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ZITTINGSVERSLAG 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. 
 
Steven Coppens licht toe: "Na de stemming over de notulen wordt de zitting van de 
gemeenteraad geschorst, omdat we de aanpassing van het meerjarenplan moeten 
behandelen en daarbij moet eerst de vaststelling van het deel OCMW gebeuren, dus in de 
zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
We zullen als volgt handelen: 

1) Het meerjarenplan van het AGB Holar werd reeds behandeld tijdens de zitting van 
de raad van bestuur 

2) De behandeling van het meerjarenplan gemeente en OCMW volgt zometeen 
3) Daarna stemmen we over de 4 agendapunten: 

a) Vaststelling meerjarenplan deel OCMW, waarna de zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn wordt geschorst 

b) Vaststelling meerjarenplan deel gemeente 
c) Goedkeuring meerjarenplan AGB Holar 
d) Goedkeuring meerjarenplan OCMW en definitieve vaststelling. 

 
Hierbij wordt dus de zitting van de gemeenteraad geschorst en gaan we over tot de zitting 
van de raad voor maatschappelijk welzijn, waar we beginnen met de goedkeuring van de 
notulen. 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik had een vraag gesteld over het openblijven 
van de sporthal tijdens de zomermaanden juli en augustus voor de verenigingen. Hierop 
heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen." 
 
Steven Coppens bevestigt dat dit genoteerd wordt door de algemeen directeur en wordt 
later overgemaakt. 
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* * * 
O.P.2 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel 
gemeente. 
 
Tim Vandenput stelt volgende vraag: "Meneer Demaerschalk, u zegt dat uw fractie voor 
het bouwen van de turnhal is. Maar waarom heeft u dan, het enige investeringsproject in 
AGB Holar, tegen gestemd? U had met uw fractie toch gemakkelijk kunnen voor stemmen. 
Dat blijft voor mij een raadsel. Dit was geen hele lijst van investeringen." 
 
Patrick Demaerschalk antwoordt: "Het gaat om de totaliteit van het meerjarenplan." 
 
Tim Vandenput vult aan: "AGB staat alleen, daar had u gemakkelijk kunnen voor stemmen. 
We stellen alleen maar vast." 
 
 

* * * 
 
O.P.3 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Deze aanpassing van het meerjarenplan van AGB Holar hebben 
we besproken tijdens de raad van bestuur, maar dient hier ook op de gemeenteraad 
goedgekeurd te worden." 
 
 

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

* * * 
 
O.P.5 Secretariaat. Erfpacht Nerocafé. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "In de beheersovereenkomst tussen AGB en gemeente werd 
onder andere opgenomen dat het AGB het Nerocafé beheert. Om dit volwaardig te doen 
heeft het AGB een zakelijk recht op het onroerend goed nodig. Tot heden was er een 
vruchtgebruik gevestigd op het Nerocafé. Echter heeft onderzoek uitgewezen dat een 
erfpacht een meer geschikte vorm is. Hierbij stellen we voor om deze erfpacht te vestigen 
voor de maximale periode van 99 jaar tegen de symbolische vergoeding van 1 euro 
per jaar." 
 
 

* * * 
 
O.P.6 Dienst Milieu. Samenwerkingsovereenkomst 3WPlus. Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe: "In afwachting van de oprichting van een klimaatalliantie met 
de andere Druivengemeenten, wordt voorgesteld om het lopende project rond de 
klimaatmobiel verder te zetten voor een periode van 6 maanden. 3W-plus zal dan deze 
opdracht verder vorm geven en dus verder werken rond energieaudits, al dan niet met 
thermografische scans. De kost hiervoor wordt verdeeld tussen Overijse en Hoeilaart." 
 
Alain Borreman maakt volgende opmerking: "Ik hoop dat iedereen die klimaatmobiel al 
eens gezien heeft? Dat moet mensen ertoe aanzetten om klimaatmaatregelen te nemen 
en zuinig te zijn. Staat die klimaatmobiel op de oudste en meest vervuilende diesel die je 
kan hebben. Dat moet dan de mensen motiveren. Dat moet toch beter kunnen dan dat." 
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Marc Vanderlinden antwoordt: "Ik heb daarvan de technische fiche opgevraagd, meneer 
Borreman, want ik weet niet welke motor daarin zit. Tenzij u dat vanaf de buitenkant kan 
zien, ben ik er niet van overtuigd dat daar geen euro norm 4 motor inzit. Dit is een 
vereniging die zorgt voor energie en klimaat. Het zou me een beetje verwonderen dat zij 
hier met de zwaarste vervuilende dieselmotor zouden komen rondrijden in onze streek." 
 
 

* * * 
 
O.P.7 Dienst Milieu. Toetreding dienstverlenende intergemeentelijke vereniging 
IGO. Besluit. 
 
Steven Coppens licht toe: "IGO div is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging 
die voornamelijk actief is in de regio Oost-Brabant. Hoeilaart neemt echter reeds diensten 
af bij IGO, zonder vennoot te zijn, namelijk voor het woonloket en juridische 
ondersteuning. De toetreding tot IGO kadert in de oprichting van de klimaatalliantie met 
de andere gemeenten uit de druivenstreek. De dienstverlening van IGO in onze gemeente 
kan dan aangevuld worden met aansluitende diensten rond energie en klimaat." 
 
 

* * * 
 
O.P.8 Dienst Vrije tijd & Welzijn. Goedkeuring van de jaarrekening, het 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant van de IGS Druivenstreek. 
 
Steven Coppens licht toe: "Conform de statuten van de IGS Druivenstreek dienen wij de 
jaarrekening, het activiteitenverslag en het verslag van de accountant behandelen. Dit 
wordt dan ook ter goedkeuring voorgelegd." 
 
Maarten Bresseleers stelt volgende vraag: "Als ik het goed gezien heb, is er nu 80.000 
euro tegoed. Welke plannen zijn hiervoor gemaakt?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Daar kan ik niet zo onmiddellijk een antwoord op geven. 
Het eerste jaar dat we daarmee zijn opgestart, hebben we pas midden 2020 een 
coördinator aangeworven. Daar was wel voorzien dat daar overschot ging zijn. Er zijn al 
een deel investeringen mee gebeurd onder andere de UiTPAS die sinds kort is gelanceerd, 
en die jullie allemaal kunnen gaan kopen aan de balie van het GC Felix Sohie. Wat er verder 
met de volgende budgetten gepland is, zal ik u later moeten meedelen." 
 
 

* * * 
 
O.P.9 Dienst Welzijn. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst lokale 
bronopsporing. Zorg en gezondheid. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "We ontvangen subsidies van de Vlaamse Overheid om de 
bronopsporing binnen Hoeilaart te organiseren. Deze subsidie werd in april reeds verlengd 
en wordt nu opnieuw uitgebreid tot 15 oktober. Dit geeft aanleiding tot een nieuw 
addendum op de overeenkomst, die nu ter goedkeuring voorligt." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "De subsidie van 0,125 euro per inwoner die we 
maandelijks ontvangen, wat wordt daarmee gedaan?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Dat wordt niet specifiek gealloceerd naar een specifieke 
uitgavepost. Maar weet dat wij ook nog vandaag, de voorbije maanden en de toekomstige 
maanden inzetten op sensibilisering. Er is dagelijks 1 persoon bezig met de bronopsporing 
om na te gaan of de mensen die in quaranteine zitten hun vragenlijst correct hebben 
ingevuld en op te sporen waar ze hun besmetting hebben opgelopen. Wekelijks wordt dit 
in kaart gebracht en nagegaan of we moeten bijsturen. Die subsidie covert eigenlijk de 
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algemene kosten, die wij hebben om Covidpandemie, hier lokaal, in kaart te brengen en 
te bestrijden. Er is geen specifieke 1 op 1 relatie naar uitgavepost toe." 
 
 

* * * 
 
O.P.10 Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 
 
 

* * * 
 
O.P.11 Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 
 
 

* * * 
 
Vragen en antwoorden. 
 
 

* * * 
 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 
 

* * * 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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