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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2021 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Joy Sergeys, 
schepenen 
Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie 
Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Véronique Desmet, Timothy 
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Youri 
Vandervaeren, Eva De Bleeker en Maarten Bresseleers, 
raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen en Annelies Vanderlinden, schepenen 
Caroline Lagrange, raadslid 
 

 
* * * 

 
De voorzitter opent de openbare zitting 

 
* * * 

 
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 
28062021. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 28 juni 2021: 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 
 
/ 
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BESLUIT:  
eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 28 juni 2021 
goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement gemeenteraad. 
 

* * * 
 
O.P.2 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel 
gemeente. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

 In zitting van 14 december 2020 stelde de gemeenteraad het aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 definitief vast. 

 
Feiten en context 
 
De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan behoort tot de voorbehouden 
bevoegdheden van de raad. 
 
De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun 
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het aangepaste meerjarenplan 
vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepaste meerjarenplan dat 
de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het 
aangepaste meerjarenplan definitief is vastgesteld. 
 
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen 
moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. 
 
Juridische gronden 
 

• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en alle latere 
wijzigingen; 

• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maar 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC); 

• het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen 
(MB BBC). 

 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
Ieder bestuur moet zijn meerjarenplan aanpassen om: 

• de kredieten van het volgende jaar vast te stellen; en/of 
• de kredieten van het lopende jaar aan te passen. 

 
Daarnaast zal het lokale bestuur Hoeilaart zijn meerjarenplan ook aanpassen bij 
belangrijke bijsturingen van het beleid (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties). 
 
Deze aanpassing van het meerjarenplan (AMJP) heeft tot doel: 

• de kredieten voor 2021 aan te passen voor wat betreft exploitatie, investering en 
financiering; en 

• de ramingen voor 2022 tot en met 2025 aan te passen voor wat betreft 
investeringen. 

 
Financieel advies 
 
/ 
 
BESLUIT:  
13 stemmen voor: Tim Vandenput, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Joy 

Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, Véronique Desmet, Timothy 
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten 
Bresseleers en Steven Coppens 
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie 
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Enig artikel 
De gemeenteraad stelt zijn deel van het voorliggende aangepaste meerjarenplan 
2020-2025 (MJPA-2020-2025-3) vast. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financieel directeur. 
 

* * * 
 
O.P.3 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

 In zitting van 14 december 2020 stelde de raad van bestuur het aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 vast en keurde de gemeenteraad het beleidsdocument 
goed. 

 
Feiten en context 
 
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter 
goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 
 
Om de definitieve cijfers voor het AGB correct te kunnen opnemen in het aangepaste 
meerjarenplan van de gemeente en het OCMW, is het aangewezen dat de vaststelling en/of 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan van het AGB plaatsvindt voor de 
vaststelling van het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en het OCMW. 
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Juridische gronden 
 

• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC); 
• het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de 

nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen 
(MB BBC). 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (A-MJPA2020_2025-3) voldoet 
aan de decretaal vereiste evenwichtscriteria. 
 

Jaar Beschikb. 
budget. res. 

Autofinancieringsmarge 

2021 200.505,36 10.983,38 

2022 367.857,06 -517,70 

2023 341.233,72 141.246,06 

2024 358.808,13 17.574,41 

2025 378.466,12 19.657,99 

 
Financieel advies 
 
/ 
 
BESLUIT:  
13 stemmen voor: Tim Vandenput, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Joy 

Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, Véronique Desmet, Timothy 
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten 
Bresseleers en Steven Coppens 
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie 
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van AGB Holar 
(A-MJPA2020-2025-3) goed. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad geeft opdracht om binnen de tien dagen het beleidsrapport, met 
vermelding van de datum van publicatie, op de gemeentelijke webtoepassing te publiceren. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst, leden MAT, communicatiedienst, toezichthoudende overheid. 
 

* * * 
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O.P.4 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW 
en definitieve vaststelling. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• De raad voor maatschappelijk welzijn stelde op 30 augustus 2021 zijn deel van het 
aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) vast. 

• De gemeenteraad stelde vervolgens, eveneens op 30 augustus 2021, zijn deel van 
het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) vast. 

 
Feiten en context 
 
De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan behoort tot de voorbehouden 
bevoegdheden van de raad. 
 
De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun 
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het aangepaste meerjarenplan 
vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het aangepaste meerjarenplan dat 
de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het 
aangepaste meerjarenplan definitief is vastgesteld. 
 
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen 
moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. 
 
Het decreet over het lokaal bestuur heeft de huidige lijsten bij het budget (nominatieve 
subsidies, delegatie overheidsopdrachten,...) losgekoppeld van de beleidsrapporten: de 
uiteindelijke bevoegdheid blijft bij de raad, maar die hoeft dat niet noodzakelijk altijd via 
het meerjarenplan te beslissen. In de documentatie bij de beleidsrapporten wordt wel 
nog een overzicht opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, 
waaronder de nominatief toegekende subsidies. Dat overzicht houdt dan echter niet 
langer een beslissing in, maar is louter informatief, net als de andere informatie in de 
documentatie. 
 
Juridische gronden 
 

• het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en alle latere 
wijzigingen; 

• het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maar 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC); 

• het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen 
(MB BBC). 

 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
Het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) voldoet aan 
de decretaal vereiste evenwichtscriteria. 
 

Jaar Beschikb. budget. 
res. 

Autofinancieringsmarge 

2021 6.983.518,60 168.346,65 

2022 2.790.950,60 172.333,53 

2023 1.822.507,05 -22.793,73 

2024 1.449.441,78 356.599,54 

2025 1.023.378,37 383.356,84 

 
Financieel advies 
 
/ 
 
BESLUIT:  
13 stemmen voor: Tim Vandenput, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Joy 

Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, Véronique Desmet, Timothy 
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten 
Bresseleers en Steven Coppens 
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie 
Bollue, Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het deel van het voorliggende aangepaste meerjarenplan 
2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
vastgesteld, goed. Hierdoor wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 
(MJPA-2020_2025-3) definitief vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de nominatieve subsidies vermeld in het aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-3) voor het jaar 2021 goed. 
 
Artikel 3 
De gemeenteraad geeft opdracht het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 
(MJPA-2020_2025-3) over te maken aan de toezichthoudende overheid. 
 
Artikel 4 
De gemeenteraad geeft opdracht om binnen de tien dagen het beleidsrapport, met 
vermelding van de datum van publicatie, op de gemeentelijke webtoepassing te publiceren. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financieel directeur, afdelingshoofden, communicatiedienst, digitaal loket. 
 

* * * 
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O.P.5 Secretariaat. Erfpacht Nerocafé. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 18 december 2008: gemeenteraadsbeslissing houdende oprichting van het 
AGB Holar. 

• 28 februari 2011: gemeenteraadsbeslissing betreffende de toekenning van een 
recht van vruchtgebruik op gebouwen Nerocafé, café Sportecho en 
ondernemerscentrum Zoniën aan het AGB Holar. 

• 27 juni 2016: goedkeuring door de gemeenteraad van de huidige statuten van 
AGB Holar. 

• 26 maart 2018: goedkeuring door de gemeenteraad van de huidige 
beheersovereenkomst tussen gemeente Hoeilaart en AGB Holar. 

• 24 augustus 2020: toewijzing van de concessie Nerocafé aan Brouwerij Haacht. 
 
Feiten en context 
 
Het AGB Holar staat in voor het beheer van de sportinfrastructuur, het 
gemeenschapscentrum Felix Sohie en de horecazaken Nerocafé en café Sportecho. 
 
Hiertoe werd het vruchtgebruik van het Nerocafé toegekend aan het AGB Holar in 2011. 
 
In 2020 werd een nieuwe concessieovereenkomst gesloten met brouwerij Haacht, dit voor 
een periode van 20 jaar en 2 maanden, eindigend op 31 januari 2041. 
 
Notaris Jean-Philippe Claessen werd gevraagd om een ontwerp van erfpachtakte op te 
stellen. Deze is in bijlage toegevoegd. 
 
Juridische gronden 
 

• Het Burgerlijk Wetboek, artikels 1101 en volgende. 
• Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen: artikel 40 en 

41; 
• Statuten van het AGB Holar, meer bepaald artikel 6 betreffende het doel, de 

activiteiten en de bevoegdheden; 
• Beheersovereenkomst tussen gemeente Hoeilaart en AGB Hoeilaart, meer bepaald 

§2. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
In het kader van het uitvoeren van de statuten van het AGB Holar en de 
beheersovereenkomst tussen AGB Holar en de gemeente is het noodzakelijk om een 
zakelijk recht toe te kennen aan het AGB op de infrastructuur die het AGB moet beheren 
en exploiteren. 
Tot heden werd er gewerkt met een vruchtgebruik op het Nerocafé. Deze vorm is echter 
niet langer geschikt, gelet op de verstrekkende fiscale gevolgen.  
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Een recht van erfpacht voor de maximale wettelijke termijn van 99 jaar komt beter 
tegemoet aan de doelstellingen van het bestuur betreffende het Nerocafé: 

 De afgesloten concessie loopt tot 31 januari 2041, de erfpacht moet minstens 
voorbij deze datum reiken. 

 Het bestuur heeft de intentie om het pand, een beschermd monument en een 
landmark in onze gemeente, te behouden als eigendom op lange termijn, 
teneinde het (semi-) publieke karakter ervan te behouden.  

 
Aangezien het recht wordt toegekend door de gemeente aan het AGB Holar, zal dit 
gebeuren via een onderhandse procedure. Dit betekent dat er geen mogelijkheid zal zijn 
voor anderen om een bod in te dienen op dit recht van erfpacht. 
 
Voor deze erfpacht wordt een symbolische vergoeding gevraagd van 1 euro per jaar.  
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT:  
13 stemmen voor: Tim Vandenput, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Joy 

Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick, Véronique Desmet, Timothy 
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten 
Bresseleers en Steven Coppens 
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, 
Jo Portois en Youri Vandervaeren 
 

Artikel 1 
De raad besluit onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten over te gaan 
tot het verlenen van een erfpacht op de volgende goederen: 

 Een handelspand, op en met de grond en alle verdere aanhorigheden, 
gelegen aan de Albert Biesmanslaan 1, gekadastreerd volgens recent 
kadastraal uittreksel, sectie B, nummer324A4 P0000, met een oppervlakte 
van twaalf are zesenvijftig centiare (12a 56ca). 

 
Artikel 2 
Het erfpacht zal via onderhandse procedure verleend worden aan AGB Holar, in het kader 
van de beheersovereenkomst tussen gemeente Hoeilaart en het AGB Holar. 
 
Artikel 3 
De vergoeding voor het recht van erfpacht wordt vastgesteld op 1 euro per jaar, te betalen 
door het AGB Holar voor de jaarlijkse vervaldag. 
De vergoeding wordt niet geïndexeerd. 
 
Artikel 4 
Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een termijn van 99 jaar. 
De erfpacht is na het verstrijken van de voornoemde termijn, met inachtneming van de 
wettelijk toegelaten maximumtermijn, verlengbaar bij onderlinge toestemming van de 
partijen na een besluit in die zin van de bevoegde organen. 
 
Artikel 5 
Het recht van erfpacht wordt verleend onder de volgende algemene voorwaarden: 

 De goederen worden in erfpacht gegeven in de staat en de ligging waarin zij 
zich thans bevinden, met de voor- en nadelige, zicht- en onzichtbare, 
voortdurende en niet-voortdurende, actieve en passieve erfdienstbaarheden 
die op de goederen rusten, met recht voor de begunstigde de ene in zijn 
voordeel te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten doch zulks op 
zijn kosten, lasten en risico, zonder tussenkomst van het bestuur noch 
verhaal tegen laatstgenoemde en zonder dat deze bepaling aan wie dan ook 
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meer rechten zal kunnen verstrekken dan deze gegrond op rechtmatige 
titels of op de wet. 

 De begunstigde dient het recht van erfpacht te aanvaarden zonder waarborg 
van de oppervlakte. Het verschil in oppervlakte zal ten voordele of ten 
nadele van de begunstigde zijn, zelfs al bedraagt dit meer dan 1/20ste. 

 De goederen die het voorwerp uitmaken van de erfpachtovereenkomst 
worden in erfpacht gegeven, voor vrij en onbelast van alle lasten en 
hypotheken van alle aard, de gronden zijn vrij van pachtverplichtingen. 

 
Artikel 6 
Het recht van erfpacht wordt verleend onder volgende bijzondere voorwaarden: 

1) Bestemming. 
De begunstigde mag de in erfpacht gegeven goederen uitsluitend bestemmen voor: 

a) horeca 
b) vergaderingen, incentives, conferenties, beurzen en tentoonstellingen 
c) toeristische dienstverlening 

De begunstigde mag met betrekking tot de voornoemde goederen geen enkel 
bouwwerk, gebouw, werk of beplanting oprichten, aanbrengen of uitvoeren indien 
dit niet noodzakelijk of nuttig is voor de realisatie van voornoemde bestemming. 
Tijdens de gehele duur van het recht van erfpacht dient de hierboven vermelde 
bestemming behouden te blijven behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de gemeente. 

2) Rechten begunstigde. 
De begunstigde is, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in de punten j en k 
betreffende stedenbouw en de milieuwetgeving, gerechtigd nieuwe gebouwen, 
werken en beplantingen op te richten en uit te voeren op of aan de in erfpacht 
gegeven goederen. 
Het bestuur doet afstand ten voordele van de begunstigde van het recht van 
natrekking dat het bij toepassing van de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
heeft op de gebouwen, bouwwerken en beplantingen die op de in erfpacht gegeven 
gronden worden opgericht en dit voor de gehele duur van de erfpacht periode. 
Het is de begunstigde evenwel verboden de op het ogenblik van de aanvang van 
het erfpachtrecht bestaande opstallen geheel of gedeeltelijk af te breken of er 
wijzigingen, andere dan deze die nodig zijn voor de uitvoering van 
herstellingswerken, aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 
het bestuur. 
Het is de begunstigde evenmin toegestaan de door hem/haar of voor hem/haar 
verwezenlijkte opstallen tijdens de duur van de erfpacht geheel of gedeeltelijk te 
slopen of te verwijderen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het 
bestuur. 
De begunstigde mag verder noch de erfpacht zelf, noch de in erfpacht gegeven 
goederen, noch de gebouwen en opstallen die door hemzelf/haarzelf of voor 
hem/haar zouden worden opgericht, hypothekeren, vervreemden, er zakelijke 
rechten of erfdienstbaarheden op vestigen of er daden van beschikking over stellen 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. 
 

3) Belastingen en taksen. 
Alle belastingen en taksen van welke aard ook, inclusief de onroerende voorheffing 
met betrekking tot de in erfpacht gegeven goederen en/of op de door de 
begunstigde opgerichte onroerende goederen, met betrekking tot de bezetting van 
deze goederen of de activiteit die er door de begunstigde wordt uitgeoefend, zijn 
ten laste van de begunstigde, vanaf de eerste maand volgend op de datum van de 
authentieke akte. 
 

4) Onderhoud, herstellingen, aanpassingen en aansluitingen. 
De begunstigde is ertoe gehouden de in erfpacht gegeven goederen, evenals alle 
door hem/haarzelf of voor hem/haar verwezenlijkte of aangebrachte opstallen van 
welke aard ook, te onderhouden op zijn/haar kosten en er alle grote en kleine 
herstellingen van alle aard uit te voeren. 
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Het bestuur is tot geen enkele herstelling gehouden. 
Het bestuur kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hinder, schade, 
afwijkingen, toevallige onderbrekingen enz., wat ook de oorzaak moge zijn, die zich 
aan de in erfpacht gegeven goederen of aan de technische installaties ten dienste 
van de gebouwen zouden kunnen voordoen. De begunstigde is verplicht het geheel 
in goede staat van onderhoud en herstelling terug te geven aan het bestuur bij 
afloop van het recht van erfpacht of opstal. 
De kosten voor aansluiting, abonnementen en gebruik van nutsvoorzieningen, zoals 
onder meer water, gas, elektriciteit, telefoon, kabel-T.V., telefax, internet e.a. zijn 
ten laste van de begunstigde. Het bestuur staat echter niet garant voor de 
aansluiting op en het behoorlijk functioneren van eender welk distributienet. 
Alle kosten die voortvloeien uit verbouwingen, herstellingen of uitbreidingen van de 
in erfpacht gegeven goederen, alsook de kosten die het gevolg zijn van de 
uitvoering van wettelijke, administratieve of andere voorschriften inzake hygiëne, 
openbare gezondheid, veiligheid, arbeidsveiligheid of milieuvoorschriften, zijn ten 
laste van de begunstigde. 
 

5) Verzekeringen. 
Tijdens de gehele duur van de erfpacht dient de begunstigde de in erfpacht gegeven 
gebouwen evenals de door of voor hem/haar opgerichte gebouwen voor de volle 
waarde te verzekeren tegen brand en aanverwante risico’s bij een door het bestuur 
aanvaarde verzekeringsmaatschappij. 
Op eerste aanvraag van het bestuur zal de begunstigde het bestaan van de 
verzekeringen en de regelmatige betaling van de premies moeten bewijzen. 
De begunstigde staat verder op eigen kosten tevens in voor het nemen van alle bij 
wetten, decreten of besluiten van de hogere overheid verplichte verzekeringen met 
betrekking tot de in erfpacht gegeven gebouwen en de door of voor hem/haar 
opgerichte gebouwen. 
 

6) Hoofdelijkheid, afstand, overdracht en verhuring 
De verplichtingen aangegaan door de begunstigde zijn hoofdelijk en ondeelbaar 
tussen zijn rechthebbenden of rechtsopvolgers uit welken hoofde ook. 
De begunstigde mag zijn/haar rechten op de erfpacht noch geheel noch gedeeltelijk 
afstaan of overdragen aan derden behoudens na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het bestuur. 
In geval van afstand of overdracht van de rechten betreffende de erfpacht, blijft de 
begunstigde hoofdelijk borg voor de goede uitvoering van de uit de aanvankelijke 
erfpacht of opstal voortvloeiende verplichtingen. 
In geval van afstand of overdracht van het geheel of een gedeelte van de erfpacht 
onder welke vorm ook of in geval van verhuring zal de begunstigde in ieder geval 
al de verplichtingen die op hem/haar rusten krachtens de af te sluiten overeenkomst 
en voor zover deze toepasselijk kunnen zijn, op moeten leggen aan degene aan wie 
wordt afgestaan, overgedragen of verhuurd. 
 

7) Einde van de erfpacht 
a) De erfpacht neemt een einde door het verstrijken van de in artikel 4 vermelde 

termijn en tevens, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, indien en 
zodra de begunstigde ophoudt te bestaan. 
Bij de beëindiging van de erfpacht op deze wijzen, komen de gebouwen en 
opstallen, evenals alle verbeteringen en aanplantingen die de begunstigde heeft 
aangebracht of uitgevoerd tijdens de duur van de erfpacht in volle eigendom en 
zonder dat de begunstigde aanspraak kan maken op enige vergoeding ter zake, 
toe aan het bestuur, tenzij het bestuur er de voorkeur aan geeft deze gebouwen, 
opstallen, verbeteringen of aanplantingen geheel of gedeeltelijk te laten 
verwijderen en de in artikel 1 vermelde goederen terug in hun oorspronkelijke 
staat te laten herstellen, op kosten van de begunstigde. 
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b) De begunstigde kan zich steeds vervroegd vrijmaken van het recht van erfpacht 
op voorwaarde dat de achterstallige vergoedingen tot aan de dag der overlating 
dadelijk betaald worden. In dit geval zal eveneens toepassing gemaakt worden 
van de bepalingen vermeld in de tweede alinea van punt 1. 

c) Als het bestuur voor het verstrijken van de in artikel 3 vermelde termijn 
eenzijdig een einde stelt aan het recht van erfpacht, zonder dat de begunstigde 
in gebreke is gebleven omdat het om reden van algemeen belang of van lokaal 
belang een andere bestemming wenst te geven aan de in erfpacht gegeven 
goederen, zal het de begunstigde voor de door of voor hem/haar opgerichte 
opstallen vergoeden zoals gebruikelijk is inzake onteigeningen om reden van 
openbaar nut, gesteund op een schatting door bijvoorbeeld een landmeter-
expert  en na afhouding van de door de begunstigde eventueel aan het bestuur 
nog verschuldigde bedragen. 

 
8) Sanctie. 

Het bestuur heeft het recht om voor de bevoegde rechtbanken de ontbinding van 
de erfpacht met schadevergoeding te vorderen bij wanprestatie door de 
begunstigde en bij zware of herhaalde lichte inbreuk door de begunstigde op de 
verplichtingen die hem/haar bij overeenkomst worden opgelegd.  
Als zware inbreuken worden zonder dat deze opsomming als limitatief geldt, onder 
meer beschouwd: de wijziging van de bestemming door de begunstigde, de niet-
betaling van de jaarlijkse vergoedingen binnen twee maanden na ingebrekestelling 
en het gebrekkig onderhoud of herstel van de in erfpacht  gegeven goederen en 
opstallen, het zonder reden beëindigen of verwaarlozen van de uitoefening van zijn 
recht of van de overeengekomen exploitatie. 
Daarnaast zal tevens toepassing gemaakt worden van hetgeen hoger vermeld is 
onder het tweede lid van punt 1 van h) wat de vergoeding voor de opstallen betreft. 
 

9) Stedenbouw.  
De begunstigde dient zich ertoe te verbinden de stedenbouwkundige voorschriften 
na te leven. Hij/zij zal niet met de oprichting van gebouwen beginnen dan nadat 
hij/zij de nodige vergunningen en goedkeuringen heeft bekomen. 
Het in erfpacht gegeven goed is niet gelegen in een beschermd landschap en valt 
niet onder de wetgeving op de ruilverkaveling van landeigendommen. Het goed 
maakt bij weten van het bestuur geenszins het voorwerp uit van een geplande 
onteigening. 
 

10) Milieuwetgeving. 
Het bestuur kan geen zekerheid geven omtrent de mogelijkheid om op of in de in 
erfpacht gegeven goederen activiteiten uit te oefenen die bij toepassing van het 
milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 en zijn uitvoeringsbesluiten, 
vergunningsplichtig zijn. De begunstigde mag op of in de in erfpacht gegeven 
goederen geen vergunningsplichtige activiteit in voormelde zin uitoefenen, zolang 
de voorgeschreven milieuvergunning niet is verkregen. 
Op de grond die in erfpacht gegeven wordt, is of was bij weten van het bestuur 
geen inrichting gevestigd, of wordt of werd geen activiteit uitgevoerd die 
opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging 
kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet. 
De begunstigde zal voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte gebracht 
worden van de inhoud van het bodemattest(en) afgeleverd door OVAM op 
9 juli 2021 overeenkomstig artikel 101, § 1 van genoemd decreet. 
Het bestuur heeft met betrekking tot het goed geen weet van bodemverontreiniging 
die schade kan berokkenen aan de begunstigde of aan derden, of die aanleiding 
kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Het bestuur is in geen 
geval waarborg noch schadevergoeding verschuldigd voor dergelijke gebreken. 
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11) Exploitatieclausule. 
Zo de bestemming van de in erfpacht of opstal gegeven goederen kadert in een 
culturele exploitatie, zal de begunstigde overeenkomstig artikel 4 van het decreet 
van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, erop toezien dat ten aanzien van 
de gebruikers iedere vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om 
ideologische of filosofische redenen vermeden wordt. 

 
12) Kosten. 

Alle kosten en rechten, voortvloeiend uit de af te sluiten overeenkomst, evenals de 
kosten voortvloeiend uit het verlijden van de authentieke erfpacht akte, met 
inbegrip van de opmetingskosten, de registratierechten, de overschrijvingskosten 
der hypotheken en andere, vallen ten laste van de begunstigde. 

 
Artikel 7  
Voor alles wat niet geregeld wordt in de af te sluiten erfpachtovereenkomst, gelden de 
bepalingen van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht. 

 
Artikel 8  
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit 
besluit. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financieel directeur. 
 

* * * 
 
O.P.6 Dienst Milieu. Samenwerkingsovereenkomst 3WPlus. Besluit. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 2020-2021: bespreking klimaatsamenwerking met gemeenten Druivenstreek 
(Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Huldenberg en Bertem). 

• 8 juli 2021: ontvangst per e-mail van voorstel van 3WPlus voor tijdelijke 
samenwerking tussen gemeenten Hoeilaart en Overijse in afwachting van de opstart 
van de klimaatalliantie. 

 
Feiten en context 
 
Na 3 jaar Klimaatmobiel werden in Overijse en Hoeilaart samen bijna 400 individuele 
huishoudens bereikt om hen advies te geven over duurzaam wonen. 
Dit resultaat werd neergezet met ongeveer 0.4 VTE gedurende die periode. 
Bij één op drie bereikte huishoudens werd ook een energieaudit uitgevoerd, al dan niet 
met thermografische scan. 
Dit resulteerde in een overzichtelijk rapport met energetisch renovatieadvies, een 
stappenplan en een financieel overzicht met onder meer een verwijzing naar het aanbod 
van lokale aannemers. 
 
Door het grote aantal aanvragen, was er op het einde van het project nog een wachtlijst, 
goed voor 58 aanvragen voor een energieaudit en nog 20 thermografische scans bij 
dossiers die reeds een audit kregen. 
 
Hoeilaart: 

28 warmtescans en energieaudits | 13 gratis warmtescans (woningen waar al een 
energieaudit is uitgevoerd). 
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Overijse: 
30 warmtescans en energieaudits | 7 gratis warmtescans (woningen waar al een 
energieaudit is uitgevoerd). 

 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: afdeling 3, artikel 41, § 5. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Om de klimaatambities extra kracht bij te zetten zal de Druivenstreek een eigen 
klimaatalliantie oprichten om de vooropgestelde doelstellingen te halen. 
Echter, in afwachting van deze samenwerking willen Hoeilaart en Overijse de elan van het 
afgelopen project niet verloren laten gaan. 
Daarom werd door de gemeente voorgesteld om het project uit te breiden met 6 maanden, 
namelijk van september tot en met februari. Zo blijft de dienstverlening voor de burger 
beschikbaar en kan een vlotte overdracht gebeuren van het ene project naar het andere. 
 
Het project focust in eerste instantie op het adviseren en ontzorgen van de dossiers die al 
op de wachtlijst staan. Het wervende aspect zal in de verderzetting van dit project minder 
aan bod komen, hoewel dit niet is uitgesloten. 
Om de capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten, wordt niet langer gebruik gemaakt van 
het mobiel loket maar wordt er volledig toegespitst op concrete dossiers van mensen die 
advies op maat wensen voor een energetisch renovatie van hun woning. 
Hiervoor zal 1VTE worden ingeschakeld, uitsluitend voor de gemeenten Hoeilaart en 
Overijse.  
Anticiperend op de oprichting van de klimaatalliantie in de Druivenstreek, zal de 
projectmedewerker zoveel mogelijk werken met lokale aannemers om de energetische 
renovaties te realiseren. 
De aanpak van het project kan gaandeweg bijgestuurd worden, met daarbij de nieuwe 
Klimaatalliantie als referentie. 
 
Aanvullend op de inzet van de renovatiebegeleiders wordt er 0.1 VTE voorzien voor de 
coördinatie van het project (beheren van communicatie, organisatorisch aspect, waken 
over uniforme aanpak). Zo kan de renovatiebegeleider zijn/haar volledige capaciteit 
inzetten op de ambitieuze renovatiedoelstellingen. 
 
Uitgaand van de beschreven personeelsinzet wordt de kost voor het project geraamd op 
€40.190 voor een periode van 6 maanden. 
In deze kosten zijn opgenomen: personeelskosten, werkingskosten en investeringskosten, 
overheadkosten. 
De gemeenten Hoeilaart en Overijse voorzien samen in deze kosten, a rato van het aantal 
huishoudens in hun gemeente. Voor deze verdeling werden de meest recente cijfers van 
Statistiek Vlaanderen geconsulteerd: 
 

 Hoeilaart Overijse 

Aantal huishoudens 4.542 10.104 

Aandeel projectsubsidie 12.464 euro 27.726 euro 

 
Via het project zullen ook eigen middelen gegenereerd kunnen worden. Per opgestart 
Benovatieproject kan 3WPlus een 'burenpremie' van 200 euro opvragen bij Fluvius. Bij de 
opstart van een energetische renovatie kan daar nog 400 euro bijkomen met een max. 
van 1.200 euro voor de opstart van meerdere energetisch renovaties per adres.  
Deze middelen zullen gedurende de projecttermijn terugvloeien naar de gemeenten om zo 
de feitelijke projectkost te verminderen. 
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Aan de inwoners wordt een bijdrage van 50 euro gevraagd voor een energieaudit / 
renovatiebegeleiding. Dit zorgt ervoor dat enkel de echt geïnteresseerden zich inschrijven 
en dat op die manier de capaciteit van het project doelgericht ingezet wordt. 
 
Tot slot zullen de verschillende subsidiekanalen van de verschillende overheden worden 
opgevolgd. Indien de mogelijkheid zich voordoet om voor dit project een bijkomende 
subsidie te verwerven, dan zullen de projectpartners zich inzetten om hiervoor een dossier 
op te starten. 
Zo kan de projectkost verder dalen of kan het project worden opgeschaald. 
 
De gemeente betaalt de subsidie bij aanvang van het project, na ontvangst van een 
kostennota namens 3Wplus. Op het einde van het project maakt 3Wplus een afrekening 
van het project met daarin alle uitgaven en inkomsten. 
 
In bijlage de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hoeilaart en 3WPlus 
Energie vzw die ingaat op 1 september 2021 en eindigt van rechtswege op 
28 februari 2022. 
 
Financieel advies 
 

Financiële 
gevolgen voorzien 

Actie: A-3.1.0 
AR: 643000 - BI: 0350-32  
IP: IP-GEEN 

Offerte: 12.464 euro  
Huidig saldo krediet: 50.000 euro 
Saldo na vastlegging: 37.536 euro 

 
BESLUIT:  
eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst 
met 3WPlus Energie vzw met zetel te Z.5 Mollem 250 - 1730 Mollem met betrekking tot 
de verdere uitvoering van het energieproject voor 6 maanden, ingaande op 
1 september 2021. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad geeft opdracht aan Tim Vandenput, burgemeester, en Bram Wouters 
algemeen directeur, om de voornoemde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
 
Uittreksel voor: 
Dienst Milieu. 
 

* * * 
 
O.P.7 Dienst Milieu. Toetreding dienstverlenende intergemeentelijke vereniging 
IGO. Besluit. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 2020-2021: bespreking opzetten intergemeentelijke klimaatalliantie met 
gemeenten Druivenstreek: Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Huldenberg en Bertem. 

• 12 maart 2021: vastlegging van de referentieregio's door de Vlaamse regering voor 
intergemeentelijke samenwerking.  

• 12 juli 2021: bespreking college van burgemeester en schepenen toetreding 
IGO div. 
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Feiten en context 
 
De Vlaamse regering legde op 12 maart 2021 de referentieregio’s voor intergemeentelijke 
samenwerking vast en de gemeenten Hoeilaart en Overijse werden toegevoegd aan de 
regio Oost-Brabant. 
 
Besprekingen zijn aan de gang en verdere stappen worden gezet voor het opzetten van 
een intergemeentelijke klimaatsamenwerking met de 5 gemeenten uit de Druivenstreek 
(Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Bertem en Huldenberg). 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, afdeling 3, artikel 41 § 4. 
• Beslissing Vlaamse regering van 12 maart 2021 betreffende de vastlegging van de 

referentieregio’s voor intergemeentelijke samenwerking. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
IGO div is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging met maatschappelijke zetel, 
De Vunt 17 te 3220 Holsbeek. 
IGO is actief in de regio Oost-Brabant en hebben een aanbod dat aansluit bij de noden van 
de gemeente en OCMW Hoeilaart. Nu reeds worden diensten afgenomen door zowel 
gemeente als OCMW zonder vennoot te zijn (woonloket, juridische ondersteuning). 
Na toetreding zal er verder aanspraak kunnen gemaakt worden op administratieve en 
financiële voordelen (in-house uitzondering inzake wetgeving overheidsopdrachten, 
vrijstelling van BTW door middel van kostendelende vereniging). 
 
In het kader van het opzetten van een intergemeentelijke klimaatsamenwerking werden 
verschillende samenwerkingsvormen bekeken. 
Indien Hoeilaart toetreedt tot de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO, kan 
binnen de schoot van IGO div een apart project 'klimaatalliantie Druivenstreek' worden 
opgericht waarbij er inhoudelijk volledig mee aangestuurd kan worden door de 
verschillende partners. 
 
De beslissing om de aanvraag tot toetreding van de gemeenteraad zal worden 
overgemaakt aan IGO div met oog op toetreding vanaf de algemene vergadering van 
17 december 2021.  
 
Zodra toetreding is goedgekeurd door de algemene vergadering, moet een volstorting van 
4 aandelen ter waarde van 200 euro worden uitgevoerd (3 voor de gemeente, 1 voor het 
OCMW). Het geld blijft bij IGO tot uittreding. 
 
Er is geen jaarlijks lidgeld. Er wordt enkel voor dienstverlening betaald. 
 
Aangezien het lokaal bestuur aandeelhouder worden, is er de verantwoordelijkheid met de 
andere vennoten voor de financiële afhandeling bij eventuele stopzetting of faillissement. 
Geen van beide is momenteel van toepassing. 
 
Financieel advies 
 

Financiële 
gevolgen te 
voorzien in AMJP 

Actie: GBB 
AR: 281000 - BI: 0119-04  
IP: IP-GEEN 

Offerte: 3 aandelen van 200 euro 
= 600 euro. 
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BESLUIT:  
eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist om de aanvraag tot toetreding tot de dienstverlenende 
intergemeentelijke vereniging IGO met maatschappelijke zetel De Vunt 17 te 
3220 Holsbeek, goed te keuren. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad beslist om deze aanvraag over te maken aan IGO div met oog op 
toetreding vanaf de AV van 17 december 2021. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
 
Uittreksel voor: 
Afdeling ruimte, financiële dienst. 
 

* * * 
 
O.P.8 Dienst Vrije tijd & Welzijn. Goedkeuring van de jaarrekening, het 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant van de IGS Druivenstreek. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 24 juni 2019: Goedkeuring door de gemeenteraad van de oprichting van 
projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek. 

• 24 juni 2019: goedkeuring door de gemeenteraad op 24 juni 2019 van de statuten 
en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging Vrijetijdsregio 
Druivenstreek. 

• 12 juni 2021: kennisneming door het college van burgemeester en schepenen van 
het jaarverslag van de IGS Druivenstreek. 

 
Feiten en context 
 
Conform de statuten van de IGS Druivenstreek artikel 4.2 moet de jaarrekening, het 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan de gemeenteraad. 
Als bijlage zijn de betreffende stukken terug te vinden. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40§1. 
• Statuten projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
Als bijlage is de jaarrekening, het activiteitenverslag en het accountantsverslag terug te 
vinden. 
Het schrijven van de accountant vermeldt het volgende: 'Ik bevestig dat de balans en de 
resultatenrekening een getrouw beeld geeft van de vermogen, de financiële positie en de 
resultaten van de projectvereniging'. 
Het is dan ook aangewezen dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt conform de 
statuten van de Projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek. 
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Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT:  
eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het activiteitenverslag en het verslag van de 
accountant goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
Digitaal loket, dienst Vrije Tijd. 
 

* * * 
 
O.P.9 Dienst welzijn. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst lokale 
bronopsporing. Zorg en gezondheid. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 1 september 2020: beslissing in samenspraak met de 6 gemeenten van de 
Eerstelijnszone Druivenstreek om over te gaan tot telefonische brontracing. 

• 7 september 2020: start brontracing gemeente Hoeilaart. 
• 16 oktober 2020: de Vlaamse Regering stelt de vraagt aan de lokale besturen om 

ter ondersteuning van de centrale contactopsporing complementair in te zetten op 
preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal 
contactonderzoek. 

• 13 november 2020: besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding 
van de Covid-19-pandemie te versterken. 

• 28 januari 2021: samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de 
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie te versterken – optie 1 . 

• 19 maart 2021: goedkeuring nieuw besluit van de Vlaamse Regering om de subsidie 
voor lokale besturen te verlengen indien zij de lokale preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek aanhouden. 

• 20 juli 2021: goedkeuring nieuw besluit van de Vlaamse Regering om de subsidie 
voor lokale besturen te verlengen met 1,5 maand indien zij de lokale preventie, 
sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek 
aanhouden. 

 
Feiten en context 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de gemeente Hoeilaart hebben op 28 januari 2021 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten in het kader van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen 
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken 
– optie 1 . 
 
De samenwerkingsovereenkomst is op 1 november 2020 ingegaan en eindigt op 
31 maart 2021. 
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De Vlaamse Regering gaf vrijdag 19 maart 2021 haar principiële goedkeuring aan een 
nieuw BVR voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching 
en contactonderzoek. De opties en de bijhorende financiering zijn ongewijzigd: 
 
Optie 1: 

• preventie, sensibilisering, bronopsporing en quarantaine coaching;  
• wordt gesubsidieerd van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021; 
• een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 

0,125 euro per inwoner en per maand. 
 
Besturen die nu reeds een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid hebben, hebben volgende keuzemogelijkheden voor na 31 maart 2021:  
 

• heeft je bestuur een overeenkomst voor optie 1, dan kan je deze verlengen voor 
optie 1;  

• het bestuur kan ook kiezen om de samenwerking stop te zetten; 
• de samenstelling van verenigde besturen kan niet gewijzigd worden. 

 
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 werd het financieringsmodel nogmaals 
met 1,5 maand verlengd tot en met 15 oktober 2021 voor wat optie 1 (inzet in 
sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching) betreft. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een 

subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding 
van de Covid-19-pandemie te versterken. 

• De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit dat een 
subsidie toekent aan de lokale besturen om het contactonderzoek en de 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken voor 
respectievelijk de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voormelde 
besluiten hebben een initiële looptijd van 1 november 2020 tot en met 31 augustus 
voor zowel optie 1 als optie 2. 

• Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 werd het financieringsmodel 
nogmaals met 1,5 maand tot en met 15 oktober 2021 voor wat optie 1 (inzet in 
sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching) betreft. 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
/ 
 
Financieel advies 
 
De gemeenten die optie 1 aanhouden krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per 
inwoner per maand. 
 
BESLUIT:  
eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het 
kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie 
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid -19- 
pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen. 
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Artikel 2 
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van optie 1. 
 
Artikel 3 
De ondertekening van dit addendum wordt toegekend aan de burgemeester en algemeen 
directeur. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Dienst Welzijn. 
 

* * * 
 
O.P.10 Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• In zitting van 26 april 2021 nam de gemeenteraad kennis van de rapportering over 
het debiteurenbeheer voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2021. 

 
Feiten en context 
 
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over het debiteurenbeheer, 
in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen 
van kwijting 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 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikel 177. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het is belangrijk dat de organisatie en het politieke niveau op regelmatige tijdstippen wordt 
geïnformeerd over het debiteurenbeheer, een opdracht die de financieel directeur in volle 
onafhankelijkheid uitvoert. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het 
debiteurenbeheer voor het tweede kwartaal van het jaar 2021. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financieel directeur, algemeen directeur. 
 

* * * 
 
O.P.11 Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• In de zitting van 26 april 2021 heeft de raad kennis genomen van de evolutie van 
de budgetten voor het eerste kwartaal van 2021. 

 
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. 
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BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten van het bestuur voor het tweede 
kwartaal van het jaar 2021. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Financieel directeur, algemeen directeur, MAT-leden. 
 

* * * 
 
Vragen en antwoorden. 
 

1) Vraag 1 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Vorige week vrijdag heb ik een papier in mijn 
brievenbus ontvangen over een zeer ingrijpend evenement dat volgend weekend in 
Hoeilaart zal plaatsvinden, namelijk een BMW Motorrad event waar 3.000 motards 
verwacht worden in Hoeilaart. De gemeente wordt voor een stuk zaterdag op slot 
gedaan omdat er veel geïnstalleerd moet worden. Waarom werd daarover niet 
vroeger gecommuniceerd? Waarom werd de RLE niet geconsulteerd alvorens men 
dit toezegt en ook niet betrokken bij dat evenement?" 
 
Tim Vandenput antwoordt:"In afwezigheid van schepen Lokale Economie Joris 
Pijpen, zal ik dit toelichten. Deze morgen hadden we een vergadering samen met 
de RLE en het afdelingshoofd Leven, omdat ik zaterdag een telefoontje ontving van 
de voorzitster van de RLE dat er toch een aantal handelaars niet opgezet waren 
met dit evenement. In juni ontvingen we een vraag van twee evenementenbureau's 
om een evenement te organiseren voor BMW Motorrad. Wij hebben toen met 1 
bureau samen gezeten. Op dat moment had BMW nog niet beslist met welk bureau 
ze in zee zouden gaan. Zij doen eigenlijk een tender elke 5 jaar. Dit jaar was het 
moment om een nieuw eventbureau aan te stellen voor de volgende 5 jaar. Tot 
daar het voortraject. We hebben dan op 16 juni 2021 samen gezeten, zij waren 
toen nog niet aangesteld. Zij vroegen of dit evenement mogelijk was ja of nee. We 
hebben daar toen over gepraat tijdens het college en we hebben geoordeeld dat we 
hieraan wilden meewerken. Waarom? Omdat wij vinden dat zo een event mensen 
van buiten de gemeente naar Hoeilaart brengt. De motards maken vooraf 
uitgestippelde toeren, vertrekken in Limburg en West-Vlaanderen en toeren door 
het land. Wij hopen door dit evenement dat ze Hoeilaart en de omliggende 
gemeenten leren ontdekken en dat ze zullen terugkomen. Wat ook goed is voor 
winkels en horeca. Dit is de lange termijnvisie. We hebben toen ook onmiddellijk 
meegedeeld dat er geen overlast mag zijn en dat dit goed georganiseerd moet 
worden. Er is trouwens ook de expliciete vraag van ons om ook elektrische motoren 
te voorzien. Op zondag verwachten ze 2.200 motards om deel te nemen aan deze 
workshops. Deze zullen nooit op hetzelfde moment aanwezig zijn omdat ze uit 
verschillende hoeken van het land vertrekken. Ze zullen komen kijken naar de 
demo's die zullen gegeven worden en dan zijn die terug weg. Wat communicatie 
betreft, hebben we altijd gezegd dat we wachten tot BMW de aanstelling heeft 
gedaan van een eventbureau en we zullen dan met dat eventbureau verder aan de 
slag gaan om het verder uit te werken. Half juli is er een plaatsbezoek geweest en 
daarna hebben zij een save-the-date gedaan. Dan hebben wij het overgenomen en 
gecommuniceerd in de Serrist en op facebook op 10 augustus. De horecazaken die 
op zondag open zijn, zullen zeker hun plaats kunnen hebben op het event. Dit was 
ook een eis van ons. Het eventbureau ging een toer doen samen met iemand van 
ons bij de horecazaken. De veronderstelling die er is gebeurd, is dat de andere 
winkels, non-horecazaken op zondag niet open zijn. Daarom is er jammerlijk niet 
gecommuniceerd naar alle handelszaken op het gemeenteplein. Er zijn toch wat 
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handelszaken, zoals ik deze morgen vernomen heb tijdens de vergadering, die van 
dit evenement gebruik hadden willen maken om te openen op zondag. Ik heb dit 
deze morgen gezegd bij de RLE dat er bij ons een fout is gebeurd, dat er op 10 
augustus geen brief of mail vertrokken is naar alle handelszaken op het 
gemeenteplein om hen daarover in te lichten. Vorige vrijdag ontvangen ze dan de 
brief in de brievenbus, dus begrijp ik volledig hun misnoegdheid. We hebben deze 
morgen een aantal zaken verder afgesproken en op dinsdag 31 augustus is er 
digitale meeting met het eventbureau om nog een aantal zaken bij te schaven, 
zodanig dat we aan de vragen van de RLE tegemoet kunnen komen. Er is inderdaad 
een communicatieprobleem met de RLE en ik heb voorgesteld om dit op te lossen 
door een charter te maken. We hebben er eentje met de GECORO waar afspraken 
zijn gemaakt over welke zaken we, buiten het decretaal nodige, advies zullen 
vragen. Het gaat bijvoorbeeld over bouwprojecten met meer dan 5 wooneenheden. 
Ik heb aan de RLE voorgesteld om ook naar zo een afsprakennota/charter te gaan, 
dat zij goedkeuren op de  Raad voor lokale economie en dat wij dit daarna ook 
goedkeuren op de gemeenteraad naar het voorbeeld van de GECORO, zodanig dat 
we voor eens en altijd een duidelijk kader hebben, van wat wanneer moet 
aangevraagd worden. Een van de voorstellen tijdens de vergadering van 
vanmorgen was om de RLE te consulteren als er iets op het gemeenteplein gepland 
wordt, zelfs maar voor een halve dag. We hopen zo de foute veronderstellingen 
eruit te krijgen. Wat zal er gebeuren? Vrijdag is het gewoon marktopstelling. We 
moeten morgen bekijken wat ze op vrijdag nodig hebben. Zaterdag was de vraag 
om tenminste toegang open te laten voor de handelaars die aan de voorzijde van 
het GC Felix Sohie zitten en een deel van de parking op het gemeenteplein open te 
laten. Wat het op slot doen aangaat, wil ik toch zeggen de hele as van Albert 
Biesmanslaan en Charlierlaan open blijft. Het is vanaf de Willem Eggerickxstraat tot 
aan het kruispunt voorbij de dokterspraktijk waar moto's zullen worden opgesteld. 
Op de Felix Sohieparking en in de Felix Sohiestraat is er ook parking voorzien. Voor 
de bewoners blijft de hele Mariënparking volledig beschikbaar die zondag. Wat de 
motards zullen doen, zij zullen kijken naar demo's, rondtoeren in de streek. Er zijn 
georganiseerde toeren die door BMW opgesteld zijn. Daarvoor is er geen afgesloten 
parcours voorzien, dit is volgens het gebruik van de openbare weg, volgens de 
verkeersreglementen." 
 
Alain Borreman vult aan: "Er is heel wat onvrede, dat die mensen van het 
evenementenbureau komen zeggen: "Kijk jij mag dit en jij dat en je mag je terras 
zetten tot daar." Ik vraag me af of er een contract is tussen de gemeente en die 
mensen. Een contract dat bepaalt wat er kan en niet. Betalen ze de gemeente voor 
de diensten die de gemeente gaat leveren." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Er zijn geen betalingen gevraagd omdat wij vinden dat 
het een win-win situatie is voor Hoeilaart, om de reden van lange termijn. Wat 
betreft het vragen om terrassen te gaan verzetten, heb ik alleen weet dat aan de 
Sportecho gevraagd is om hun terras aan de voorzijde te plaatsen en de uitbater 
van de Sportecho is hiermee akkoord. Dat is in onderling overleg geregeld. U moet 
ook weten dat de personen van het evenementenbureau bij de horecazaken zijn 
langs geweest op vrijdag en zaterdag. Er waren zaterdag een aantal horecazaken 
gesloten, maar daar zal morgen en overmorgen langs gegaan worden." 
 
Alain Borreman vult aan: "Geef toe dat dit allemaal veel te laat is dat men bij de 
horecazaken langs gaat om te kijken wat er kan of niet kan. We zitten op een week 
van het evenement. Diegene die daar iets aan willen verdienen gaan personeel 
moeten aannemen. Waarom is dit allemaal niet vroeger gebeurd? Ik vraag me dit 
af. Ik heb de vier punten voor mij liggen waarvan het college gezegd heeft, dat 
deze vervuld moeten zijn. Indien dit in orde is, willen we de toelating geven. Er is 
één punt dat voor mij ontbreekt en dat zijn de Covid maatregelen. Het is een groot 
evenement met meer dan 400 man, waar bepaalde regels te volgen zijn. Heeft de 
gemeente de garantie van het evenementenbureau dat de Covid regels zullen 
gevolgd worden." 
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Tim Vandenput antwoordt: "Het is een openlucht evenement, waar op verschillende 
locaties, zoals het gemeenteplein, parking Felix Sohie waar er activiteiten zijn. Zij 
hebben ons gegarandeerd dat de Covid maatregelen gerespecteerd zullen worden. 
Ze hebben via een extern bureau security ingehuurd. Wat we niet zullen doen, is 
dat we naar afgesloten ruimte zullen gaan waar er maximum 400 mensen zullen 
zijn, omdat het door mekaar zal lopen." 
 
Alain Borreman citeert: "Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of 
meer dan 400 buiten, zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken het Covid 
Safe ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmaskers, 
sociale afstand en de Cerm." Dit betekent toch als je met meer dan 400 personen 
een evenement buiten hebt, dat je toch nog aan bepaalde voorwaarden moet 
voldoen." 
 
Tim Vandenput vult aan: "Het is op verschillende plaatsen, buiten en geen 
afgesloten ruimte. We hebben de garantie dat zij daarover zullen waken. Hier in 
Hoeilaart is geen mondmaskerplicht buiten." 
 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik lees ook "Als er voldoende rekening 
gehouden kan worden met de veiligheid en mobiliteit." Wordt de politie ingezet voor 
dat evenement?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Zij worden niet ingezet maar zijn wel stand-by. De 
organisator heeft een extern bedrijf ingehuurd om security zaken te regelen." 

 
2) Vraag 2 

Alain Borreman stelt volgende vraag: "Wij zijn blij dat er een nieuwe uitbater gevonden 
is voor het Nerocafé en dat het terug open is. Het is toch één van de uithangborden 
van de gemeente. Alleen moet de uitbater zich houden aan de regels. Ik heb daarvoor 
een brief gestuurd naar de algemeen directeur, omdat ik gezien heb dat de uitbater dit 
niet deed, zeker in het begin. Namelijk het respecteren van de taalregels. Er staat zeer 
duidelijk in de concessieovereenkomst, elk document zeker publicitair, mag alleen maar 
in het Nederlands opgesteld worden. Ik heb gezien dat de openingsadvertentie in twee 
talen was opgesteld. Heeft men de concessiehouder of de uitbater daarover 
aangesproken, zodanig dat dit zich niet meer voordoet." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "We hebben dit ook gemerkt. De schepen heeft samen met 
de administratie een mail laten versturen naar de concessiehouder. Onze partner is de 
concessiehouder en eigenlijk praten we niet met de uitbater. Het is de concessiehouder 
die moet communiceren met de uitbater." 
 
Alain Borreman vult aan: "Er zijn nog kleinere overtredingen op dat artikel. In feite zou 
het aan de uitbater duidelijk gemaakt moeten worden. In elk geval door de 
concessiehouder. Men kan op een vriendelijke manier de uitbater duidelijk maken, wat 
de concessieovereenkomst eigenlijk is." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "We hebben er duidelijk voor geopteerd om duidelijke 
afspraken te maken. We hebben hen ontvangen in deze zaal, zowel de concessiehouder 
als de uitbater en hen duidelijk gemaakt hoe de communicatie moet verlopen. Omdat 
er in het verleden veel te veel is misgelopen en de concessiehouder niet op de hoogte 
was. Zelf heb ik ook gezien dat er een menukaart enkel in het Frans lag. Op een 
vriendelijke manier heb ik de uitbater aangesproken dat een Franstalige menukaart 
niet kan. De menukaart moet hoofdzakelijk Nederlands zijn." 
 
Alain Borreman vult aan: "In artikel 20 van de concessieovereenkomst staat duidelijk 
dat het alleen in het Nederlands mag zijn. Als men van goede wil is, is dit ook een punt 
om mee te nemen." 
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3) Vraag 3 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Via de pers hebben we vernomen dat er 
problemen zijn geweest met de hangjongeren in het jeugdhuis. We zouden graag een 
opvolging willen. Hoe is de situatie nu? De jeugd die zich bezighoudt met het jeugdhuis, 
zijn alles behalve tevreden met de situatie. Hoe moet dit opgelost worden?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Wat u hebt in de krant gelezen hebt, is een gezamenlijke 
communicatie die ik gedaan samen met de mensen van het jeugdhuis, omdat die 
journalist tijdens de vergadering mij belde omdat hij via-via te weten gekomen was 
van problemen bij het jeugdhuis. Ik heb hem toen meegedeeld dat wij juist in 
vergadering waren met een delegatie van het jeugdhuis en de politie. Wat is eigenlijk 
de problematiek? In het jeugdhuis zijn er tegen het sluitingsuur van 1 uur een aantal 
jongeren (minder dan vijf) die moeilijk doen tegen de uitbaters. De uitbaters schenken 
de laatste pint, doen de lichten uit en vragen om naar buiten te gaan. Deze jongeren 
willen dan niet naar buiten gaan. Uiteindelijk lukt het dan toch, maar dan gaan ze 
beneden aan de trap staan en beginnen ze amok te maken. Er is burenlawaai zodat de 
politie ook naar daar gaat. Tijdens het overleg heeft de politie de uitbaters aangeraden 
om iets assertiever te zijn. Eigen drank komt er niet meer in, de avond proberen af te 
bouwen niet om kwart voor één, maar beginnen om kwart na twaalf om geleidelijk de 
sluiting voor te bereiden. Zij stonden daarvoor open en gingen dit proberen toe te 
passen en ook de regels uit te hangen. De politie vroeg ook of ze deze jongeren konden 
aanwijzen, maar het jeugdhuis zei dat dit moeilijk was uit schrik voor mogelijke 
represailles. Daarom hebben we geoordeeld om de mobiele camera die op Mariën 
stond, terug aan het jeugdhuis te plaatsen. Als er iets gebeurt, kan de politie 
onmiddellijk toegang hebben tot die beelden. Ook de P2 ploeg werd zaterdag gericht 
naar Hoeilaart, zodanig dat, als er iets was, ze dichtbij waren. We hebben ook de 
uitbaters meegedeeld als ze zich bedreigd voelen of geïntimideerd, onmiddellijk de 
politie te bellen en ze komen af. Sindsdien zijn er veel minder dingen gebeurd. We 
hebben ook tussen politie en parket afspraken gemaakt, als er feiten van correctionele 
aard gebeuren. We hebben de procedure aangescherpt waardoor er voor de politie een 
beetje meer administratief werk is, maar de verdachten krijgen ook een uitnodiging 
mee van het parket om de week daarna zich aan te bieden aan de correctionele 
rechtbank. Bij normale procedure gebeurt die uitnodiging pas na drie maanden. Dus 
als de verdachten iets doen, weten ze dat ze de week erachter mogen komen 
uitleggen." 
 
Alain Borreman vult aan: "Het is niet meer leuk dat de jeugd zich niet veilig voelt in 
het jeugdhuis. Dit gaat toch een beetje te ver. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om 
daar iets aan te doen. Dat komt vreemd over." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Tijdens dat onderhoud hebben ze niet verteld dat ze zich 
niet veilig voelden, de hele avond was leuk en aangenaam. Er hing een goede sfeer. 
Als ze tegen het sluitingsuur aangaan, zijn er altijd twee tot drie personen die de boel 
verzieken. Heel veel van die jongeren die er dan nog zijn, die vinden dat leuk. Dat de 
hele jeugd zich de hele avond onveilig voelt, die signalen heb ik toch niet 
doorgekregen." 
 
Pieter Muyldermans vult aan: "Ik ben teruggekomen uit vakantie toen dat persartikel 
verscheen. Ik heb toen zelf de hele avond doorgebracht in het jeugdhuis. Ik was 
absoluut onder de indruk hoe het daar verloopt, hoe die jongeren zich engageren in 
het bestuur van het jeugdhuis. Voor een doordeweekse opening was er veel volk 
aanwezig, waar we vroeger in het jeugdhuis Probos alleen maar konden van dromen. 
Zodra er maar iets werd omgestoten, gingen er daar twee of drie verantwoordelijken 
er naar toe, om diegene die het veroorzaakt had erop te wijzen en het te laten opkuisen. 
Alles verliep daar vrij ordentelijk. Ik was aangenaam verrast om te zien dat jongeren, 
die tijdens de winter in Hoeilaart maar rondhingen, daar ook zaten en niet als een apart 
kliekje maar geïntegreerd in de groep. Je kon daar geen onderscheid in maken, 
inderdaad daar loopt wel eens iets mis als het jeugdhuis sluit. Maar dit gebeurt ook in 
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andere café's, maar dat haalt dan de kranten niet, maar omdat het jongeren zijn 
verschijnt dit wel in de krant." 
 
Alain Borreman vult aan: "We hebben nooit getwijfeld aan wat je zegt. Wij vinden het 
ook fantastisch dat de jeugd daar een echt jeugdhuis heeft gemaakt en dat ze daar 
verantwoordelijkheid opnemen en engagement vertonen." 
 

4) Vraag 4 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "We moeten ook een keer een evaluatie maken 
van de mobiele camera's die er geplaatst zijn. We hebben niet altijd de indruk dat die 
veel uithalen. Ik weet dat er een evaluatie voorzien is op een bepaald tijdstip. Ik sta er 
wel op dat de evaluatie uitgevoerd wordt." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "U hebt gelijk dat we na 6 maanden een evaluatie voorzien. 
Half juli heb ik ook gevraagd, naar aanleiding van een aantal incidenten of meldingen 
die er gebeurd, aan de korpschef hoeveel keer het opvragen van beelden is gebeurd. 
Toen bleek dat er een probleem was met de DPI's (scherpte van de beelden die 
verkeerd ingesteld was), waardoor je algemene zaken kon bekijken maar niet tot op 
identificatie niveau kon gaan. Half juli is dit in orde gebracht, waardoor nu wel de 
beelden kunnen gebruikt worden. Ik moedig de politie ook elk politiecollege aan om die 
camera's te gebruiken. Ik kan wel zeggen, met de problemen die hier waren op het 
gemeenteplein in het begin van de zomer, en het verplaatsen van de camera's van het 
jeugdcentrum naar hier, is de kalmte mede daardoor teruggekeerd. Hetzelfde proberen 
we nu te doen met het jeugdhuis. Dat aspect van de mobiele camera's werkt wel. Sinds 
half april staan de camera's hier, dus stel ik voor een evaluatie te voorzien in oktober 
en het dan naar de gemeenteraad van oktober te brengen." 
 
Timothy Rowies vult aan: "In verband met de evaluatie, kunnen we misschien ook 
bekijken waar er nog geen mobiele camera's staan, of de problemen zich naar die 
plaatsen verplaatsen." 

 
5)  Vraag 5 

Alain Borreman stelt volgende vraag: "Binnenkort is het ook het Druivenfestival. We 
hadden toch graag geweten of er nog Covid maatregelen genomen zullen worden ? Zo 
ja, hoe gaat men dit aanpakken?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "We hebben dat vorige week op het college besproken 
en daarna met de verenigingen samen gezeten. Vandaag op het college hebben we een 
beslissing genomen. We zien de verschillende festivalterreinen: de parking van de 
Delhaize, Kasteelhoeve, Scoutsdorp, het park, de parking van de OKAY op zondag waar 
er door de verenigingen gewerkt zal worden met het Covid Safe Ticket. Je zal je QR-
code moeten laten scannen bij binnenkomst en dan krijg je een bandje dat geldig is 
voor een dag. Omdat we elke dag een ander bandje gebruiken, kan er geen onderscheid 
gemaakt worden tussen gevaccineerden, mensen die Covid doorgemaakt hebben de 
laatste 6 maanden of negatief geteste personen. Zo schenden we ook hun privacy niet. 
We zijn samen met de dokterspraktijk, het Rode Kruis en een aantal vrijwilligers aan 
het bekijken hoe we kunnen organiseren om mensen te testen. Aan deze praktische 
zaken, zijn we nog een laatste hand aan het leggen, en daarna wordt erover 
gecommuniceerd." 
 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Zijn er beperkende maatregelen voor mensen 
die zullen toegelaten worden op de jaarmarkt of vlooienmarkt?" 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Voor de vlooienmarkt en de jaarmarkt gelden de op 
dat ogenblik geldende maatregelen van Covid." 
 

6)  Vraag 6 
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik ben terug naar de website gaan kijken van 
CVO Crescendo om het aanbod te consulteren voor Hoeilaart. Ik heb terug alle moeite 
van de wereld gehad om dit op de website terug te vinden. Uiteindelijk heb ik het wel 
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gevonden en tot mijn grote spijt is het eerder een beperkt aanbod, alleen Nederlandse 
les. De andere dingen die vroeger wel aangeboden werden, zijn er niet meer. Nochtans 
zat dat in alle programma's van de politieke partijen, waar men de avondlessen terug 
nieuw leven wou inblazen. Dat men dat belangrijk vond voor de Hoeilanders om hier 
lessen te kunnen volgen. Waarom gaat men de markt niet eens consulteren om het 
aanbod van CVO's of andere aanbieders van lessen te bekijken?" 
 
Joy Sergeys antwoordt: "Dit is de eerste keer dat dit onder mijn aandacht wordt 
gebracht. Ik zal het zeker bekijken." 
 
Marijke Belsack vult aan: "Ik heb vorig jaar uw opmerking mee doorgegeven aan de 
directie. Als u in de homepagina van Crescendo de zoekterm Hoeilaart ingeeft, vind je 
onmiddellijk een overzicht van het aanbod in Hoeilaart. Ik wil u ook eerlijk zeggen 
omwille van restricties in uren binnen Crescendo, er keuzes moesten gemaakt worden, 
wat men inricht en in welke lesplaats. Men heeft eigenlijk gekozen voor modules waar 
men de vraag van cursisten had die eerdere modules gevolgd hebben en men is 
opnieuw gestart met de basis ICT module omwille van het feit dat het in de Digisprong 
van minister Weyts kadert." 
 

7)  Vraag 7 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "De ontvangst van inwoners op onze dienst 
Burgerzaken. Tot twee keer toe heb ik meegemaakt, wanneer mensen zich daar komen 
aanmelden, zelfs voor een tweede keer, dat men die aanspreekt in het Frans. Men doet 
de ganse procedure in het Frans. Dit vind ik persoonlijk niet kunnen. Ik begrijp dat als 
iemand in Hoeilaart komt wonen, dat hij de eerste keer geholpen wordt in het Frans, 
maar een tweede keer in het Frans begrijp ik niet. We zijn precies een pseudo 
faciliteitengemeente geworden. Ik hoop dat men het personeel erop attent maakt. We 
leven nog altijd in een Vlaamse gemeente, er moet een Vlaamse reflex zijn." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Ik ken het specifieke geval niet, maar als u dat off line aan 
de algemeen directeur wil communiceren. Onze dienst heeft al jarenlang het charter 
van Vlaams-Brabant uithangen en er is hun gevraagd om dit toe te passen." 

 
8)  Vraag 8 

Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Ik ben naar de opening van het 
kinderdagverblijf geweest en heb daar gehoord dat er werk zal gemaakt worden van 
interacties van de rusthuisbewoners en het kinderdagverblijf. Wat is de bedoeling naar 
de toekomst toe om dit te bevorderen? De rusthuisbewoners zien letterlijk op een blinde 
muur. Vanuit hun kamer hebben zij geen enkel zicht op het kinderdagverblijf. Zij 
hebben een doorlopende muur van planken." 
 
Marc Vanderlinden antwoordt: "Ik wil gewoon maar zeggen dat het niet over het visuele 
aspect gaat. We hebben altijd gezegd dat er interactie moet komen met het WZC. De 
eerste interactie zal zijn over de werking zelf. De werking van het kinderdagverblijf zal 
een gezamenlijke werking hebben met het woonzorgcentrum op bepaalde vlakken, 
bijvoorbeeld het bereiden van de maaltijden. U heeft bij de opening gezien dat er geen 
industriële keuken is maar alleen een opwarmkeuken. De bedoeling is dat vanuit de 
operationele diensten van het woonzorgcentrum de maaltijden zullen voorzien worden. 
We hebben vanuit het bestuur ook altijd gevraagd om te kijken naar het afhandelen 
van was en linnen. Visueel gaan we natuurlijk kunnen wijzigen. Het is wel de bedoeling, 
en is vandaag nog in afwerking, dat de buitenomgeving van het WZC wordt aangepast 
zoals het terras, en in het middenstuk is er een plaats waar je elkaar kan ontmoeten 
en dat de multi functionele zaal ook langs die zijde gelegen is. Dat zou natuurlijk iets 
zijn dat moet groeien. Onze directrice van het WZC en onze directrice van het 
kinderdagverblijf blijven daar ook voor openstaan. Het kinderdagverblijf gaat dus deze 
week open en ik zou het nog wat tijd geven." 
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Patrick Demaerschalk vult aan: "Ik wou de opmerking maken over de ruimte tussen 
het kinderdagverblijf en het woonzorgcentrum. Zorg er dan wel voor dat men daar met 
een rollator kan over rijden." 
 
Marc Vanderlinden antwoordt: "Dat is inderdaad een aandachtspunt. Ik heb dat daar 
ook vorige week gemeld. Enerzijds moeten nog alle relingen en leuningen geplaatst 
worden. Dit zal in de komende weken geplaatst worden. Anderzijds moeten we ervoor 
zorgen dat minder mobiele mensen ook op die locatie moeten kunnen geraken. Daar 
heeft u 100% gelijk in." 
 

9)  Vraag 9: 
Eva De Bleeker stelt volgende vraag: "Het is gebleken uit de recente communicatie 
tussen Infrabel en NMBS enerzijds en anderzijds de gemeente, naar aanleiding van een 
vraag van de technische dienst van de gemeente over het onderhoud van gronden dat 
NMBS en Infrabel dit niet meer als prioritair beschouwen. Kan u dat antwoord van 
NMBS en Infrabel toelichten? Ik vraag me af op welke manier dat uiteindelijk geregeld 
is, dat onderhoud van gronden van NMBS en Infrabel. Kunnen wij dat als gemeente 
afdwingen, dat zij wel degelijk het onkruid verwijderen? Anderzijds zagen we ook dat 
er een aantal huizen en gronden (huizen waar de werfleiding tijdelijk verbleef en ook 
gronden die toegang geven tot de werf) dat die onlangs zijn verkocht door Infrabel. 
Zijn er nog plannen om ook de andere gronden (waar dat onkruid weelderig woekert) 
te verkopen? Zo ja, kunnen we als gemeente erop aandringen, als zij dat onderhoud 
niet langer als prioritair beschouwen?" 
 
Marc Vanderlinden antwoordt: "Het groenonderhoud van Infrabel en NMBS is een 
jaarlijks zorgenkindje. We moeten hen inderdaad altijd aansporen om er werk van te 
maken. Het lukt ieder jaar wel, wanneer wij de juiste contactpersoon kunnen 
benaderen. Het is inderdaad zo dat NMBS en Infrabel hun onderhoud richten op 
veiligheid. Zij spreken dat zij budgettair niet anders kunnen. Dat oordeel laat ik aan u 
over welke dotatie zij ontvangen en wat zij er mee kunnen doen. Maar zij richten zich 
in eerste instantie naar de veiligheid zowel voor de treinreizigers als voor de treinen en 
als die in het gedrang komt, wordt daar prioritair aandacht aan gegeven. De overige 
stukken zoals in de Vosdelle worden minder prioritair behandeld, maar daarom ook niet 
niet behandeld. Wij proberen er werk van te maken en ieder jaar contact te zoeken 
met de nieuwe verantwoordelijke om toch aan te manen om dat te doen. De 
milieudienst heeft mij vanmorgen laten weten, dat het dit jaar wederom gelukt is. Er 
is blijkbaar eind augustus een verantwoordelijke uit verlof gekomen en hij ging de zaak 
ter harte nemen, zodat ook de Vosdelle onderhouden kon worden. Hebben wij middelen 
om hen dat op te leggen? We hebben weinig middelen, we hebben er twee in onze 
milieuwetgeving staan, dat is artikel 11 en 12, dat gaat over voetpaden waar 
struikgewas kan overwoekeren. In deze twee artikels wordt ook naar de veiligheid 
verwezen. U moet uw terrein onderhouden en ervoor zorgen dat de mensen die 
voorbijkomen niet in gevaar kunnen komen. Dat zijn de artikels die we vandaag 
meegeven als we inwoners van onze gemeente aanschrijven om hen aan te zetten om 
onderhoud te doen. Het antwoord van NMBS en Infrabel was zeer kort, zeggende dat 
het voor hen geen prioritair stuk blijkt. Als jullie ons kunnen zeggen dat de veiligheid 
in gevaar is of als jullie kunnen duiden welke wettelijk teksten jullie hebben om ons 
aan te sporen, mag u dat overmaken en zullen we actie ondernemen. Ik denk dat het 
niet zover moet komen en dat we in de komende weken tot een oplossing kunnen 
komen. Hun verkoop, dat is een ander paar mouwen. Ik ben niet werkzaam bij de 
NMBS of Infrabel. We hebben een aantal jaren geleden met Infrabel samen gezeten en 
voorstellen gedaan om terreinen over te nemen. Met NMBS hebben we die oefening 
nooit gemaakt. We zien ook dat er zeer recent een aantal stukken te koop gesteld 
worden en ondertussen een aantal verkocht zijn. Wij zijn hiervan op de hoogte door 
geagendeerde punten op het college. Waarom zij sommige stukken bij hun houden en 
andere stukken verkopen, daar hebben wij ook het raden naar." 
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Eva De Bleeker antwoordt: "Dank u voor uw antwoord. Ik hoop dat misschien volgend 
jaar die persoon vroeger uit verlof komt. Het is inderdaad, zoals u zegt, elk jaar 
opnieuw hetzelfde verhaal. Hoe vroeger we dit kunnen aanpakken, hoe beter." 

 
10)  Vraag 10 

Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik las in de notulen van het college dat er 
momenteel gesprekken lopen met Overijse over een mogelijk aanwerving van een 
intergemeentelijke jeugdwelzijnswerker. Kan u ons een laatste stand van zaken 
bezorgen?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "We hebben inderdaad met Overijse en Uit De Marge 
samengezeten. Vorig jaar hebben we geprobeerd, samen met Overijse een 
jeugdopbouwwerker aan te werven en te werken op het grondgebied van beide 
gemeentes. Dat is toen niet gelukt. Met de aanslepende coronacrisis hebben zij ook 
ingezien in Overijse dat het met de welzijn van de jeugd niet zo goed ging en hebben 
ze ons terug gecontacteerd en wouden ze toch samenwerken om iets op poten te 
zetten. Daarbij komt nog dat een subsidie aanbod was vanuit Vlaanderen om in te 
zetten op jeugdwelzijn en dat samenwerking daar een pluspunt bij is. We hebben 
daarop bevestigd dat we nog altijd willen samenwerken, maar in Overijse blijft het een 
moeilijk punt om een "jeugdopbouwwerker" in te zetten. Omdat ze deze term 
associëren met grootstedelijke problematiek en zij vinden niet dat die problematiek 
hier heerst. Daarop hebben we samen gezeten met het JAC Tervuren (jongerenafdeling 
van het CAW) met de vraag of zij ons konden ondersteunen met het inzetten van een 
"jeugdwelzijnswerker". Ze zijn daarop ingegaan, een voorstel gedaan en onmiddellijk 
met een aanwerving begonnen. Ondertussen hebben wij ook die subsidieaanvraag 
gelanceerd bij Vlaanderen en ook gekregen. Er is iemand aangeworven en die start 
normaal gezien begin september. We zullen nadien daar meer nieuws van hebben. 
Natuurlijk moet die persoon nog wat vorming krijgen en op weg gezet worden in onze 
gemeentes. Hopelijk kunnen we binnen een paar maanden op het terrein resultaat zien 
van de aanwezigheid van deze jeugdwelzijnswerker. De insteek is dat deze persoon 
vindplaatsgericht gaat zoeken naar de jongeren en naar hen toegaat en bevraagt hoe 
het met hun welzijn zit, om zo te proberen verbetering hierin te brengen. We hebben 
aangegeven dat jongeren die niet goed in hun vel zitten, dat kunnen uiten op 
verschillende manieren. Overijse leek meer overtuigd dat die in een hoekje zitten te 
huilen en daar moeten uitgehaald worden. Wij hebben aangegeven dat dit op 
verschillende manieren geuit kan worden. We moeten alle signalen oppikken om de 
jeugd er terug bovenop te krijgen." 
 
Youri Vandervaeren vult aan: "Ik vermoed dan ook dat er samen in overleg met 
Overijse afspraken worden gemaakt met een aantal doelstellingen, die beide gemeente 
toch wensen te realiseren. Zodat erop een resultaatgerichte manier kan gewerkt 
worden." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Dat moet ik in detail nagaan maar we hebben dit 
samen met Het Huis van het Kind Druivenstreek gedaan, zodanig dat dit binnen een 
bestaande overeenkomst met Overijse gebeurt. Dat we dus vanuit Het Huis van het 
Kind een bijkomende dienst bij het JAC aanwerven." 
 

11) Vraag 11 
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Ik vroeg me af of jullie al een zicht hebben op het 
aantal bonnen van het zwembad van Overijse die opgevraagd zijn." 
 
Joy Sergeys antwoordt: "We hebben nu een eerste indieningsperiode achter de rug 
(eind juni). Daar is niet zoveel binnengebracht, maar dat heeft grotendeels te maken 
met de sluiting van het zwembad. Nu komt er een tweede indieningsperiode op het 
einde van het jaar. Dat zal nog niet volledig representatief zijn, omdat er nog sluitingen 
van het zwembad waren, maar dat zal ons een beter idee geven over het succes of niet 
succes van die maatregel." 
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* * * 
 

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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