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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 29 APRIL 2019 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

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

VERONTSCHULDIGD: Julie Bollue, raadslid 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

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

25 maart 2019. Goedkeuring. 

 

 

* * * 

 

O.P.2 Secretariaat. Gemeenteraad. Zittingsverslag openbare zitting 25 februari 

2019. Goedkeuring. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Het zittingsverslag van 25 februari 2019 wordt 

opnieuw ter goedkeuring voorgelegd naar aanleiding van de opmerking van raadslid 

Timothy Rowies in zitting van 25 maart 2019, met name dat het wijzigen van de volgorde 

van behandeling van de agendapunten      (het overslaan van een agendapunt om de 

geheime stemming voor alle aanstellingen te laten doorgaan) niet was opgenomen in het 

oorspronkelijke zittingsverslag."  

 

 

 

* * * 

 

O.P.3 Secretariaat. Retributie op de afgifte van fotokopies, gebruik 

internetcomputers en kleurenprinter. Intrekking. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: " De financiële toestand van de gemeente laat 

een afschaffing van de retributie op fotokopies, gebruik internetcomputer en kleurenprinter 

toe. Volgens het bestuursdecreet mag de gemeente voor een afschrift van een document 

een bijdrage vragen, maar dit is niet verplicht. Voor verenigingen werd dit al langer niet 

meer toegepast. Eveneens streeft het gemeentebestuur naar digitalisering, wat ook het 

digitaal doorsturen van afschriften en andere documenten inhoudt." 

 

 

* * * 
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O.P.4 Communicatiedienst. Klachtenreglement van de gemeenteraad. 

Goedkeuring. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over een klachtenreglement dienen 

te beschikken. De lokale besturen hebben de vrijheid om er een eigen invulling aan te 

geven. Het voorgelegde reglement is van toepassing op de gemeente en het OCMW, en 

dient zowel door de gemeenteraad als door de raad voor maatschappelijk welzijn 

goedgekeurd te worden.  

Het voorgestelde klachtenreglement van de gemeenteraad en OCMW-raad werd opgesteld 

in overleg met en besproken door het managementteam en door het college van 

burgemeester en schepenen en het vast bureau." 

 

Wim Laureys vraagt wanneer het laatste overzichtsrapport van de inkomende klachten is 

voorgelegd aan gemeenteraad.  

Bram Wouters laat weten dat er nog geen rapport is voorgelegd aan de gemeenteraad en 

voegt er aan toe dat er, sinds zijn indiensttreding als gemeentesecretaris en algemeen 

directeur, nog geen klachten zijn geregistreerd. Meldingen zijn er wel geweest. 

 

Wim Laureys vraagt of en hoe meldingen, suggesties, vragen geregistreerd en opgevolgd 

worden. De gemeenteraad wordt hier namelijk niet van op de hoogte gebracht. Is er een 

opvolgsysteem? Krijgt de burger een antwoord?  

 

Tim Vandenput laat weten dat burgers een melding zowel schriftelijk als via de app kunnen 

doen. Als er zich een melding voordoet wordt dit zo spoedig mogelijk opgevolgd. De burger 

die de melding heeft ingediend wordt op de hoogte gebracht (meestal via mail) dat het 

probleem is opgelost, maar niet wanneer en hoe. De administratie werkt momenteel via 

DIAS om de meldingen te registreren en beter op te volgen. Dit is een halfautomatisch en 

nog steeds manueel systeem, waar veel werk van zowel de communicatiedienst als de 

betrokken diensten inkruipt.  Er wordt echter gekeken hoe dit nog beter geautomatiseerd 

kan worden zodat de burger kan meegedeeld worden dat de melding geregistreerd is en 

voor welke oplossing er gekozen wordt.  

 

Patrick Demaerschalk vraagt wie er beoordeelt wat er onder de noemer melding valt en wat 

onder de noemer klacht valt. Hij stelt dat dit nogal subjectief is.  

Tim Vandenput verduidelijkt dat een melding gaat over iets dat gemaakt dient te worden 

(bvb. put in het wegdek) en dat een klacht eerder gaat over dienstverlening, bvb. het 

ongepast gedrag van een personeelslid tegen een burger. Na het indienen van een klacht 

zal er nagegaan worden of de klacht serieus is. Indien dit zo is zal de betrokken persoon bij 

het diensthoofd of algemeen directeur geroepen worden en zal er nadien eveneens 

teruggekoppeld worden naar de indiener.  

 

 

* * * 

 

O.P.5 Omgeving. Grondafstand. Verkaveling Geneesheerstraat 13. Bepaling 

grondafstand op 5m uit de as van de J.B. Denayerstraat en op 3m uit de as van 

de Geneesheerstraat. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

werd ingediend door Mat Gabrielle, Mat Suzanne en Mat Guy voor het verkavelen van een 

perceel grond langsheen de Geneesheerstraat 13 en de hoek met de J.B. Denayerstraat. 

Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van genoemde grond moet worden 

gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 5 meter uit de as van de J.B. 

Denayerstraat en op 3 meter uit de as van de Geneesheerstraat, en dit zoals aangeduid op 

het bijgevoegd metingsplan gevoegd bij het proces-verbaal van opmeting. 
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Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan 

met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig voetpad 

mogelijk te maken." 

 

Tim Vandenput geeft een kleine toelichting. De verkavelingsvergunning werd in september 

2018 verleend aan de aanvrager. Eerst dient er aan alle voorwaarden voldaan te worden 

van de verkavelingsvergunning alvorens de gronden vervreemd kunnen worden.  

Hier gebeurt de vervreemding in de familie. De grondafstand dient door de gemeente beslist 

te worden. Nadien kan de akte van grondafstand ondertekend worden. Op eerste vraag van 

de gemeente dient ook het betrokken muurtje afgebroken te worden, al is dit niet voor 

meteen.  

 

 

 

* * * 

 

O.P.6 Secretariaat. VZW Uvalabor dienstenonderneming. Aanduiding leden 

algemene vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "De vzw Uvalabor wordt aangestuurd door een 

algemene vergadering, die conform de staturen uit 10 leden bestaat. De leden worden 

aangeduid door de gemeenteraad, naar evenredigheid. Dit wil zeggen dat de Open VLD 

aanspraak kan maken op 6 mandaten, CD&V op 2 mandaten en PRO Hoeilaart op 2 

mandaten." 

 

 

* * * 

 

O.P.7 Secretariaat. SVK Webra. Aanduiding lid AV. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "De gemeente is aangesloten bij SVK Webra en 

dient dusdanig een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergaderingen van 

SVK Webra." 

 

 

* * * 

 

O.P.8 Secretariaat. TMVS dv. Goedkeuring agenda en vaststelling afgevaardigde 

voor de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019. 

 

 

Wim Laureys merkt op dat in de algemene jaarvergadering van 11 juni ek. van TMVS de  

jaarrekening voor het boekjaar 2018 dient goedgekeurd te worden. Hij stelt hierbij vast dat 

er in 2018 zeven algemene vergaderingen waren van TMVS, maar dat de afgevaardigde van 

de gemeente, Els Uytterhoeven, op geen enkele vergadering aanwezig was. Hij stelt daarbij 

de vraag waarom dit niet gemeld geweest is aan de gemeenteraad. Hij heeft er begrip voor 

dat men wegens omstandigheden niet steeds op alle vergaderingen aanwezig kan zijn, maar 

verwacht eveneens dat een raadslid dat zich opgeeft als afgevaardigde zijn 

verantwoordelijkheid opneemt.  

 

Marc Vanderlinden laat weten dat hij alvast de vergadering van 20 maart 2019 heeft 

bijgewoond.  

 

 

* * * 
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O.P.9 Secretariaat. Zefier. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de gewone algemene vergadering van 13 

juni 2019. 

 

 

* * * 

 

O.P.10 Ruimtelijke Ordening. GECORO. Jaarverslag 2018. Kennisname. 

 

 

Wim Laureys stelt vast dat het jaarverslag van de GECORO niet correct is. Een aantal niet-

uitgenodigde raadsleden wordt namelijk vermeld als afwezig.  

 

Tim Vandenput meldt dat Wim Laureys hieromtrent reeds excuses heeft gekregen van zowel 

de voorzitter van de GECORO als van de administratie zelf. Het jaarverslag van de GECORO 

betreft echter geen gemeentedocument. Niettegenstaande zal de opmerking  gemeld 

worden aan de voorzitter van de GECORO.  

 

 

* * * 

 

O.P.11 Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 

 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

 

* * * 

 

TOEGEVOEGD PUNT 

Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Wim Laureys i.v.m. 

burgerparticipatie. 

 

Wim Laureys verduidelijkt het indienen van het aanvullend agendapunt i.v.m. 

burgerparticipatie, opgesteld door Jo Portois en hemzelf, namens de CD&V fractie.  

Dit was één van de belangrijkste verkiezingspunten van hun programma dat ze graag  

zouden gerealiseerd zien worden.  

Het houdt in dat er een systeem/reglement wordt opgesteld zodat burgers, los van de 

gemeenteraad, de mogelijkheid krijgen thematisch of op basis van een bepaald project 

initiatief kunnen nemen en dit zien gerealiseerd worden op relatief korte termijn.  

Het voorstel van reglement wordt in verschillende gemeenten toegepast en is opgesteld 

door de vzw Meer Democratie.  

Er dient natuurlijk gekeken te worden of er een draagvlak is voor dergelijk reglement en 

of het werkzaam en wenselijk is.  

 

Pieter Muyldermans bedankt voor het ingediende voorstel. Alle partijen streven ernaar om 

burgers meer te betrekken in het beleid.  

Er is een traject opgesteld om dit jaar tot een meerjarenplan te komen dat gedragen door 

de inwoners. In het najaar kunnen de raden advies geven over dit meerjarenplan. Het 

voorstel komt dus op het goede moment en kan meegenomen worden in de hele oefening. 

Pieter Muyldermans stelt voor om het modelreglement zoals nu voorgelegd niet goed te 

keuren maar stelt wel voor om het samen verder uit te werken, eventueel in een  

gemeenteraadscommissie om zo tot een gedragen reglement te komen. Op deze manier 

kunnen alle mogelijkheden tot participatie worden behouden.  
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Ter voorbereiding van de gemeenteraadscommissie geeft Pieter Muyldermans reeds enkele 

vragen en bedenkingen mee: 

- hoe zal praktisch alles kunnen uitgewerkt worden? 

- wie gaat de voorstellen beoordelen?  

- wie gaat de voorstellen verder uitwerken tot concrete dossiers? 

- dienen deze projecten dan ook nog eens ter advies worden voorgelegd aan de 

adviesraden? In de veronderstelling van wel, is dit weer een heel nieuw traject en valt het 

dan nog binnen een tijdspanne van een jaar uit te voeren?  

Deze vragen stellen zich ook bij het uitwerken van het meerjarenplan dat momenteel 

gebeurt door de betrokken diensten. Dit zijn vragen die men graag beantwoord wil vooraleer 

tot een goedkeuring over te gaan. Indien het huidige ontwerp van modelreglement wordt 

goedgekeurd zal het veel energie en tijd kosten zowel voor de administratie als de uitvoering 

van de waardevolle ideeën en projecten.  

Daarom stelt Pieter Muyldermans voor om het voorstel van de agenda terug te trekken en 

het beter voor te bereiden in een gemeenteraadscommissie.  

 

Wim Laureys begrijpt de vragen van Pieter Muyldermans. De partij wil gewoon een aanzet 

geven, dit is dan ook geen voorstel dat te nemen of te laten valt. Daarom stelt Wim Laureys 

voor om het reglement voorlopig te aanvaarden en mee te nemen, en niet pas nadat het 

meerjarenplan is opgemaakt. 

 

Pieter Muyldermans stelt opnieuw voor om het vandaag van de agenda te halen maar mee 

op te nemen in de oefening van het meerjarenplan en het meer concreet uit te werken in 

een gemeenteraadscommissie om van een modelreglement tot een werkbaar reglement te 

komen.  

 

Wim Laureys stelt voor om toch een stemming te houden voor een voorlopige aanvaarding 

van het modelreglement. Het is aan het bestuur om het modelreglement verder aan te 

passen, te implementeren en uit te werken. 

 

Pieter Muyldermans geeft mee dat als er tot stemming wordt overgegaan, hijzelf zich zal 

onthouden. Om het project alle kansen te geven verwacht hij dan ook dat alle vragen die 

hij stelde, bemerkingen die hij gaf en het voorstel om het in een gemeenteraadscommissie 

te behandelen worden opgenomen in het verslag.  

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Bram Wouters 

Algemeen directeur 

Steven Coppens 

Voorzitter gemeenteraad 

 


