te onderschrijven en haar/zijn
(hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.
Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit zal :
• hetzij per post t.a.v. FARYS I TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
• hetzij per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farvs.be,
gestuurd worden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
TMVS via elektronische post, 20201208BAVTMVS@farvs.be ten laatste op 3 december
2020, raadsleden Eva De Bleeker en Marc Vanderlinden
***
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O.P.13 Algemeen directeur. Toetreding raamovereenkomst voor het leveren van
multifunctionals, printers en een universeel beheersysteem 2018/003.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

1 augustus 2018: publicatie van het bestek met toepassing van de openbare
procedure en met als onderwerp 'Raamovereenkomst voor het leveren van
multifunctionals, printers en een universeel beheersysteem 2018/003' als een
overheidsopdracht voor leveringen zowel Belgisch (BDA: 2019-523474) als
Europees (2019/S 147-362145).
29 oktober 2018: gunningsbeslissing door de raad van bestuur van VERA autonoom
provinciebedrijf.

Feiten en context
VERA heeft in de aankondiging en in het lastenboek opgenomen dat APB VERA Steunpunt
e-government als aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten handelt. Deze
aankoopcentrale fungeert als tussenpersoon door het sluiten van raamovereenkomsten die
door de aanbestedende overheden kunnen worden gebruikt (artikel 47, §1, alinea 2 van
de wet overheidsopdrachten). De deelnemende instantie dient zelf nog een overeenkomst
te sluiten met de gekozen leverancier.
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor huur en onderhoud van multifunctionals,
printers, large format printers, document scanners en een universeel beheersysteem voor
een periode van 5 jaar.
Het betreft een overeenkomst tegen prijslijst die samengesteld is op basis van
eenheidsprijzen. De overeenkomst omvat tevens het onderhoud en de verbruiksproducten
(toners, drums, inkt… exclusief papier).
Een werkgroep van afgevaardigden van de lokale besturen bepaalde mee de inhoud en
voorwaarden van het bestek en heeft ook de analyse en evaluatie van offertes en de
gunning begeleid.
Volgende instanties kunnen afnemen van deze raamovereenkomst zonder dat er een
afnameplicht bestaat :
• Lokale overheden (gemeentebesturen, OCMW’s, gemeentescholen,
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 of samenwerking. Dit geldt zowel voor de
bestaande virtuele centrumsteden (Noord, STAD, Hageland, Luchthaven, Groene
Rand, Brabantse Kouters, Lambiek, ADD-ICT) en samenwerkingen (Politie OOST,
Politie WEST en Regionale landschappen Vlaams-Brabant) als voor de nog op te
richten virtuele centrumsteden of samenwerkingen.
• Leden en toekomstige leden van de interlokale vereniging IT-punt. Meer info kan
je vinden op: https://www.it-punt.be/it-punt-in-het-kort
• VERA (Autonoom provinciebedrijf)
De leveringsadressen zijn zowel de hoofdlocatie als de bijlocaties van deze deelnemende
instanties.
Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één deelnemer
per perceel.
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Conform de bepalingen van het bestek werden de volgende percelen toegewezen aan:
• Perceel 1: Multifunctionals en printers:
Canon Belgium NV, Berkenlaan 3, 1831 Diegem
•

Perceel 2: Universeel beheersysteem:
Canon Belgium NV, Berkenlaan 3, 1831 Diegem

Juridische gronden
•
•

Het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 30 mei 2000 tot
oprichting van VERA als autonoom provinciebedrijf.
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 bij lokale
besturen, 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.

Advies
/
Argumentatie
De huidige overeenkomst voor het gebruik van multifunctional printers binnen het OCMW
loopt af. Voor de twee toestellen die binnen het OCMW worden gebruikt moeten we een
nieuwe overeenkomst sluiten.
In het kader van de integratie tussen gemeente en OCMW willen we alle multifunctionals
en printers onder één leverancier brengen en onder één beheersysteem. Vandaag
werken OCMW en gemeente reeds samen met Canon. We zijn dan ook in overleg met
hen om alle contracten te herzien naar eenzelfde termijn.
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 voor het leveren van multifunctionals,
printers en een universeel beheersysteem 2018/003” werd uitgeschreven namens andere
besturen, zoals vermeld in de Belgische en Europese publicatie;
Het voorwerp van deze overheidsopdracht is een overeenkomst tegen prijslijst die
samengesteld is op basis van eenheidsprijzen. De overeenkomst omvat tevens het
onderhoud en de verbruiksproducten (toners, drums, inkt… exclusief papier);
VERA heeft samen met een vertegenwoordiging van 6 afgevaardigden van de lokale
besturen de analyse gemaakt en de leveranciers geselecteerd die de interessantste
aanbieding MFC materiaal heeft tegen de beste prijs, kwaliteit en service, op alle hierbij
betrokken gebieden.
Het bestek en de evaluaties gebeurde onder toezicht en met medewerking van een
werkgroep van 5 openbare besturen en VERA. Deze werkgroep kwam tot stand na een
projectselectie.
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 60 maanden met ingang op 14
november 2018 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief.
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Financieel advies
Financiële
gevolgen voorzien

2020/GBB/011907/613230/GEMEENTE/CBS/
IP-GEEN

Huidige kost:
€ 5.842 per jaar voor leasing
€ 5.400 per jaar voor printkosten

2020/GBB/011907/613050/GEMEENTE/CBS/
IP-GEEN
Zowel op vlak van leasing als op vlak van printkosten is een gecombineerde besparing
tot 26% mogelijk. Dit voornamelijk omdat er binnen de nieuwe raamovereenkomst per
maand 7500 prints in de prijs zijn inbegrepen.
In geval van een 1-op-1 vervanging en gelijkaardig volume is een besparing van € 243
per maand haalbaar. Deze besparing op printkost wordt ingezet op het beveiligen van de
toestellen conform de GDPR-bepalingen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1:
De raad neemt hierbij kennis dat de opdracht “Raamovereenkomst voor het leveren van
multifunctionals, printers en een universeel beheersysteem 2018/003” via VERA als
aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten voor lokale overheden in de
provincie Vlaams-Brabant werd toegewezen aan:
• Perceel 1: Multifunctionals en printers:
Canon Belgium NV, Berkenlaan 3, 1831 Diegem
• Perceel 2: Universeel beheersysteem:
Canon Belgium NV, Berkenlaan 3, 1831 Diegem
Artikel 2:
De geraamd waarde voor deze opdracht voor het OCMW waarvan sprake in artikel 1
bedraagt 42.000 inclusief btw (voor 60 maanden) op basis van vermoedelijke
hoeveelheden
Artikel 3:
De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 60 maanden met
ingang op 14 november 2018 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief.
Artikel 4:
Eventuele aankopen kaderend in dit raamcontract zullen worden uitgevoerd via de
bestelprocedure uitgewerkt door VERA
Artikel 5
De raad beslist om toe te treden tot dit raamcontract voor perceel 1: Multifunctionals en
printers en perceel 2: Universeel beheersysteem.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
VERA, Canon
***
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O.P.14 Dienst Welzijn. Eerstelijnszone. Verslag Zorgraad 25 augustus 2020.
Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis:
•

16 december 2019: besluit van de gemeenteraad: goedkeuring van de statuten
van de Eerstelijnszone Druivenstreek vzw.

Feiten en context:
De (voorlopige) zorgraad vergadert 10 maal per jaar (maandelijks, uitgezonderd in de
zomervakantie).
Het lokaal bestuur van Hoeilaart is vertegenwoordigd in de zorgraad door Chloë Foccaert,
afdelingshoofd mens en door Véronique Collart, diensthoofd sociale dienst en thuiszorg.
Juridische gronden:
•
•
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.
Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring
van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april
2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

Advies:
/
Argumentatie:
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Kennisname / Aktename
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Zorgraad van 25 augustus 2020.
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert
Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden
Uittreksel voor:
dienst Welzijn
***
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O.P.15 Financiën. AMJP augustus 2020. Opmerkingen van de gouverneur.
Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld op 24 augustus
2020. Het beleidsrapport werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente.
Het gemeentebestuur bracht de toezichthoudende overheid op de hoogte van deze
publicatie en bezorgde de digitale rapportering.
Het bestuur ontving op 6 oktober 2020 de inhoudelijke vaststellingen van de
gouverneur via het digitaal loket.

Feiten en context
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Hoeilaart hebben op 24
augustus 2020 de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld.
Inhoudelijke vaststellingen n.a.v. het toezicht van de gouverneur moeten ter kennisname
gebracht worden op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikel 332, § 1, derde lid.

Advies
Het nazicht van dit beleidsrapport heeft geleid tot de volgende inhoudelijke vaststellingen:
Schema M3: aanpassing kredieten lopend jaar
Het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3) van de gemeente en het OCMW
van Hoeilaart bevat zowel de wijziging van de kredieten van het lopende boekjaar
(boekjaar N) als de ramingen van het volgende boekjaar (boekjaar N+1). Dat is niet
correct.
Uit het nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW
van Hoeilaart blijkt echter dat alleen de kredieten van het lopende boekjaar (boekjaar N)
worden gewijzigd. In dergelijk geval dient enkel boekjaar N worden weergegeven in
schema M3.
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de inhoudelijke vaststellingen van de gouverneur naar
aanleiding van het nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de
gemeente en het OCMW van Hoeilaart, vastgesteld op 24 augustus 2020.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Financieel directeur
***
O.P.16 Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
In zitting van 28 september 2020 heeft de raad kennis genomen van de evolutie van de
budgetten voor het tweede kwartaal van 2020.
Feiten en context
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de evolutie van de
budgetten aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het
college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau.
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de
algemeen directeur ter beschikking.
Juridische gronden
Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Advies
/
Argumentatie
Het is belangrijk dat de organisatie en het politieke niveau op regelmatige tijdstippen de
uitvoering van de budgetten in relatie tot de doelstellingen kan opvolgen en kan nagaan
of de uitgaven en ontvangsten stroken met de financiële planning.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten van het bestuur voor het derde
kwartaal van het jaar 2020.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
financieel directeur, algemeen directeur, MAT-leden.
***
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O.P.17 Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2021.
Kennisname.
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 ter kennisgeving
voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.
Aansluitend aan de gemeenteraadszitting vindt de vergadering voor de raad voor
maatschappelijk welzijn plaats.
Juridische gronden
•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen
18 t.e.m. 20.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 1.0. - 25 maart 2019,
artikels 1 (bijeenroeping) en 2 (termijn van oproeping).

Advies
/
Argumentatie
De opmaak van een planning voor een volledig werkjaar biedt aan het secretariaat de
mogelijkheid tijdig de zaal te reserveren en de verzendingsdata in te plannen.
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de planning van de gemeenteraadszittingen
voor het werkjaar 2021.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de data van de geplande gemeenteraadszittingen voor het
dienstjaar 2021.
De planning ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

25
22
22
26
31
28
30
27
25
22
13

januari
februari
maart
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december

4e
4e
4e
4e
5e
4e
5e
4e
4e
4e
2e

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
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Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Secretariaat, technische dienst (onderhoudsdienst), onthaal, communicatiedienst
***
Vragen en antwoorden.
1) Vraag 1:
Julie Delwick stelt volgende vraag: "Agentschap Natuur en Bos heeft recent de
verdeling van de wegen in het bos aangepast en nieuwe meldpalen geplaatst,
waardoor er heel veel gemeenschappelijk wegen zijn afgeschaft. Dat leidt tot een
beperking in vrijheid voor fietsers, ruiters en wandelaars/lopers. Het probleem stelt
zich in het volledig Zoniënbos en heel specifiek in het deel van Hoeilaart langs La
Hulpe. De ruiterswegen zijn herleid tot een route van een 10-tal kilometer met tevens
een zeer gevaarlijke helling. Er is geen alternatieve weg voor een ruiter met een
paard die zo een helling niet aan kan (een ouder paard bijvoorbeeld). De actieradius
van paarden is beperkt waardoor door de huidige toestand niet kan uitwijken naar
andere delen van het bos. De afschaffing van de gemeenschappelijke wegen leidt tot
een eentonige piste. Voor de ruiters waarvan de paarden gestald zijn in Hoeilaart
brengt dit een grote eenzijdige beperking mee, wat heel slecht is voor het welzijn van
de paarden en zijn ruiter. Dit is voor mij onaanvaardbaar voor een gemeente die
paardensport hoog in het vaandel draagt? Ook andere weggebruikers zijn de dupe
van deze nieuwe regeling, ikzelf volgt al 14 jaar een parcours dat ik nu niet mag
gebruiken. Onze vrijheid wordt hiermee beknot, wat ik ten zeerste betreur. Graag wil
ik weten hoe deze aanpassingen tot stand zijn gekomen? Werd dit in overleg gedaan
met de gemeente Hoeilaart? Ik wil weten hoe de gemeente Hoeilaart een antwoord
gaat bieden aan Agentschap Natuur en Bos. Zouden we beter niet streven naar
vrijheid op de wegen voor de gebruikers van het bos. Is er herevaluatie mogelijk
meer gesteund op onderling respect van de verschillende gebruikers van de
boswegen in plaats van de onderlinge verdeling van de wegen zodat de
bewegingsvrijheid in het Zoniënbos niet zomaar wordt afgepakt."
Joris Pijpen antwoordt: " Ik stel voor om het mailtje van Agenschap van Natuur en
Bos voor te lezen, aangezien ik dit mailtje pas vandaag ontvangen heb. Persoonlijk
vind ik het anwoord niet volledig en stel ik ook voor om met hun in overleg te gaan.
Er is geen overleg geweest met de gemeente Hoeilaart, om op uw vraag te
antwoorden. Ik lees dus de mail voor: "Natuur en Bos heeft alle signalisatie in het bos
vernieuwd. Dat is een onderdeel van de intergewestelijke structuurvisie voor het
woud, waardoor er nu overal dezelfde palen en pictogrammen verschijnen. Laat ons
zeggen dat dat een goede zaak is en dat dat de situatie duidelijker maakt en dat er
daar ook vele positieve reacties op zijn. Voor de fietsers en de ruiters ontstaat er de
verwarring omdat mensen zich onvoldoende bewust waren van de regels. In het bos
mogen wandelaars in principe overal komen, tenzij het anders is aangeduid. Fietsers
en ruiters komen in principe enkel waar het uitdrukkelijk toegestaan is. Dat was altijd
al de regel, dat is het nu nog. Maar omdat er op veel plaatsen pictogrammen
ontbraken of niet voldoende consequent waren aangebracht, was het fietsers en
ruiters niet altijd duidelijk waar zij zich konden begeven. De nieuwe signalisatie
maakt het veel duidelijker en het is geen grote wijziging tegenover het bestaande
toegankelijkheidsreglement. De toegankelijkheid zoals die vroeger zichtbaar was op
de NGI-kaart is de basis geweest voor het aanbrengen van de pictogrammen. Het is
enkel zo dat er veel meer pictogrammen zijn aangebracht zodat het normaliter van
elke weg glashelder zou moeten zijn voor welke groepen deze bedoeld is. Zo probeert
ANB ook conflicten tussen groepen en gebruikers uit te sluiten en de natuur
voldoende en rustigere zones te geven. Er zijn honderden dreefpalen aangebracht en
duizenden pictogrammen. Het is dus niet uit te sluiten dat er hier of daar een foutje is
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ingeslopen. Maar in regel is het toegankelijkheidsreglement hetzelfde gebleven zoals
in het beheerplan van 2014 was goedgekeurd en hebben fietsers en ruiters de vele
tientallen kilometers paden ter beschikking, die ze voordien ook al hadden."
Zoals eerder gezegd, ben ik niet tevreden met het antwoord. We gaan overleg vragen
met ANB en de regiobeheerder hieromtrent. Wat ik nu wel uit zo een antwoord
opmaak, is dat er eigenlijk niet zo veel veranderd is tegenover vroeger en dat ze het
gewoon duidelijker hebben gemaakt."
Julie Delwick vult aan:" Voor mij is eigenlijk het feit dat onze vrijheid beperkt wordt.
Het bos is de enige plaats waar je je nog kan ontspannen en stappen waar je wilt. Ik
vraag me ook af of het volgen die paden aangeraden is of is dit verplicht. Als je wordt
betrapt door een boswachter, kan je dan een gasboete ontvangen?"
Luc Meganck deelt mee: "Er zijn maar twee boswachters beschikbaar, zodat de kans
dat je betrapt wordt miniem is. Als Joris een mail terugstuurt (ik heb een
transportroute gedaan in het Zoniënwoud om bomen uit te voeren), stel ik voor om
iemand (iemand van de fietsersclub en wanderclub, samen met de boswachters) mee
te nemen en de volledige route te verkennen, om zo te kunnen controleren en de
pijnpunten op te sommen "
Alain Borreman vult aan: "Ik ga ook elke dag in het bos wandelen en het grote
probleem is, dat er niemand zich iets van aantrekt van die paden. Er is totaal geen
controle op de paden noch voor de fietser, wandelaars of ruiters."
Marc Vanderlinden merkt op: "Je weet nu wel waar je je bevindt, als je verloren
loopt."
Tim Vandenput antwoordt: "Om op de laatste vraag van Julie Delwick te antwoorden.
Het zijn de boswachters die boetes kunnen geven, de politie in tweede instantie ook
maar de politie gaat daar nooit, behalve tijdens de lockdown periode zijn ze daar af
en toe geweest voor gezamenlijke acties. Wat de handhaving zelf betreft, ANB heeft
maar 1 boswachter per dag voor het Vlaamse gebied (grens van Sint-Genesius-Rode
tot in Tervuren). Dat is een beleidsbeslissing van Agentschap Natuur en Bos geweest
om dat stelselmatig af te bouwen om budgettaire redenen. Ik heb tegen de
regiobeheerder gezegd dat ze beter een paar administratieve jobs in Brussel hadden
afgeschaft en meer mensen in het bos hadden voorzien. Dit zijn keuzes die wij niet
maken, het zijn keuzes die ze in Brussel maken. De realiteit is dat je op Vlaams
niveau, op Vlaams grondgebied, weinig controles hebt. Ga je naar Oudergem of
Bosvoorde, daar zie onmiddellijk de boswachters en er wordt ook gebruikt gemaakt
van drones."
Julie Delwick vermeldt dat ze enkel wil vechten voor de vrijheid in het bos. "Misschien
kunnen we vanuit de gemeente rechtstreeks een brief sturen naar de minister van
Natuur en Bos. Ik ga zeker een brief sturen vanuit mijn niveau want ik vind dit
onaanvaardbaar."
Tim Vandenput vult aan: "Ik heb met mevrouw Evenepoel gemaild en gebeld in de
lockdown omdat ik vaststelde dat er slechts 1 boswachter ter beschikking was voor
het Vlaamse Zoniënwoud. Zij bevestigde dat zij niet meer mensen op het terrein kon
zetten. Ik heb haar gevraagd om een samenwerkingsakkoord met Wallonië en het
Brussels Hoofdstedelijk gewest te voorzien, zodat die boswachters ook op Vlaams
grondgebied kunnen komen controleren. In Vlaamse rangen is dit misschien toch te
communautair."
Caroline Lagrange vult aan: "Ik denk niet dat het een probleem van boswachters is,
want we hebben ze liever minder, zodat de vrijheid behouden wordt. In elk geval is
de boswachter heel actief hier, want als je gaat wandelen met de hond en hij is niet
aan de leiband word je regelmatig beboet. Daarop wordt er regelmatig controle
uitgevoerd."
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Timothy Rowies vult aan: "In het Zoniënbos, deel Hoeilaart, kan je daar de app
gebruiken om meldingen door te geven? Bijvoorbeeld om een probleem te melden dat
voorkomt in het bos."
Joris Pijpen antwoordt: "Je kan een gewone melding doen bij de gemeente Hoeilaart
en dan maken wij die over aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat kan maar ik
denk dat het beter is als de melding rechtstreeks overgemaakt wordt aan het
Agentschap Natuur en Bos, want anders gaat er kostbare tijd verloren."
Timothy Rowies vult aan: "Er moet een toegankelijke manier zijn voor mensen om
feedback te geven. Via de app is het gemakkelijk en mensen hebben er ervaring mee.
Als ze moeten gaan zoeken naar een andere manier om iemand te contacteren, ze
weten anders niet hoe ze hun ervaringen moeten delen. Dus ik denk dat dit een
toegankelijke manier is."
Joris Pijpen antwoordt: "Ze kunnen dit wel doen en onze diensten zullen de
meldingen verwerken en doorspelen aan de bevoegde instanties. Hopelijk krijgt de
melder dan rechtstreeks een antwoord van het Agentschap Natuur en Bos."
Steven Coppens vult aan: "Er kan wel degelijk een melding gemaakt worden via de
app."
Julie Delwick stelt volgende vraag: "Gaan we iets concreet vanuit de gemeente
doen?"
Steven Coppens licht toe: "Ik denk dat de schepen heeft aangegeven dat hij een
overleg gaat aanvragen met het Agentschap Natuur en Bos, daar wordt zeker werk
van gemaakt."
Joris Pijpen vult aan: "We gaan een overleg vragen op basis van dit antwoord dat een
beetje onvoldoende is en dat niet op al uw vragen een antwoord geeft. We
verwachten een uitgebreider antwoord van hun en dan gaan we bepalen hoe we
daarop gaan reageren. De mogelijkheden zijn eerder beperkt om vanuit de gemeente
te zeggen dat we ons daarbij niet goed voelen en niet mee akkoord zijn. Ik vind
vooral jammer in deze zaak dat alles boven onze hoofden wordt beslist, via de
verschillende structuren. De geïmpacteerden (fietsers, wandelaars en ruiters) worden
daar eigenlijk amper of niet in gehoord."
Julie Delwick vult aan: "De antwoorden van het Agentschap Natuur en Bos zijn
compleet niet correct, want wij hebben de kaart vergeleken en hun antwoord is niet
correct. Ik wil zelf helpen om een deftig dossier samen te stellen om aan hun te
overhandigen."
2) Vraag 2:
Tim Vandenput wil graag een overzicht geven van de huidige Covid-19 maatregelen
van de gemeente maar eerst wil hij nog iets uitvoeren en richt zich tot de voorzitter:
"Eva had het daarnet gezegd, doe wat ge zegt en zegt wat je doet. Ik wil dat
vanavond ook doen. Ik had u vorig jaar beloofd een sjerp te geven als
gemeenteraadsvoorzitter omdat dit in vele gemeenten gebeurt en dat jij toch de
eerste burger bent van onze gemeente. Ik vind het altijd zo zielig dat jij met die vlag
op 11 november moet rondlopen en daardoor beperkte zichtbaarheid hebt. Ik heb de
vrijheid genomen om een sjerp in de kleuren van Hoeilaart aan te schaffen, vanuit
mijn eigen portefeuille. Ik wou dit eigenlijk vorig jaar geven met de viering van 100
jaar gemeentehuis op 1 december maar dit is dan niet doorgegaan, ook omdat de lift
niet geïnstalleerd was en daarna was er het coronavirus. Vandaag vind ik het
opportuun om deze te overhandigen, temeer omdat er juist een nieuwe schepen
geïnstalleerd is en we hebben een nieuwe staatssecretaris. Nu ben je ook officieel
zichtbaar als gemeenteraadsvoorzitter en ik hoop dat je het veel zal kunnen dragen."
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Steven Coppens bedankt de burgemeester: "Ik doe deze rol al tien jaar. Bedankt voor
deze sjerp als teken van erkentelijkheid en ik ga dit met veel fierheid dragen."
Tim Vandenput licht de Covid-19 maatregelen van de gemeente toe: "De cijfers
volgen jullie ook op en deze zijn niet goed zoals in de omliggende gemeente. Wij
hebben een Covid coördinator en dat is Chloë Foccaert, afdelingshoofd Mens en zij
volgt de situatie op de voet op. We hebben maandag een digitaal overleg gehad met
Chloë, de algemeen directeur, met mezelf, met dokter Meys. Dokter Meys en Chloë
hebben toegang tot de zorgatlas, dat is de database op ELZ. Hier kunnen ze op naam
zien wie er besmet is in de gemeente. Mijn bezorgheid was een beetje dat er haarden
eventueel zouden zijn en hiervoor speciale maatregelen moeten nemen. De dokter
heeft bevestigd dat mensen die positief testten, niet uit 1 of 2 omgevingen komen,
maar het gaat allemaal over losse gevallen, meestal in familieverband. Hij heeft geen
enkele aanwijzing dat hier een bron van verspreiding is. Verder volgen we de
richtlijnen van de overheden. De testen worden afgenomen in de Pangaertzaal van de
Kasteelhoeve, dagelijks ongeveer een 60 tot 70-tal. Vorige week zijn de richtlijnen
gewijzigd, als je symptomen hebt dat je vooral moet thuisblijven en dat je na een
bepaalde tijd een test kan aanvragen. Dat was om de dokters te ontlasten om niet
covid gerelateerde problemen te kunnen behandelen. Jullie hebben ook waarschijnlijk
gelezen dat er binnen de eerstelijnszone, een teststraat zal georganiseerd worden in
Tervuren (aan het Afrika museum). Dat is zo een teststraat die in andere grotere
steden en gebieden georganiseerd werd. Een drive-in systeem waar de mensen zich
digitaal inschrijven via een website, en dan kunnen langskomen op een afgesproken
uur en zal die test afgenomen worden en blijven in de wagen zitten en het resultaat
wordt binnen één dag of twee opgestuurd. Het is de ambitie om per 100.000
inwoners 350 testen per dag te gaan uitvoeren. Voor wie niet fysisch naar Tervuren
kan (omdat die geen wagen heeft of andere beperkingen heeft) zal de dokterspraktijk
nog altijd de testen kunnen uitvoeren in de Kasteelhoeve. Dat zijn beslissingen die
worden genomen worden op de eerste lijn zone niveau, waar wij deel van uitmaken.
Ik ben toch blij dat mensen die niet naar Tervuren kunnen, nog hier worden geholpen
in Hoeilaart. Mensen die positief testen, Chloë bekijkt dit dag per dag, worden
opgebeld door ons Covid team met de vraag of alles goed gaat, of ze hulp nodig
hebben. Dat gebeurd nog altijd en zullen we blijven doen. Ze stellen ook een aantal
vragen om die brontracing op te starten: waar bent u geweest?; wanneer waren er
de eerste symptomen? Om toch lokaal een beetje de brontracing in kaart te brengen.
Dit wordt ook gedaan door de contacttracing teams, maar dit werkt nog niet 100%,
wel al beter dan in het begin van de pandemie. Wij blijven nog altijd de brontracing
doen als we de mensen opbellen. Wat het woonzorgcentrum betreft, werd ik
zondagnamiddag opgebeld door Chloë dat er 1 positieve test was in De Serre. Deze
persoon had met twee andere personen altijd aan tafel gezeten en 1 van die twee
andere vertoonde ook al symptomen. Ze hebben onmiddellijk gehandeld en deze drie
personen apart geïnstalleerd in het dagverzorgingscentrum. Maandag zijn alle
residenten van De Serre getest en dinsdagochtend vroeg, kreeg ik het bericht dat er
8 positieve gevallen vastgesteld werden. De familie werd gecontacteerd om mee te
delen dat de resident positief was en de afdeling De Serre werd in twee opgesplitst
namelijk een Covid afdeling en een niet-Covid afdeling. Omdat het
dagverzorgingscentrum te klein was om zoveel besmette personen op te vangen.
Verzorgers en verplegers die in de Covid-afdeling werken, die hebben speciaal
materiaal ter beschikking om hen te beschermen (FFP2, facing shields, handschoenen
en schorten) en zij mogen ook niet werken op de niet Covid-afdeling. Het was toch
eventjes aanpassen, ook naar het organiseren van uurroosters toe. Sinds
dinsdagnamiddag is het dagverzorgingscentrum niet meer in gebruik en wordt
ontsmet en zal klaargemaakt worden, mochten erop de andere afdelingen
besmettingen zijn. Vandaag (woensdag) werd het personeel getest dat de afgelopen
week in De Serre heeft gewerkt, alsook de bewoners van De Pluk en de Doenders.
Vandaag zou dus iedereen zowel alle residenten als personeel van De Serre getest
zijn. Volgende maandag worden de negatieve bewoners van de gesloten afdeling
opnieuw getest. Sinds maandag wordt er geen externe meer toegelaten tot het
woonzorgcentrum. Het gaat over kapper, pedicure en externe kiné en alle
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dokterdiensten worden vanuit de groepspraktijk gedaan. De bezoekregeling is als
volgt: niemand komt meer binnen, bezoek in de cafetaria, zwaaimomenten en bezoek
op de kamer (reeds 10 dagen geleden afgeschaft) wordt niet meer toegelaten en het
videobellen wordt terug ingevoerd. De toestand van de 9 besmette bewoners in de
gesloten afdeling is goed, ze vertonen amper of geen symptomen en dokter
Depraetere gaat elke dag langs bij de patiënten van de gesloten afdeling om hun te
controleren. Verder zegt Chloë Foccaert dat ze heel fier is op alle medewerkers van
het woonzorgcentrum. Die staan sinds zondag allemaal paraat en er is een heel goeie
samenhorigheid om dit terug onder controle te brengen. Er zijn een aantal nieuwe
maatregelen die van toepassing zijn vanaf middernacht. Zoals de voorzitter reeds
vermeldde gaat de 11 novemberviering niet door. De bedoeling was een 11
novemberviering te organiseren, niet in stoet te gaan maar op vaste plaatsen ergens
te zijn maar de pastoor heeft aangegeven dat er maar maximum 40 personen
toegelaten zijn in de kerk, waardoor er geen eucharistieviering gehouden kan
worden. Je mag op een aantal plaatsen niet meer dan met 4 personen zijn. Wel gaan
we bloemen laten leggen op het kerkhof bij de graven van de gesneuvelden en aan
de gedenksteen aan het gemeentehuis, ik zal dit persoonlijk doen. Hiervan zullen
foto's gemaakt worden en samen met een begeleidende tekst op de website geplaatst
worden en via persberichten worden verdeeld. We hebben een soort voorbeeldfunctie,
dus vinden we het niet aangewezen om dit jaar zo een viering te organiseren. Ook in
de naburige gemeenten wordt hetzelfde gedaan. Wat de gebouwen betreft, is er
beslist dat er niets meer mag, behalve voor min 12 jarige. Concreet wil dit zeggen
dat het GC Felix Sohie en de sporthal quasi dicht gaan, behalve voor activiteiten voor
kinderen onder de 12 jaar. De Bib blijft ook open, daar wordt morgen bekeken hoe dit
georganiseerd kan worden, misschien als afhaal bib. Morgen zullen ook de
verenigingen die gebruik maken van de infrastructuur van de sporthal gecontacteerd
worden met de melding dat er eigenlijk niets meer mag, alleen activiteiten voor min
12 jarigen. Er zijn ook al verenigingen die aangegeven hebben, zoals scouts en chiro,
dat ze zelf niets meer gaan organiseren, ook niet voor de min 12 jarigen. Ik ga geen
extra burgemeesterbesluiten opmaken en er zal ook ondersteuning zijn vanuit onze
diensten zoals onze communicatiedienst. Verder hopen we dat iedereen zich aan de
maatregelen houdt de volgende 2 tot 3 weken omdat we eigenlijk op hetzelfde niveau
zitten als in maart vorig jaar. Ik heb geprobeerd dit zo transparant mogelijk weer te
geven."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: 'Tijdens de vorige lockdown hadden jullie
het initiatief genomen om de mensen die alleen waren of ouderen die alleen zijn te
contacteren. Gaat dit nog gebeuren of is dit in tussentijd nog gebeurd?"
Annelies Vanderlinden antwoordt: "De draad gaat inderdaad terug opgenomen
worden. De persoon die zich daar mee bezig hield, zit momenteel in het Covid team
waar de familieleden opgebeld worden van de besmette personen. Binnen twee
weken heb ik overleg met de sociale dienst om het dossier verder op te volgen. Dit
wordt terug opgestart."
Patrick Demaerschalk wil een voorstel doen: "We hebben een electronisch infoportiek
op het gemeenteplein, waar iedereen quasi voorbijkomt. Hier wordt niets
weergegeven van de coronamaatregelen. Misschien kunnen we de basisregels
regelmatig tonen om de mensen te sensibiliseren. Laten we dit kanaal optimaal
gebruiken."
Joris Pijpen antwoordt: "Dat is een voorstel dat ik zeker meeneem. Onze diensten zijn
nu aan het zoeken naar enkele meer verfrissende boodschappen dan deze die er
vorige keer op verschenen. Hieruit is beslist om de zes basisregels regelmatig te laten
vermelden. Ik denk dat dit nooit kwaad kan om daarover blijven te communiceren.
Momenteel verschijnt er wel de link naar de take away mogelijkheden."
Tim Vandenput vult aan: "Wat de communicatie betreft hebben we twee weken
geleden besloten om elke woensdag een communicatie uit te sturen via de website,
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sociale mediakanalen. Als er ondertussen iets gebeurd zoals gisteren in het
woonzorgcentrum, wordt dit uiteraard ook gecommuniceerd. We hebben geen zicht
op het aantal mensen die opgenomen zijn in ziekenhuizen vanuit Hoeilaart, hoeveel
mensen opgenomen zijn op intensieve zorgen, hoeveel mensen er getest worden."
3) Vraag 3:
Julie Bollue stelt volgende vraag: "In het verslag van de jeugdraad van 2 februari heb
ik gelezen dat een aantal ouders hun bezorgdheid hadden geuit in verband met de
verkoop van sterke bieren in het jeugdhuis. Dit werd besproken op de jeugdraad. De
prijs ligt vrij laag maar in de kern van het jeugdhuis zijn ze van mening dat er anders
gewoon meer gedronken gaat worden van andere bieren. Ook vinden ze dat er in het
jeugdhuis meer sociale controle is dan moesten ze elders deze bieren drinken.
Er zou echter nog een gesprek volgen met het bestuur maar tot op heden is dit nog
niet gebeurd."
Pieter Muyldermans antwoordt: "We hebben met het bestuur van het jeugdhuis een
overleg gehad, ook een vader van de betrokkene was aanwezig. Ik ben niet zeker of
daar notulen van gemaakt werden, dat moet ik laten nakijken door de
jeugdconsulent."
Julie Bollue vult aan: "Ik vroeg me gewoon af of het nuttig zou zijn om te
sensibiliseren rond alcohol in het algemeen. Ik denk dat onze jeugd daar baat bij
heeft."
Annelies Vanderlinden vult aan: "Dat wordt regelmatig gedaan, bijvoorbeeld binnen
Het Huis van het Kind zijn er verschillende infomomenten. Binnen gezondheid, vanuit
de logo's Zenneland gebeurt deze sensibilisering regelmatig."
Pieter Muyldermans vult aan: "Inderdaad, we hebben dit overleg gehad. Het
jeugdshuis bestaat sinds vorig weekend een jaar, maar is van dat jaar 7 maanden
gesloten geweest. Momenteel hebben we weinig evenementen of initiatieven waar we
kunnen op terugvallen. Er was wel bij de jeugdraad het besef dat die Tijd Zat
campagne, die nu steeds wordt gebruikt, dat daar de gewoonte wel wat is ingelopen.
Dat er niet meer echt wordt over nagedacht. Dat het gewoon standaard praktijk is en
het is inderdaad nuttig om opnieuw te sensibiliseren en het onder de aandacht te
brengen. Ik denk niet dat het uitsluitend bij jeugd is maar dat dit kan gelden voor de
hele bevolking."
4) Vraag 4:
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Op 22 november organiseren ANB en Natuurpunt
een loopevenenment Run for nature 2020. Dit loopevenement gaat door op 22
november. Ik zag in de notulen dat het covid veiligheidslabel toegekend werd eind
augustus. Ondertussen ziet het er nog veel slechter uit. Gaat dit nog door? Moet dit
dan niet opnieuw geëvalueerd worden?"
Tim Vandenput bevestigt dat dit wordt opgezocht.
5) Vraag 5:
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Ik was gisteren aangenaam verrast dat ik op het
kruispunt, aan de vijver, over een rode loper mocht fietsen. Dit valt erg op en is dus
fantastisch!
Het is namelijk zo dat ik na de vorige gemeenteraad en tijdens mijn dagelijkse
fietsverplaatsingen blijf nadenken over het veiliger maken van ons fietsverkeer. Jullie
zeiden zelf dat er tegenwoordig in appartementsblokken er minder parkeerplaatsen
nodig zijn vermits men vandaag de dag makkelijker een ander vervoermiddel neemt.
Wel ik moet zeggen dat dit zeker klopt want ik sta soms zelfs in een fietsfile! Ik ben
al lang niet meer de enige die dagelijks met de fiets richting Brussel pendel.
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Naast het feit dat sommige plaatsen hier in Hoeilaart grondig aangepakt moeten
worden, ter herhaling het kruispunt aan Desbeck bijvoorbeeld, vind ik dat de huidige
fietspaden op zeer regelmatige basis dienen onderhouden te worden. Op termijn
wordt Groenendaal volledig vernieuwd met mooie fietspaden maar zouden we
vandaag het fietspad naar Groenendaal al niet veiliger kunnen houden. Het is herfst,
veel bladeren op de grond en terwijl je hier voorzichtig probeert door te fietsen en
dus soms een beetje te lang naar de grond kijkt, krijg je een tak in je gezicht want
ook die worden te weinig gesnoeid. De oversteekplaatsen zijn ook onvoldoende
belicht of gewoon onvoldoende zichtbaar gemaakt. Ik geef 1 voorbeeld waar het heel
vaak misloopt namelijk tussen de Kasteelstraat en de J.B. Charlierlaan ter hoogte van
de Engelselaan is het gevaarlijk oversteken terwijl men op het fietspad rijdt.
Automobilisten kijken niet naar het fietspad. In Groenendaal zelf om van het fietspad
naar de parking te gaan of andersom is het ook heel gevaarlijk om over te steken.
En de fietsbrug is afhankelijk van het weer zeer glad. Je moet er natuurlijk eerst
veilig geraken want ’s morgens in het donker zijn de auto’s niet geneigd om
voorzichtig achter of naast jou te rijden op het stukje tussen de parking en de
fietsbrug. Eens je de straat verlaat, kom je op een drassig wegje die ervoor zorgt dat
de banden goed vuil en glibberig zijn om op de fietsbrug te gaan. Kom je van
Bosvoorde dan liggen er zoveel bladeren op het eerste stuk van de fietsbrug dat deze
ook gevaarlijk glad is.
Een paar jaar geleden werd een veegmachine aangekocht. Deze zou nu toch volop
gebruikt moeten worden om de fiets- en voetpaden proper te houden.
Op de Jozef Kumpsstraat hebben we ook een groot probleem als fietser. Naast het
feit dat het fietspad weinig onderhouden wordt, stopt deze ook abrupt. Een beetje
voor de tennis en hockeyclub Isca stopt het fietspad, moet je over de boomwortels
rijden om dan een borduur op te rijden en zo op straat te belanden. En vanaf hier is
er niks meer voorzien: geen signalisatie, geen markeringen, niks. Hier wordt
nochtans snel gereden terwijl meer en meer sportievelingen van de Isca de fiets
nemen.
En we kunnen natuurlijk nog verder gaan want wat verder is de Tenboslaan ook
onveilig voor fietsers…
De fietsstraten waar ik zeker achtersta, zijn onvoldoende veilig omdat de regels
blijkbaar niet gekend zijn of niet toegepast worden. Fietsers worden hier nog steeds
voorbij gestoken, er wordt nog steeds te snel gereden. Het lijkt mij noodzakelijk om
hier wat meer te sensibiliseren. Het zou jammer zijn dat dit project niet werkt omdat
mensen de regels niet toepassen. Misschien moet hier een tijdje wat meer
gecontroleerd worden.
Eigenlijk zou ik graag eens met iemand van jullie Hoeilaart affietsen om de
knelpunten duidelijk te maken. De fietsersbond heeft reeds een lijst doorgegeven,
onze fractie heeft het al vaak herhaald maar er komt weinig schot in de zaak. Als
fietser kunnen we ons best zo zichtbaar mogelijk maken maar de infrastructuur moet
ook veilig zijn. Automobilisten houden nog te weinig rekening met fietsers. Als
gemeente moeten we er dan voor zorgen dat ze er attent op gemaakt worden.
En dit geldt niet alleen voor fietspaden. Zorg er als gemeentebestuur ook voor dat
iedereen zijn stoep onderhoudt. Voetgangers maar ook rolstoelen, kinderwagens
moeten zich veilig kunnen verplaatsen."
Caroline Lagrange vult aan: "Aan het domein van Iverlek of NMBS moet je ook altijd
door de modder rijden."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Bedankt voor de opsomming van de knelpunten. Die
zijn allemaal reeds gekend. We hebben daar ook een plan voor om die aan te pakken.
Vandaag hebben we al een grote inspanning gedaan aan de schoolomgeving van Het
Groene dal. Er zijn nog werken gepland. We hebben de quick wins waarmee we
begonnen zijn, we hebben de schilderingen aangebracht aan het kruispunt aan de
vijver. We proberen van in het begin van het jaar een mobiliteitsdeskundige aan te
werven. Die piste hebben we ondertussen al verlaten. We gaan over tot iemand
ondersteunend aan te werven en hebben wij ook het plan om een studiebureau aan
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te werven, om ons te helpen om een fiets- en wandelrouteplan op te stellen. Want uit
lange lijst die u vermeldt, kunnen we niet alles samen aanpakken op hetzelfde
moment. Binnen een paar jaar hoop ik dat we dit in orde kunnen hebben. We moeten
keuzes maken , maar de bedoeling is dat we met dat plan keuzes maken en met het
studiebureau dit plan uitwerken en beslissen welke routes we prioritair aanpakken.
We gaan dan proberen om de mensen zoveel mogelijk langs die routes te laten
omleiden van en naar het centrum. Het is niet mogelijk om in elke straat een
fietsstraat in te richten of een fietspad aan te leggen. We moeten zoveel mogelijk de
onveilige routes aanpakken en de knelpunten eruit halen."
Julie Bollue antwoordt: "Dit allles is super maar is eigenlijk een lange termijnvisie, ik
denk dat we vandaag er moeten kunnen voor zorgen dat de fietspaden en voetpaden
proper zijn. We hebben een veegmachine en laten we dit optimaal gebruiken."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Wij vragen dat ook om te doen maar in de herfst
vallen er dagelijks bladeren en we kunnen niet elke dag en elk fietspad proper
maken."
Julie Bollue vult aan: "Twee weken geleden is het fietspad naar Groenendaal volledig
opgekuisd, maar dan zijn er overhangende takken die niet aangepakt zijn geweest."
Pieter Muyldermans antwoordt: "De diensten doen hun best daarmee. Als er iets
dringend is, dan kan u daar een melding van maken. Twee weken geleden was er een
boom achter Tissens omver gevallen. Dat is verschillende keren gemeld geweest op
facebook. Als het gemeld wordt aan onze diensten, wordt dit vrij snel opgelost.
Vorige herfst ben ik ook zelf in de bocht uitgegleden over bladeren. Ik heb dat
gemeld en een paar dagen daarna was dit opgekuisd. We hebben korte termijn
meldingen om heel dringende zaken op te lossen zoals een diepe put met bladeren
erin. Als er vaak dezelfde meldingen komen, houden onze diensten dit bij. Zo kunnen
we opvolgen waar er echt iets fundamenteels fout is. Dat duurt misschien dan iets
langer dan gewenst, en ook langer dan ik dat wens. We moeten met een plan naar de
toekomst gaan, dagelijkse opvolging en op lange termijn de juiste routes uitkiezen.
Hoe meer fietsers er zijn, hoe hoger dat dit op de agenda komt en hoe sneller het
uitgevoerd zou kunnen worden. Een kleine correctie in de lijst die je opgesomd hebt,
er zijn een paar punten die misschien als gevaarlijk worden aanzien maar waar ook
fietsers de regels moeten volgen. Er zijn plaatsen waar fietsers geen voorrang
hebben. Als je aan het station van Groenendaal komt, zowel de fietsweg die langs de
sporen ligt langs de kant van de Terhulpsesteenweg en ook de fietsweg die aan De
Beauty uitkomt, staan haaietanden op het fietspad. Daar moet je als fietser voorrang
verlenen aan de auto's."
Jullie Bollue vult aan: " Ik kom van op de parking van het station en ze komen daar
uit de tunnel gevlogen en merken de fietsers niet op. Misschien kan daar ook een
rode strook voorzien worden."
Pieter Muyldermans antwoordt: "We hebben dat hier in het centrum gedaan omdat
we weten dat er aan dat kruispunt de volgende 2 of 3 jaar niets aan gaat veranderen.
Dat was een makkelijke uit te voeren beslissing. Aan het station van Groenendaal
hebben we het project om de parking her aan te leggen om daar een degelijk fietspad
over te leggen, daar zijn de aanpassingen gepland en gaan we nu niet naar een
andere situatie gaan. Het is de regels te respecteren maar de mensen zijn
gewoontedieren zowel fietsers, wandelaars en autobestuurders. Als je de gewoonte te
vaak verandert, dan creëer je chaos. Stap voor stap, samen met de mensen, ouders,
bewoners in overleg gaan, om hun duidelijk te maken waar we willen naar toe gaan
samen. Als we teveel regels opleggen, worden die meestal niet gevolgd."
Julie Bollue vraagt het volgende: "De fietsstraat aan de schoolomgeving moet
dringend aangepakt worden, want het is daar super gevaarlijk. De fietsstraat start
aan de Weemstraat, daar mag je met twee naast elkaar fietsen en de auto moet
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wachten. Maar dat wachten gebeurt niet. De snelheid wordt daar niet verminderd en
het is daar echt een chaos. Dat is wel jammer want er is een gans project opgestart
daar om het beter te maken. Kennen de mensen de regels of negeren ze deze?"
Pieter Muyldermans vult aan: "Iedereen is verondersteld de regels te kennen, maar
dat is inderdaad in de praktijk niet zo. We hebben wijkagenten in de schoolomgeving
die sinds een paar weken in Het Groene dal overtredingen opschrijven tijdens de
schoolspits om alles in goede banen te leiden. Maar inderdaad, als iedereen de regels
zou volgen, zou dit niet nodig zijn, maar blijkbaar hebben we een agent nodig om de
regels te laten respecteren. We hebben al verschillende communicaties rond de
fietsstraat gedaan en dat blijven we ook doen. De mensen zijn gewoontedieren en de
gewoontes moeten aangepast worden. Het is nu al veel beter dan een jaar geleden,
maar we moeten continu vragen om dit aan te passen. Hoe meer fietsers er komen,
hoe gemakkelijker dit af te dwingen is. Buiten de schooluren als er
tweerichtingsverkeer toegelaten in de Weemstraat is en de straat is breed genoeg,
dan kan de auto wel passeren."
6) Vraag 6:
Timothy Rowies stelt volgende vraag: De eerstelijnzone en zorgraad bestaan en de
zorgatlas ook. Deze moet toegangelijk zijn. Wordt er informatie uitgewisseld tussen
de verschillende gemeenten? Ik vind het wel belangrijk dat er informatie wordt
uitgewisseld om op de hoogte te zijn van de toestand van de buurgemeenten . Hoe
zit het met de grenzen?"
Tim Vandenput antwoordt: "Binnen de eerstelijnszone is er 1 dokter die
verantwoordelijk is voor die database. Die legt ook de verbanden tussen de
grensgevallen. Wij hebben om GDPR redenen enkel toegang tot de gevallen in
Hoeilaart. Wat er gebeurt in het Brussels gewest of Waals gewest, daar hebben wij
officieel geen toegang toe omdat dat dit niet in onze zorgaltas wordt opgenomen. Het
wordt gewestelijk georganiseerd, dat is jammer genoeg hoe onze staat is
georganiseerd. Wij hebben enkel toegang tot de gegevens die tot ons grondgebied
behoren en de eerstelijnzone maakt de verbanden. Verder is er de contactracing die
Vlaams wordt georganiseerd."
Timothy Rowies vraagt het volgende: "Als er huizen zijn in dezelfde straat maar die
straat bevindt zich op verschillend grondgebied. Heb je dan toegang tot de informatie
over die huizen in deze straat."
Tim Vandenput antwoordt: "Nee, we hebben geen toegang. Als je de Victor
Marchandstraat bekijkt, de ene kan Hoeilaart en de andere kant Overijse. Wij hebben
de kant Hoeilaart en Overijse heeft de andere kant."
Timothy Rowies stelt volgende vraag: "De vraag is of de eerstelijnzones contacten
hebben met de andere zones want het is eigenlijk belangrijk voor informatie uit te
wisselen."
Tim Vandenput antwoordt: "Daar heb ik geen zicht op, maar ik vermoed dat er
overleg is tot op niveau van Agentschap Zorg en Gezondheid gebeurd. Ik denk wel
dat er een consolidatie gebeurt om globale cijfers te hebben."
Annelies Vanderlinden vult aan: "Bij de laatste vergaderingen die ik heb bijgewoond
binnen de eerstelijnzone heb ik wel genoteerd dat de cijfers binnen de verschillende
zones uitgewisseld worden. Er zijn wel contacten met de buurgemeenten over de
grenzen heen. Ik heb ook begrepen dat voor de woonzorgcentra in Overijse, Tervuren
en Hoeilaart er contacten gebeuren. De Covid teams tussen elkaar hebben wel
contacten. Beide verantwoordelijken van Hoeilaart en Overijse wisselen ook
informatie uit."
Timothy Rowies vraagt hoe Terhulpen wordt aangepakt.
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Tim Vandenput antwoordt: "Op niveau van de zorgatlas wordt er geen contact
genomen met Terhulpen. Als er iets gebeurt in Terhulpen wordt er geen contact
opgenomen met de Vlaamse contracttracing. Dat is nu eenmaal de organisatie van
ons land. Misschien als er iemand van Terhulpen naar de winkel is geweest hier in
Hoeilaart en besmet is, weet ik niet of dit doorgegeven wordt. Ik ben niet op de
hoogte hoe dat dit tussen de gemeenschappen wordt georganiseerd."
7) Vraag 7:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Tijdens de vorige gemeenteraden is er
gezegd dat er een overleg is geweest met al de verenigingen om hen opnieuw te
vragen wat ze vinden van de plannen of er nog andere wijzigingen moeten komen.
Daaropvolgend hebben jullie een nieuwe offerte gevraagd aan Pelikaan. Is hier al
nieuws over en is er al een herberekening geweest in functie van de nieuwe wensen?"
Tim Vandenput antwoordt: "Met de tennisclub en voetbalclub hebben we een digitale
meeting gehouden. Ze hebben de wens geuit om de overkapping die oorspronkelijk
op terrein 1 was voorzien te verschuiven naar terrein 4. De kleine meerprijs hiervoor
wordt ten laste van de gemeente genomen. De twee bijkomende openlucht
tennisvelden zijn bijgetekend op de plannen. De tennisclub heeft aangegeven dat zij
twee padelvelden willen. Wij kunnen dat fysisch gaan voorzien op de terreinen. Maar
we hebben afgesproken van in het begin, als zij dat wensen dat zij dit zelf moeten
betalen. Zij wouden dit intern bespreken met hun bestuur en we hebben gevraagd
om in de week van 9 november terug te koppelen. Idem met de voetbal, zij willen de
kantine in het midden. We zullen de geplande kantine die op de zijkant voorzien, op
de plaats van de huidige kantine zetten. Deze moet eerst afgebroken worden en er
zullen tijdelijke maatregelen genomen moeten worden. Dan zullen er twee kleinere
kunstgrasvelden rondom geplaatst worden. Ze gingen dit intern bij de voetbal
bespreken en we hebben ook gevraagd om terug te koppelen in de week van 9
november. Voor de Gympies moest er ook drie meter meer voorzien worden. Hiervoor
zullen we ook een digitale vergadering organiseren om dit te bespreken en kunnen
dan deze wijzigingen opnemen in de bouwaanvraag. In de loop van november zullen
we ook de Gympies contacteren in verband met de turnhal. We willen en zullen deze
turnhal verwezenlijken maar alleen met subsidies van Vlaanderen. In het budget is
een uitgave voorzien maar daar tegenover staat wel een inkomst van het
subsidiedossier. Dit zal worden samengesteld en de aanvragen worden voorbereid."
Caroline Lagrange vraagt of er ruimte wordt voorzien voor een skatepark.
Pieter Muyldermans antwoordt: “Dat zit aan de jeugdkant van de site. Daar is een
bouwaanvraag ingediend om parking aan de straat te hebben in functie van de
schoolomgeving. Er is een eerste werkgroep samengekomen uit de jeugdraad om de
site hier her in te richten. In het oorspronkelijk plan stond er een skatepark in, de
exacte locatie zijn we aan het bekijken en de speelruimtes zijn we aan het bekijken
met de werkgroep, milieuraad en GECORO om tot een degelijk ontwerp te komen."
Caroline Lagrange antwoordt: "Het is nog niet zeker dat er een skatepark komt."
Pieter Muyldermans bevestigt dat er wel een skatepark voorzien is.
8) Vraag 8:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Aansluitend op wat Caroline zei, de
parking die voorzien was op de Koldamsite die wordt gehalveerd van 43 naar 24.
Daar is een openbaar onderzoek voor lopende. Hoever staat het dossier?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "Vandaag is er een bouwaanvraag ingediend voor de
parking aan de Koldamstraat. Het onderzoek is lopende. Dit is ook besproken
geweest met de buurtbewoners. Dat staat los van de inrichting van de speelruimte in
plaats van de huidige parking, dat gebeurt pas in de laatste fase wanneer er op het
oud oefenvoetbalveld de nieuwe parking komt. Vandaag zijn we maar in de eerste
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brainstormfase en via de jeugdraad zullen we proberen zoveel mogelijk jongeren te
betrekken."
Patrick Demaerschalk stelt wel vast dat we van 43 naar 24 plaatsen gaan.
Pieter Muyldermans verduidelijkt: "Er komen 23 plaatsen aan de Koldamstraat meer
in functie van de schoolomgeving omdat we een niewe parking plannen aan de
andere kant van de sporthal op langere termijn. De oude parking hier verdwijnt niet
zolang de nieuwe parking niet afgewerkt is. We gaan niet het totaal aantal
parkeerplaatsen halveren.
Tim Vandenput vult aan: "Ik weet vanwaar dit komt, dat komt vanuit de GECORO
waar dit werd toegelicht. Meneer Vandervaeren was daar ook aanwezig. Ik heb daar
uitgelegd, in de bouwvergunning die we aangevraagd hebben en die we vandaag in
handen hebben, stond er een vergunde parking van 23 of 24 plaatsen met plaats
voor een frietkot. Vanuit de diensten en het overleg was er een idee om een tijdelijke
parking van 43 plaatsen aan te leggen. Maar als college hebben we geoordeeld dat
het teveel is, want wanneer je iets tijdelijk voorziet van 43 plaatsen en nadien gaat
reduceren tot 24 plaatsen, dit wouden we niet doen en we blijven in dezelfde grootte
orde als wat er vergund is. We voorzien ook een draaipunt op de weg voor het
frietkot maar dit moet nog worden uitgeklaard. Over die 43 plaatsen is er alleen in de
GECORO gedebatteerd en ik denk dat u daar de mosterd heeft gehaald want dat is
nergens op een college afgeklopt. Het openbaar onderzoek is lopende (tot 12
november) en wanneer het afgerond is, zullen we de bezwaren behandelen en zal de
vergunnig afgeleverd worden."
9) Vraag 9:
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik kom nog eventjes terug op een punt van de
vorige gemeenteraad in verband met de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente
en het GO!. Het gemeenschapsonderwijs voor het POM gebouw. We hebben dit
goedgekeurd omdat wij voorstaander zijn van een middelbare school in Hoeilaart. Er
waren informele contacten geweest met mensen van schoolgroep De Drieklank,
waaruit bleek dat deze scholengroep niet geïnteresseerd waren in het oprichten van
een middelbare school. Tijdens vorige gemeenteraad hebben we gezegd dat dit voor
ons onvoldoende was en vroegen uitdrukkelijk naar formele contacten. Zijn er
ondertussen al formele contacten geweest?"
Tim Vandenput antwoordt: "Nee en dat gaan we ook niet doen."
Alain Borreman vult aan: "We hebben dat verder onderzocht. We hebben elke
persoon die een verantwoordelijke functie heeft in die scholengroep gevraagd of zij
weet hadden van contacten met de gemeente en iedereen verklaarde van niets te
weten. Bij hun weten waren er nooit contacten geweest. We zouden dat wel graag
uitgeklaard zien en misschien kunnen we overgaan tot geheime zitting en namen
noemen van de personen met wie er contact is geweest. Dat kan dit dossier
afgesloten worden."
Steven Coppens vat het samen: "Ik kan alleen maar vaststellen dat er contact is
geweest en voor de rest kan er niets meer aan toegevoegd worden."

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
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Gemeenteraadszitting van 28 oktober 2020

Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift

get. Steven Coppens
Voorzitter
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