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* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 

28 september 2020 . Goedkeuring. 

 

Youri Vandervaeren vermeldt het volgende: "Ondertussen heb ik al veel documenten 

ontvangen, maar ik ontbreek nog twee documenten. Namelijk het handelingskader rond 

de intregatie van langdurige zieken en medewerkers met een arbeidsbeperking.en het 

verslag van het vakbondsoverleg." 

 

Steven Coppens antwoordt: "Dit werd genoteerd door de algemeen directeur en zal u 

bezorgd worden." 

 

 

* * * 

 

O.P.2 Secretariaat. Vervanging schepen Eva De Bleeker. Goedkeuring. 

 

Steven Coppens licht toe: "Op 1 oktober heeft schepen Eva De Bleeker de eed afgelegd 

als staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming in de federale regering. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om haar namens de administratie, VLD 

fractie, de hele gemeenteraad en mezelf te feliciteren met deze nieuwe uitdaging. 

Hopelijk lukt het ginder goed om onze begroting in evenwicht te houden of zelfs te 

verbeteren. 

 

Het schepenmandaat is niet verenigbaar met een mandaat in de federale regering, 

waardoor Eva met ingang van 1 oktober als verhinderd beschouwd wordt en dus niet 

meer mocht optreden als schepen. Ze blijft echter nog raadslid. 

 

Het decreet voorziet in een procedure voor haar vervanging, namelijk door het indienen 

van een voordrachtakte. Ik heb deze akte hier voor me liggen, alsook de geloofsbrieven 

van de voorgedragen kandidaat, Joy Sergeys. De akte is correct en volledig, bijgevolg 

ontvankelijk. Dit betekent dat wij als gemeenteraad Joy Sergeys als verkozen verklaren. 

We gaan eerst over tot stemming, waarna Joy de eed mag afleggen in handen van de 

burgemeester." 

 

Eva De Bleeker neemt het woord: 
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"Beste leden van deze gemeenteraad,  

 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om in de eerste plaats om Joy veel succes te 

wensen met haar nieuwe functie. 

 

Schepen zijn in Hoeilaart is een enorm boeiende taak, een enorme uitdaging ook…  Zelf 

heb ik dit altijd met veel plezier gedaan en het heeft me ook steeds veel voldoening 

gegeven:  

je kunnen inzetten voor de mensen van je gemeente en samen met je collega’s in het 

schepencollege, de mensen van de gemeentelijke diensten en de leden van de 

gemeenteraad, meerderheid en oppositie samen, dingen realiseren voor de mensen 

rondom je, dat is echt een voorrecht. 

Door een samenloop van omstandigheden, kreeg ik, tot ieders verbazing (niet in het 

minst die van mezelf) op 1 oktober een andere politieke opdracht, die jammer genoeg 

niet verenigbaar is met een schepenambt in Hoeilaart zodat ik dus afstand moest doen 

van deze functie.  

Maar dames en heren, ik heb heel veel vertrouwen in Joy, zij gaat dat met heel veel 

jeugdig enthousiasme doen. Het is goed af en toe een nieuwe wind te laten waaien, 

dossiers eens vanuit een andere invalshoek te bekijken en met innovatieve oplossingen 

te komen. Bij deze dus, succes Joy en weet dat ik er steeds ben om, waar nodig, de 

geschiedenis van een dossier toe te lichten, maar ik ga zeker geen schoonmoeder spelen 

(dat heb ik je al gezegd)  

 

Ik ben hier 16,5 jaar geleden komen wonen: begin januari 2006 trok ik mijn stoute 

schoenen en mijn zwangerschapskledij aan om voor het eerst naar de nieuwjaarsreceptie 

van Open Vld Hoeilaart te gaan.  

Toen ik vertrok liep de toekomstige lijsttrekker die daarvoor, tijdens de receptie een 

vurige toespraak hield naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen die zouden 

plaatsvinden in oktober 2006 me achterna met de vraag of ik niet mee wilde werken aan 

zijn project, wel en de rest is geschiedenis.  

We vormden van in het begin een hecht team, we bouwden een sterke ploeg, eerst onder 

Luc Michiels als voorzitter en nadien onder het voorzitterschap van John Kumps. Beiden 

hebben steeds heel veel kansen aan jongeren gegeven en mede door hen staan we in 

Hoeilaart waar we nu staan en hebben al veel kunnen realiseren onder het motto we 

“doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen” 

Aangevuld met (en dat is eigenlijk voor insiders) de saucisse-strategie, de wetenschap 

dat als ze naar Mars kunnen vliegen we hier in Hoeilaart ook alles kunnen realiseren, dat 

er andere woorden zijn dan “cheese” om iedereen te laten lachen voor een groepsfoto en 

dat er maar enen is die voor iedereen goed deed en dat het daar niet zo goed mee 

afgelopen is. 

 

Ik wil vandaag ook een aantal mensen bedanken, want dat ik nu op federaal niveau een 

politiek mandaat kan bekleden is het resultaat van onze hele ploeg. 

Mijn dank gaat uit naar onze gewezen voorzitters John en Luc en uiteraard ook Julie voor 

de kansen die ze me gaven, Steven (mijn maatje van het eerste uur) en Roby voor de 

vele politieke discussies, maar uiteraard in het bijzonder naar Tim die me door de jaren 

heen steunde, die als burgemeester steeds de hele ploeg gemotiveerd en gestimuleerd 

heeft en die Hoeilaart op de kaart heeft gezet in de Wetstraat. Uiteraard wens ik ook 

mijn collega's schepenen in dit en in het vorig college te bedanken en alle leden van de 

vorige twee en van deze gemeenteraad.  

Dank voor de goede samenwerking en de vele leuke momenten tijdens de politieke 

samenkomsten, maar ook tijdens de vele ontmoetingen op de talrijke activiteiten die in 

Hoeilaart georganiseerd worden, althans voor dat Corona losbrak… en ik kan met geen 

woorden uitleggen hoe erg ik er naar snak om weer “gewoon” te kunnen leven, dicht bij 

elkaar te kunnen staan, samen een pintje – enfin ne Leffe – te kunnen drinken en elkaar 

eens goed te kunnen vastpakken. 

Aangezien ik zo hou van de gemeentepolitiek en omdat ik jullie anders al te zeer 

missen…  heb ik in samenspraak met de partij beslist om als gemeenteraadslid te blijven 

zetelen. 
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Jammer genoeg kan ik jullie straks geen glas aanbieden, maar jullie hebben dat te goed! 

Met onze burgemeester die het niet zo voor de “cloud” en “virtuele sessies” heeft, gaan 

we dat in levende lijve organiseren, van zodra dat mogelijk is.  

Tot dan wens ik dat ieder van ons gezond blijft, dat we als gemeente ons uiterste best 

gaan doen om het virus in te dijken en dat het vaccin er snel komt zodat we weer met 

veel goesting gewoon kunnen doen. 

 

Tim Vandenput neemt het woord: 

Mevrouw de Staatssecretaris, Beste Eva, 

Bedankt voor de mooie woorden naar deze gemeenteraad en naar het college. Ik was het 

dus die in 2006 achter Eva aanging uit De Eekhoorn omdat wij toen onze ploeg aan 

vormen waren voor de verkiezingen van 2006 en we hadden jonge elementen nodig. Ze 

heeft toen ja gezegd en zo is ze bij de ploeg gekomen. Je hebt hier lokaal de stiel 

geleerd, deur aan deur gaan bij mensen, luisteren naar mensen, ook soms moeilijke 

beslissingen nemen. Maar we hebben dat samen gedaan met de hele ploeg en ook met 

de hele gemeenteraad uiteindelijk. Ik denk dat dit hier een goede voedingsbodem is voor 

politici. Je was ook een gewaardeerde schepen, zowel binnen als buiten de politiek. Je 

hebt de eigenschap dat je snel dossiers kan toe-eigenen. Dat gaat u zeker helpen in 

Brussel. We kennen u ook als een madam die graag ne blonde Leffe drinkt maar ik denk 

ook dat je een blonde met lef zijt, verlies dit niet ook niet in Brussel (daar schenken ze 

ook blonde Leffe). Eigenlijk hoogst opmerkelijk en uitzonderlijk dat een kleine gemeente 

van 11.000 inwoners, zowel een staatssecretaris als volksvertegenwoordiger heeft, dat 

zet Hoeilaart op de kaart hier wat verder in Brussel. Als ik u een tip mag geven, hou 

voeling met de mensen en de mensen hier. Ik zit al 6 jaar in Brussel en wat ik daar 

geleerd heb is, dat de meeste goede ideeën te vinden zijn bij de mensen zelf, in de 

Kerkstraat of Gemeenteplein, maar zelden in de Wetstraat. Probeer dat ook te doen en te 

luisteren naar de mensen in de straat en dat gaat u helpen om in Brussel succesvol te 

zijn. We gaan mekaar daar wel zien maar ook hier. Het gaat u goed en hoop dat je hier 

een vast lid blijft in deze gemeeenteraad. Dank u, Eva, oprecht." 

 

Sylvie Gahy vult aan: "Vanuit Pro Hoeilaart, wil ik ook graag een woordje zeggen. Ik heb 

er weinig aan toe te voegen, maar van harte proficiat Eva om Hoeilaart nog meer op de 

kaart te zetten. Zoals het vlottendiner op onze vijver, onze mooie sporthal, die allemaal 

tijdens deze legislatuur verwezenlijkt zijn. Bedankt voor de vele uren die je in Hoeilaart 

geïnvesteerd hebt en denk eraan hou nog wat tijd voor jezelf en je gezin over en blijf 

sporten. Ook wou ik Joy proficiat wensen. Het wordt een uitdaging en waarschijnlijk zit je 

nog met heel veel twijfels, maar weet dat je een deel bent van de keten en sterke ploeg. 

Samen komen we er heel vlot door. Je zal het wel zien. Proficiat." 

 

Youri Vandervaeren vult aan: "Namens de voltallige fractie wensen wij de kersverse 

staatssecretaris Eva en schepen Joy te feliciteren met hun stevige uitdaging. We wensen 

Eva, in het bijzonder te bedanken voor alle inspanningen die zij geleverd heeft onder 

andere voor het onderwijs. Als schepen van onderwijs zorgde zij onder andere mee voor 

de uitbreiding van ruimte voor de beide lagere scholen en de komst van een middelbare 

school in 2022. Zij was ook voorzitster van de kerngroep Felix, de musical. Een spektakel 

dat plaats heeft gevonden in 2019 en een geweldig succes heeft gekend. Zij trekt ook de 

kar als voorzitster bij de Open VLD Vrouwen voor onder andere meer gendergelijkheid en 

onze nieuwe federale regering is daar trouwens een mooie voorbeeld van. Van harte 

proficiat en succes en ook aan Joy veel succes gewenst." 

 

Steven Cppens licht toe: "Zoals jullie hebben begrepen is het schepenambt niet 

verenigbaar met het staatssecretarisschap en bijgevolg is er een procedure die in de 

vervanging voorziet met de indiening van de voordrachtakte. Ik heb de voordrachtakte 

ontvangen en de geloofsbrieven zijn nagekeken. Bij deze is ze ontvankelijk om als 

schepen aangesteld te worden. We gaan over tot de stemming en daarna kan Joy de eed 

afleggen." 
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* * * 

 

O.P.3 Secretariaat. Haviland. Voordracht nieuwe bestuurder raad van bestuur 

tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

Steven Coppens licht toe: "Eva De Bleeker was door de gemeenteraad afgevaardigd in 

verschillende samenwerkingsverbanden. In sommige gevallen is deze afvaardiging enkel 

toegankelijk voor leden van het college van burgemeester en schepenen en moeten we 

dus overgaan tot vervanging. 

 

Het betreft meer bepaald volgende afvaardigingen: 

- de raad van bestuur van Haviland 

- de raad van bestuur van Interrand 

- het Regionale Bestuurcomité Leuven van Iverlek 

- het beheerscomité GIDPBW van Haviland  

 

De vervanging gebeurt door geheime stemming, we hebben geopteerd om dit op één 

stemformulier te groeperen. Dit om praktische en hygiënische redenen. 

Het stembiljet vind je terug in de map. De algemeen directeur zal met mondmasker de 

ingevulde formulieren ophalen. 

Op hetzelfde stemformulier vinden jullie ook reeds de beide aanduidingen die op de 

agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn staan : 

- de raad van bestuur van Haviland 

- het beheerscomité GIDPBW van Haviland  

We stellen voor om deze stemming in één beweging mee te nemen. 

Is er bezwaar tegen deze aanpak? 

 

Opgelet: bij Interrand zijn er twee vervangingen voorzien, enerzijds zal Joy lid worden 

van de raad van bestuur en zal Luc Meganck haar plek innemen in de algemene 

vergadering." 

 

Steven Coppens bevestigt dat de geheime stemming gedaan is en de telling werd 

uitgevoerd door de algemeen directeur.  

 

Steven Coppens vermeldt dat dit agendapunt unaniem werd goedgekeurd en dus wordt 

Joy Sergeys aangeduid als kandidaat bestuurder voor de raad van bestuur van Haviland 

Intercommunale. 

 

Alain Borreman stelt volgende vraag: "In de opsomming van dit lijstje stel ik vast dat 

Uvalabor niet mee opgenomen is. Betekent dit dat u daar lid blijft?" 

 

Eva De Bleeker antwoordt:  "Voorlopig is dit nog niet bepaald hoe dit verder loopt, maar 

hiervoor wordt ook naar een oplossing gezocht, zodat dit verder kan gaan. Dit werd nog 

niet vastgelegd wie deze taak op zich neemt." 

 

Alain Borreman vermeldt: " Het is toch enige tijd geleden dat er nog een vergadering 

doorgegaan is van de beheerraad van Uvalabor. Miscchien moet daar toch dringend werk 

van gemaakt worden." 

 

 

* * * 
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O.P.4 Secretariaat. Interrand. Voordracht nieuwe bestuurder raad van bestuur 

tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

Steven Coppens vermeldt dat dit agendapunt unaniem werd goedgekeurd en dus wordt 

Joy Sergeys aangeduid als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Intercommunale 

Interrand en dit tot het einde van de legistatuur 2019-2024. Ook de heer Luc Meganck 

wordt aangeduid al lid van de algemene vergadering van Interrand en dit tot het einde 

van de legislatuur 2019-2024, ter vervanging van mevr. Joy Sergeys. 

 

 

* * * 

 

O.P.5 Secretariaat. Iverlek. Voordracht lid  Regionale Bestuurcomité Leuven tot 

het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

Steven Coppens vermeldt dat dit agendapunt unaniem werd goedgekeurd en dus wordt 

Joy Sergeys aangeduid 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. 

 

 

* * * 

 

O.P.6 Secretariaat. Haviland. Vervanging afgevaardigde beheerscomité 

GIDPBW (gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk). Goedkeuring. 

 

Steven Coppens vermeldt dat dit agendapunt unaniem werd goedgekeurd en dus wordt 

Joy Sergeys aangeduid als afgevaardigde beheerscomité GIDPBW (Gemeenschappelijke 

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk). 

 

* * * 

 

O.P.7 Dienst Vrije Tijd. Nominatieve subsidie. Aanvraag Raad voor Lokale 

Economie. Hoeilaart bruist. Goedkeuring. 

 

Steven Coppens licht toe: "De Raad voor Lokale Economie vraagt een eenmalige 

nominatieve subsidie van 3000 euro ter ondersteuning van de organisatie van de actie 

'Hoeilaart bruist' zodat ze een korting van 50% te kunnen geven aan de deelnemende 

ondernemingen. 

In dit moeilijk jaar zien we de noodzaak om bijkomende ondersteuning te bieden aan de 

middenstand en stellen we dus voor om deze eenmalige nominatieve subsidie toe te 

kennen." 

 

Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: " In de pot van de waardebonnen zit 30.000 

euro in, als ik mij niet vergis. Er wordt nu 3.000 euro uitgehaald om deze eindejaarsactie 

te ondersteunen op initiatief van de RLE." 

 

Joris Pijpen antwoordt: "Ja, dat klopt. Het is een beetje een schatting van wat er over 

gaat blijven, omdat de waardebonnen nog tot eind oktober mogen binnengebracht 

worden. Volgens de laatste cijfers die ik ontvangen heb, is er een overschot van 20.000 

tot 25.000 euro. Dit zijn echter voorlopige berekeningen van waardebonnen die we al 

ontvangen hebben. Maar ik stel voor dat ik jullie de correcte cijfers overmaakt als de 

eindafrekening is gemaakt. Inderdaad deze 3.000 euro om hun extra te ondersteunen in 

deze moeilijke tijden, om aan de nodige centen te geraken om Hoeilaart Bruist te 

ondersteunen." 

 

Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Heeft de gemeente al een idee wat ze met het 

resterende bedrag zullen doen? Bestaan er  hier al ideeën over?" 
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Joris Pijpen antwoordt: "Daar is zeker al eens over gebabbeld maar er is nog niets 

concreet bepaald. We moeten dit nog eens aan de raad lokale economie voorleggen als 

we de exacte cijfers hebben. We moeten opnieuw bekijken wat we kunnen doen, 

waarschijnlijk voor het jaar 2021 dan, wanneer er nog veel zaken het moeilijk gaan 

krijgen, jammer genoeg omwille van de crisis." 

 

Youri Vandervaeren wil het volgende toevoegen: " Ik herinner mij dat u zelf een actie op 

poten gezet had, namelijk het digitaal handelsplatform. Hoe evalueert u uw eigen 

initiatief?" 

 

Joris Pijpen antwoordt: "Wel eigenlijk matig positief. Ik heb daar toen zelf het initiatief 

genomen om iets op poten te zetten. Daar zijn een 10-tal of 15-tal bonnen gekocht. 

Vooral de horeca heeft daar interesse voor. Mijn eigen initiatief is matig, in die zin dat 

het weinig heeft opgebracht voor de handelaar, maar het heeft wel gezorgd voor een 

bewustwording. Van daaruit wordt bekeken of dat platform, niet meer onder mijn 

handen, maar op advies van de raad van lokale economie, of dit platform op een betere, 

ordentelijke manier kan uitgebouwd worden met de nodige marketing ondersteuning om 

het echt te doen slagen." 

 

Youri Vandervaeren vult aan: "Wijzelf hebben ook die oefening gemaakt en we zouden 

drie voorstellen op tafel willen leggen voor het bedrag dat nog in de pot zal zijn:  

 

• een deel van dit bedrag te reserveren aan de toelage ter ondersteuning van het 

consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen. We hebben van de Vlaamse 

Overheid een subsidie ontvangen (15.976 euro). Wij stellen voor daar een 

bepaald bedrag aan toe te voegen zodat de pot groter wordt, zeker nu tijdens de 

tweede coronagolf. Er zal nog extra ondersteuning nodig zijn. We hebben vorige 

gemeenteraad het initiatief goedgekeurd. Het past ook in de visie van de Vlaamse 

regering want de toegekende subsidies dienen om de lokale economie te steunen. 

• het resterende bedrag kan misschien op gemeentelijk niveau of in nauw overleg 

met RLE een digitaal handelsplatform opgezet kan worden. Hiervan bestaan er 

mooie voorbeelden van, waaronder SKW winkelen.be of ListMinut. Dat is een 

digitaal handelsplatform in Sint-Katelijne-Waver, is vrij succesvol. 

• een corona noodfonds ter ondersteuning van de lokale economie uitwerken. Stel 

dat men door corona schuldeisers heeft, bijvoorbeeld een onbetaald factuur van 

electriciteit of openstaande huur. Dan kan men bij dit noodfonds gaan aankloppen 

en op die manier de schuldeiser gaan afwenden. Zo kan men een mogelijks 

faillissement vermijden. We moeten dit wel duidelijk kunnen bewijzen en na 

corona kan men een afbetalingsplan bepalen maar dan wel renteloos. 

 

We vragen voor elk voorstel een aparte stemming.” 

 

Tim Vandenput vraagt: "Heeft u daarvan teksten? Want als we iets willen stemmen, 

moet dit toch als een agendapunt genoteerd worden. Dit moet op de agenda gezet 

worden om te kunnen stemmen. Ik heb hiervan niets gezien, tenzij de voorzitter of 

algemeen directeur iets ontvangen hebben." 

 

Youri Vandervaeren antwoordt: "Deze voorstellen leggen we hier op tafel, zodat deze 

ideeën worden meegenomen, want ik heb gehoord dat daar nog over gereflecteerd zal 

worden." 

 

Tim Vandenput vraagt: "U wou hierover toch een stemming? Maar dit is niet mogelijk." 

 

Youri Vandervaeren vraagt dat deze ideeën meegenomen worden, bij de bepaling wat er 

met het resterend bedrag moet gebeuren. 

 

Steven Coppens antwoordt: "We hebben jullie ideeën genoteerd en zullen kijken in welke 

mate ze opgenomen kunnen worden in de uitwerking van de besteding." 
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Joris Pijpen vraagt of deze ideeën op mail kan gezet worden. 

 

Patrick Demaerschalk vult aan: "Ik zou toch nog eens willen pleiten om een corona 

comité op te richten. Dit gebeurd reeds in vele gemeenten over de partij politieke 

grenzen heen. Waarom niet alle voorstellen samen bundelen en bespreken? Om zo een 

groter draagvlak naar de gemeente te creëren. Dat zowel de oppositie als de 

meerderheid aan één zeel trekt voor de gezondheid van de bevolking. Het is belangrijk 

om de gezondheid van onze inwoners en de economie naar voren te schuiven over de 

politieke grenzen heen. Dit moet primair belang krijgen." 

 

Steven Coppens bevestigt dat de wensen begrepen zijn. 

 

Patrick Demaerschalk ontvangt hierover geen enkele reactie van andere raadsleden, wat 

hij raar vindt. 

 

Tim Vandenput antwoordt: "Na de gemeenteraad zal ik een update geven van de Covid-

19 situatie in Hoeilaart. We hebben een Covid-19 coördinatiecel op gemeentelijk niveau. 

Ik hoor u zeggen dat u een corona comité wil, op politiek niveau. Het staat u vrij om 

zaken in te dienen op de gemeenteraad, om een onderhoud te hebben met de 

verschillende schepenen. Er kan een fractieleidersoverleg georganiseerd worden. 

Misschien best uw idee op papier zetten om de finaliteit weer te geven. Er wordt naar elk 

goed idee, hier op de gemeenteraad geluisterd, en als het mogelijk is om het mee te 

nemen, gaan we naar een uitvoering ervan." 

 

Patrick Demaerkschalk vult aan: "Ik denk dat ik duidelijk was in mijn betoog. Ik wil een 

corona comité oprichten over de partijgrenzen heen, waar alle voorstellen samen kunnen 

besproken worden. Om met een eenvormig standpunt naar buiten kunnen komen, naar 

de bevolking toe, zodat we een groter draagvlak hebben." 

Tim Vandenput antwoordt: "We gaan geen bijkomende vergadermomenten organiseren. 

We hebben comissie Ruimte, Mens en Leven. We kunnen deze commissie ook activeren 

om ideeën te kunnen bespreken. We kunnen geen comité oprichten dat een beetje een 

praatbarak is. Er komen heel veel ideeën van bovenaf die wij moeten opvolgen, ook heel 

veel ideeën vanuit onze diensten. Je moet dit ook niet onderschatten, er worden heel 

veel ideeën uitgewerkt door onze diensten. Deze ideeën worden afgetoets bij onze 

adviesraden. 

Ik stel voor dat de commissie Leven hiervoor gebruikt kan worden." 

 

Bram Wouters vult aan: "De commissie Leven werd nog niet opgericht." 

 

Tim Vandenput stelt het volgende voor: "We zullen de commissie Leven oprichten tijdens 

de volgende gemeenteraad waar elke fractie twee leden kan afvaardigen en daar kunnen 

dan alle Covid maatregelingen besproken worden." 

 

Caroline Lagrange vult aan: "Ik heb ook soms het gevoel dat we een kleine toegankelijke 

gemeente zijn. Als onze mensen specifieke voorstellen hebben om meer maatregelen te 

creëren, heb ik toch de indruk dat dit kan. Hierover een speciale vereniging oprichten, 

lijkt mij niet nodig. De schepenen zijn toegankelijk." 

 

Steven Coppens vermeldt dat zo een commissie kan opgericht worden en het voorstel 

kwam vanuit de CD&V. 

 

 

* * * 
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O.P.8 Kinderdagverblijf. Huishoudelijk reglement en schriftelijke 

overeenkomst. Goedkeuring. 

 

Steven Coppens licht toe: "Naar aanleiding van de wijziging van rechtsvorm  

(goedkeuring GR 22/6/2020) van het kinderdagverblijf werden het huishoudelijk 

reglement en de schriftelijke overeenkomst aangepast om - mits goedkeuring - in 

werking te treden vanaf 1 januari 2021. 

 

Naar aanleiding van een aantal aanpassingen in de werking, werden nog een aantal 

zaken toegevoegd in deze nieuwe versie van het huishoudelijk regelement:  

 

• Er zal vanaf 1/1/2021 aan de gezinnen een extra maandelijkse kost aangerekend 

worden. Het betreft een facturatiekost van 2,50€ per maand en per gezin. 

• Ook zijn er aan aantal zaken toegevoegd in het kader van het pedagogisch beleid 

en het ziektebeleid. 

• Tot slot wordt de nieuwe inschrijvingsprocedure via het lokaal loket beschreven in 

het huishoudelijk reglement en zijn er in het kader van het opnamebeleid 2 

voorwaarden toegevoegd bij de toewijzing van plaatsen aan broertjes/zusjes van 

kinderen die in het KDV opgevangen worden." 

 

 

* * * 

 

O.P.9 Dienst Welzijn. Subsidie Kinderopvang. Goedkeuring. 

 

Steven Coppens licht toe: "Reeds enkele jaren krijgen de kinderopvanginitiatieven (0-3 

jaar) een materiaaltoelage toegekend. Deze materiaaltoelage wordt geregeld via een 

subsidiereglement. Daar er voor dit jaar geen subsidiereglement van toepassing is, wordt 

dit voorstel van reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor 2021 

wordt het reglement opnieuw grondig herbekeken." 

 

Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Tot voor kort werd er een onderscheid 

gemaakt in toelage tussen opvang inkomensgerelateerd en opvang met vrije prijs. Het 

LOK heeft al meermaals de vraag gesteld om uniform, een zelfde bedrag toe te kennen 

voor alle kinderopvang initiatieven in Hoeilaart. Deze maal zal men dit voor de eerste 

keer doen en wij hopen dat de gemeente dit voortaan zal doen, eenzelfde bedrag voor 

alle opvanginitiatieven in Hoeilaart. Wat is in feite de reden waarom men tot voor kort 

een onderscheid maakte." 

 

Tim Vandenput licht toe: "De nieuwe schepen is juist geïnstalleerd en de voormalige 

schepen is aanwezig, dus vraag ik het woord aan Eva. 

 

Eva De Bleeker antwoordt: "In het verleden is herhaaldelijk gediscussieerd over dat 

verschil. De filosofie achter het verschil was dat wij in Hoeilaart ook de 

inkomensgerelateerde ondersteuning wilde stimuleren. De onthaalouders die kozen voor 

inkomensgerelateerde opvang, dat extra duwtje wilde geven zodat eventuele nieuwe 

kandidaat onthaalouders zouden kiezen voor de inkomengerelateerde opvang. Voor 

minder kapitaalkrachtige gezinnen is dit wel een voordeel, als het tarief dat zij dagelijks 

moeten betalen voor de opvang aan een inkomen is verbonden, in vele gevallen is de 

kost voor de opvang lager. Er is veel kritiek gekomen van de mensen die niet volgens dat 

systeem werken en die ook een luidere stem hebben in het LOK (omdat die aanwezig zijn 

en de andere minder). Nu was er natuurlijk een heel andere situatie waarbij corona 

gekomen is, waarbij we minder hebben kunnen vergaderen. We hebben kunnen 

vaststellen dat alle opvanginitiatieven in Hoeilaart daardoor klappen hebben gekregen. 

Dus is er beslist geweest dat we dit jaar alles gelijk trekken en volgend jaar komt er een 

zeer grondige herwerking van heel het ondersteuningsreglement (dat zal voor mijn 

opvolgster zijn) voor onthaalouders waarbij we nog eens goed gaan kijken, op welke 

manier we er kunnen voor zorgen dat inkomensgerelateerde opvang gestimuleerd wordt, 
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zonder dat de andere initiatieven zich benadeeld voelen. Hoe dit concreet allemaal gaat 

zijn, laat ik aan mijn opvolgster over en de leden van het LOK." 

 

Youri Vandervaeren vult aan: "Bedankt voor de toelichting en ik heb een boodschap voor 

de nieuwe schepen. Wij hopen dat in het nieuwe subsidiereglement, als er nog een 

materiaal toelage zal zijn, dat er eenzelfde bedrag zal zijn voor alle kinderopvang 

initiatieven in Hoeilaart." 

 

Tim Vandenput anwoordt: "Samen met de nieuwe schepen en de administratie gaan we 

dit reglement herbekijken en uitbreiden. Het LOK heeft vandaag geen representatieve 

samenstelling, maar twee leden, er zouden meer onthaalouders moeten deel uitmaken 

van het LOK. Wat ik verneem van de onthaalouders is het volgende: elk jaar is er een 

materiaaltoelage om nieuw speelgoed aan te kopen, maar speelgoed gaat niet elk jaar 

stuk. Er zijn andere kosten die meer impact hebben. Dit bedrag zou beter aangewend 

worden voor aankoop vuilniszakken om de gebruikte pampers in te doen, want deze 

kosten lopen hoog op. We gaan een kleine bevraging doen bij alle onthaalmoeders, om 

na te kijken wat de noden zijn. Wij horen dat elk jaar nieuw speelgoed kopen ook niet de 

beste besteding is. We streven naar een systeem van inkomensgerelateerde opvang en 

niet-inkomensgerelateerde opvang, juist om mensen die minder kapitaalkrachtig toegang 

te geven tot de opvang. We zijn als bestuur nog altijd voor dat gescheiden systeem." 

 

Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Klopt het dat kinderdagverblijven die 

gevestigd zijn in Hoeilaart maar die aangesloten zijn bij het OCMW van Overijse, dat die 

deze subsidie ook ontvangen?" 

 

Eva De Bleeker antwoordt: "Er is inderdaad één geval geweest. We hebben gezegd dat 

dit niet klopte en gaan dit meenemen naar de herziening van het reglement. Toen het 

reglement opgesteld is geweest, bestond die situatie niet en is er niet aan gedacht." 

 

Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Denkt men analoog aan wat Overijse doet 

als OCMW naar kinderdagverblijven toe? Zouden we dat ook kunnen overwegen om dat 

in Hoeilaart te doen? In het systeem van Overijse ontvangen onthaalmoeders logistieke 

ondersteuning, als ze ziek zijn worden deze vergoedt. Wij pleiten er ook voor dat het 

reglement herbekeken wordt, voorzien van meer ondersteuning, een centraal 

aanspreekpunt organiseren en overwegen om het systeem van Overijse onder de loep 

nemen. Want ik denk dat het vele mensen afschrikt om er aan te beginnen wegens de 

grote administratieve rompslomp." 

 

Eva De Bleeker vult aan: "Maar dan is er toch een zaak dat je je goed moet realiseren. Er 

bestaat een administratieve ondersteuning maar dan moet je je aansluiten bij de 

Landelijke Kinderopvang of bij het OCMW. Maar dit brengt met zich mee dat je 

inkomensgerelateerd moet werken. Het is een beetje kiezen tussen de twee systemen. 

Als je wilt dat je hele administratie wordt gedaan en je vergoed wordt als je ziek bent, 

dan sluit je je aan bij zo een initiatief en moet je inkomensgerelateerd werken. De 

onthaalouders die volledig zelfstandig werken en een hoger gemiddeld tarief vragen ter 

compensatie van het administratieve werk. Je moet elk systeem apart bekijken. Tevens 

wil ik vermelden dat we aan het werken zijn aan een digitaal inschrijvingsloket. De 

eerlijkheid gebiedt mij ook dat de zelfstandige onthaalouders van Hoeilaart in het begin, 

er niet happig op waren om één aanspreekpunt te hebben. Ondertussen is dit verbeterd 

omdat ze het systeem hebben leren kennen." 

 

Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "We zien dat enkele inkomensgerelateerde 

opvanginitiaven gesteund worden door het OCMW van Overijse. Kan er iets gelijkaardigs 

georganiseerd worden vanuit het OCMW van Hoeilaart? De opvanginitiatieven die 

samenwerken met Overijse en in Hoeilaart gevestigd zijn, moeten voorrang geven aan 

opvang van kinderen uit Overijse. Klopt dit of niet?" 
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Eva De Bleeker antwoordt: "Ze moeten inderdaad voorrang geven aan Overijse maar 

uiteindelijk is dit nog nooit gebeurd, in praktijk is dit niet zo maar in theorie zou dit 

moeten. In het verleden is er ooit aan gedacht om een samenwerking met het OCMW te 

organiseren maar dat is een hele opgave, een nieuw departement binnen het OCMW. We 

hebben een goeie samenwerking met de Landelijke Kinderopvang, die eigenlijk hetzelfde 

doet namelijk onthaalouders ondersteunen." 

 

Annelies Vanderlinden vult aan: "Dat staat zeker niet in de planning. We hebben 

momenteel andere katten te geselen, als ik me zo mag uitdrukken. Het is wel zo dat er 

binnen het Huis van het Kind een aantal dingen worden opgestart, samen met Overijse, 

om alle onthaalouders beter te ondersteunen. In Hoeilaart zijn er bepaalde opleidingen 

georganiseerd, waar mensen uit Overijse toegelaten werden als er nog plaatsen vrij 

waren. We lieten mensen uit Overijse toe, die ooit in Hoeilaart gewoond hadden, om hun 

verplichte opleidingen te kunnen volgen. Het is de bedoeling om alle krachten te gaan 

bundelen om een uitstekende ondersteuning te kunnen bieden. Hoeilaart betaalt een stuk 

mee aan Huis van het Kind om deze ondersteuning te kunnen bieden." 

 

Kenny Verbeeck heeft nog een vraag voor de CD&V fractie: "Ik ben eigenlijk een beetje 

verbaasd dat jullie voorstander zijn om die steunmaatregel gelijk te trekken ongeacht 

inkomensgerelateerd of niet. Als een onthaalouder, ongeacht welke prijs er gevraagd 

wordt of een onthaalouder die tracht inkomensgerelateerd te werken en dus voordeel 

geeft aan mensen die het iets minder breed hebben, willen jullie die steunmaatregelen 

gelijk trekken? Kan dit door jullie toegelicht worden waarom jullie daar voorstander van 

zijn?" 

 

Youri Vandervaren verduidelijkt: "Initiatieven zelfstandig kinderopvang hebben meer 

kosten: ze betalen hun sociale lasten zelf, hun verzekeringen die ze ten laste moeten 

nemen. We bekijken dit vanuit het standpunt van het kind, elk kind is evenwaardig. Geef 

het kind dezelfde ontplooiingskansen binnen alle opvanginitiatieven in Hoeilaart. Als men 

inkomensgerelateerd werkt met steun van de Landelijke Kinderopvang of via OCMW die 

daar veel administratieve rompslomp wegnemen. Dit kan voor hun een incentive zijn, 

vandaar de gelijktrekking van dit bedrag." 

 

Kenny Verbeeck is het fundamenteel oneens met deze formulering. "Wat u nu zegt: 

mensen die ondersteuning krijgen, staat los van het aspect inkomensgerelateerd. Je kan 

volledig zelfstandig zijn en toch beslissen inkomensgerelateerd te werken. Die sociale 

bijdragen staan los van het inkomensgerelateerde. Je mengt twee aspecten van de 

kinderopvang." 

 

Youri Vandervaeren antwoordt: "Voor ons is elk kind evenwaardig. Vanuit de gemeente 

doen we dezelfde inspanning naar elk kind toe." 

 

Kenny Verbeeck antwoordt: "We geven deze toelage aan de onthaalouder. De 

onthaalouder die een extra inspanning doet en wil meewerken, die gingen we net een 

extra steun geven. Ik ben echt verbaasd dat jullie dit willen afschaffen." 

 

Youri Vandervaeren ontkent: "We willen dit niet afschaffen. Er is één grote nuance: 

toelage voor materiaal en speelgoed voor alle opvanginitiatieven in Hoeilaart." 

 

Steven Coppens vult aan: "De standpunten zijn gekend. Dit kan misschien verder in een 

commissie Leven besproken worden." 

 

 

* * * 
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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. 

 

Steven Coppens licht agendapunt toe: "Eind 2019 hebben we in deze raad beslist om in 

te tekenen op de activiteit ‘openbare verlichting’ bij Iverlek. Deze beslissing maakt het 

mogelijk om tegen 2030 naar een volledige verledding van de openbare verlichting te 

evolueren, hetgeen op vlak van duurzaamheid een belangrijke stap is. 

In de uitvoering van dit besluit moet de bijgevoegde akte ondertekend worden, waarvoor 

de gemeenteraad aan mij, voorzitter van de raad, en aan de algemeen directeur 

volmacht moet geven." 

 

 

* * * 

 

O.P.11 Secretariaat. Iverlek. Uitnodiging algemene vergadering in 

buitengewone zitting 8 december 2020. Goedkeuring agenda. 

 

Steven Coppens licht toe: "Marc Vanderlinden is aangeduid als afgevaardigde van onze 

gemeente voor de algemene vergaderingen van Iverlek. Hiermee keuren we de agenda 

en de voorgestelde besluiten van de komende algemene vergadering goed." 

 

 

* * * 

 

O.P.12 Secretariaat. TMVS dv. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 

in zitting van 8 december 2020. Goedkeuring agenda. 

 

Steven Coppens licht toe: "Eva De Bleeker is aangeduid als afgevaardigde van onze 

gemeente voor de algemene vergaderingen van TMVS. Hiermee keuren we de agenda en 

de voorgestelde besluiten van de komende algemene vergadering goed." 

 

 

* * * 

 

O.P.13 Algemeen directeur. Toetreding raamovereenkomst voor het leveren van 

multifunctionals, printers en een universeel beheersysteem 2018/003. 

Goedkeuring. 

 

Steven Coppens licht toe: "De overeenkomst voor multifunctionals en printers loopt in 

het OCMW ten einde en moet hernieuwd worden. We willen deze gelegenheid gebruiken 

om voor de gemeente en het OCMW uniforme oplossing te vinden en samen te werken 

met dezelfde partner. Daarom dat beide entiteiten intekenen op het raamcontract 

uitgeschreven door VERA." 

 

 

* * * 

 

O.P.14 Dienst Welzijn. Eerstelijnszone. Verslag Zorgraad 25 augustus 2020. 

Kennisname. 

 

 

* * * 
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O.P.15 Financiën. AMJP augustus 2020. Opmerkingen van de gouverneur. 

Kennisname. 

 

 

* * * 

 

O.P.16 Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 

 

Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "De mobiliteitsambtenaar verschijnt terug in 

de budgetten. Het was nochtans beslist dit niet meer te doen. Waarom wordt dit nog 

vermeld?" 

 

Pieter Muyldermans bevestigt dat dit moet nagekeken moet worden. 

 

Bram Wouters vult aan: "Het is een rapport dat over het derde kwartaal gaat en vandaar 

dat die wijziging er nog niet in doorgesijpeld is." 

 

 

* * * 

 

O.P.17 Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2021. 

Kennisname. 

 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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