Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 31 MEI 2021
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
26042021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

26 april 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 26 april 2021
goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Financiële dienst. Jaarrekening 2020 - AGB Holar. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

In zitting van 26 april 2021 gaf de Raad van Bestuur van AGB Holar zijn goedkeuring
aan het verslag over de jaarrekening van 2020.

Feiten en context
Conform artikel 243 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur heeft de Raad van Bestuur zich,
in zitting van 26 april 2021, uitgesproken over de vaststelling van de BBC-jaarrekening
2020.
Voor wat betreft de jaarrekening volgens het Wetboek van Vennootschappen (NBBjaarrekening) dienen de bestuurders de jaarrekening op te maken (RvB 26 april 2021) en
ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering (GR 31 mei 2021).
Vermits de gemeenteraad als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de
door de Raad van Bestuur opgemaakte NBB-jaarrekening goedkeuren.
Juridische gronden
•
•
•

Decreet Lokaal Bestuur Art. 242 eerste lid en Art. 243, §1;
Wetboek van Vennootschappen Art. 92;
Beheersovereenkomst §9 en §11.

Advies
Overeenkomstig § 9 van de beheersovereenkomst is de jaarrekening onderworpen aan
revisorale controle. De controlewerkzaamheden van de bedrijfsrevisor resulteerden in
een conclusie met beperking. De integrale verklaring van de bedrijfsrevisor is terug te
vinden in de beoordelingsverklaring als bijlage bij dit punt.
Argumentatie
De NBB-jaarrekening eindigt met:
• een balanstotaal van 10.365.907,39 EUR;
• een resultaat van het boekjaar voor belastingen van 5.251,25 EUR;
• een raming van de vennootschapsbelasting ten belope van 0,00 EUR;
• een te bestemmen winst van 5.251,25 EUR.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Enig artikel
De Raad, in hoedanigheid van Algemene Vergadering van AGB Holar, keurt de NBBjaarrekening van 2020, zoals ze als bijlage is toegevoegd bij deze beslissing, goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst
***
O.P.3 Financiële dienst. Jaarrekening 2020. Vaststelling deel gemeente.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de
gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en
verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de
jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van
de algemene rekeningen en een toelichting.
De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het
boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerde jaarrekening, maar hebben hun
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van de jaarrekening vaststellen.
Daarna kan de gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de jaarrekening
definitief is vastgesteld.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 3° en artikel 260.
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Advies
/
Argumentatie
De jaarrekening 2020 van de gemeente en haar OCMW eindigt met een positief budgettair
resultaat van het boekjaar ten bedrage van 3.437.925,11 euro.
Zodoende wordt het beschikbaar budgettair resultaat 9.417.817,56 euro en de
autofinancieringsmarge 2.320.963,32 euro.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Enig artikel
De raad stelt zijn deel van de jaarrekening 2020 vast.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, communicatiedienst, digitaal loket.
***
O.P.4 Financiële dienst. Jaarrekening 2020 - OCMW. Goedkeuring en definitieve
vaststelling.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde in zitting van 31 mei haar deel van
de jaarrekening 2020 vast.

Feiten en context
Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de
gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en
verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de
jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van de
algemene rekeningen en een toelichting.
De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar
waarop de rekening betrekking heeft.
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De gemeenten en de OCMW's hebben een geïntegreerde jaarrekening, maar hebben hun
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van de jaarrekening vaststellen. Daarna
kan de gemeenteraad het deel van de jaarrekening dat de raad voor maatschappelijk
welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de jaarrekening definitief is vastgesteld.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 3° en artikel 260.

Advies
/
Argumentatie
De jaarrekening 2020 van de gemeente en haar OCMW eindigt met een positief budgettair
resultaat van het boekjaar, ten bedrage van 3.437.925,11 euro.
Zodoende wordt het beschikbaar budgettair
autofinancieringsmarge 2.320.963,32 euro.

resultaat

9.417.817,56 euro

en

de

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De gemeenteraad keurt, het deel van de jaarrekening 2020, zoals vastgesteld door de raad
voor maatschappelijk welzijn, goed. Door deze goedkeuring wordt de jaarrekening 2020 in
zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht de jaarrekening 2020 over te maken aan de
toezichthoudende overheid.
Artikel 3
De gemeenteraad geeft de 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, communicatiedienst, digitaal loket.
***
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O.P.5 Personeelsdienst. Wijziging Arbeidsreglement.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

28 september 2020: goedkeuring van het voor het laatst
Arbeidsreglement voor de medewerkers van het gemeentebestuur.

gewijzigde

Feiten en context
Wijziging 1: Plaatsing van camera’s
Camera’s in het GC Felix Sohie ter beveiliging van het patrimonium en de goederen (p2829).
Juridische gronden
•
•

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965. Deze wet
regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Zij zet de
richtlijn 91/533/EEG van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober 1991
betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de
voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn,
om in het Belgische recht voor de volledige publieke sector.

Advies
De wijziging arbeidsreglement werd voorgelegd op het vakbondsoverleg van 07 mei 2021.
Gunstig advies.
Argumentatie
Het arbeidsreglement wordt bijgewerkt naar de meest recente, gewenste en reglementaire
situatie.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van het Arbeidsreglement
zoals toegevoegd in bijlage.
Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Personeelsdienst
***
O.P.6 Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

28 september 2020: goedkeuring van de
personeelsformatie van lokaal bestuur Hoeilaart.

voor

het

laatst

gewijzigde

Feiten en context
BI 0119 Overige algemene diensten
Wijziging van functietitel: technisch-administratief medewerker.
BI 0945 Kinderopvang
Vanwege de uitbreiding van het kinderdagverblijf is er meer poets en logistiek werk te
verrichten en wordt de aanstelling van de huidige halftijdse medewerker uitgebreid tot
voltijds.
De aangepaste versie van de personeelsformatie is terug te vinden in bijlage. Het totaal
aantal personeelsleden stijgt tot 174,31 FTE (excl. tewerkstellingen artikel 60 § 7).
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Advies
Voorgelegd op het vakbondsoverleg van 07 mei 2021.
Gunstig advies voor de wijzigingen, met de toevoeging om de functies te voorzien in
statutair verband.
Argumentatie
De functiebeschrijving werd geactualiseerd naar technisch-administratief medewerker
(afdeling Ruimte).
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
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Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de
personeelsformatie zoals toegevoegd in bijlage.

voorgestelde

wijzigingen

aan

de

Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst.
***
O.P.7 Personeelsdienst. Aanstelling sociaal secretariaat en implementatie HRMsoftware (Personeelsbeheer, tijdsregistratie en planning) - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
·
·

Goedkeuring projectfiche: 13/07/2020.
In het kader van de opdracht “Aanstelling sociaal secretariaat en implementatie
HRM-software (Personeelsbeheer, tijdsregistratie en planning)” werd een bestek
met nr. 2021-gem-003 opgesteld door de Personeelsdienst.

Feiten en context
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1: Personeelsbeheer CORE HR
* Perceel 2: Planning
* Perceel 3: Tijdsregistratie
* Perceel 4: Loonadministratie
Juridische gronden
·
·
·
·

·
·
·

29 juli 1991: wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
7 december 2018: Bestuursdecreet.
22 december 2017: Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
17 juni 2013: wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en concessies, en latere wijzigingen.
17 juni 2016: wet inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36.
14 januari 2013: koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
18 april 2017: koninklijk besluit betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Advies
/
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Argumentatie
Sinds de integratie van het OCMW & Gemeentebestuur, werken we met een verschillend
uurregistratiesysteem. De medewerkers van de gemeente hebben geen planningssysteem,
of planningen worden op papier gemaakt.
Ook binnen het OCMW werken er nog bepaalde diensten met een niet-gedigitaliseerd
systeem voor planning en registratie.
De loonmotor werd sedert het gebruik ervan nooit meer aanbesteed. Hierdoor voldoen we
niet meer aan de verplichtingen rond marktbevraging.
De systemen die reeds wel aanwezig zijn (tijdsregistratie, planning en loonmotor), vormen
geen koppelingen met elkaar. Dat maakt dat er maandelijks veel manueel werk te
verrichten is voor planners en personeelsdienst. Dit is tijdrovend met een groot risico op
fouten. Nochtans zijn er hedendaags pakketten aanwezig die manueel werk sterk kunnen
verminderen via koppelingen en geautomatiseerde processen.
Vele stukken uit het personeelsdossier worden bewaard in een papieren klassement op de
personeelsdienst. Hierdoor moeten leidinggevenden en medewerkers beroep doen op de
personeelsdienst om bepaalde stukken uit het personeelsdossier te raadplegen. Ook hier
bestaan heden betere oplossingen voor via digitalisering.
Zo bestaan er toepassingen om een arbeidscontract of loonfiche via een rechtsgeldige
digitale weg op te maken en aan te leveren. Hierdoor worden papier en verzendkosten
uitgespaard. Bepaalde kleinere interventies zoals bijvoorbeeld een adreswijziging, kunnen
door de medewerker zelf ingevoerd worden in plaats van het mondeling en op verschillende
plaatsen te moeten meedelen.
Data zijn tegenwoordig alom aanwezig, zo ook in het voeren van een strategisch
personeelsbeleid. Onze huidige systemen bieden slechts beperkte of onduidelijke
dataverwerking toe. Nochtans zijn data zeer belangrijke bronnen in het voeren van
personeelsbeleid, rond aanwezigheid, retentie, loopbaanontwikkeling, loopbaantrajecten,
personeelsbezetting,… Deze rapporten zijn momenteel ofwel niet beschikbaar, ofwel
beschikbaar na manuele verwerking door de personeelsdienst. In een digitale omgeving
zijn deze 24/7 beschikbaar voor iedere betrokkene.
Tot slot willen we met de nieuwe software ook inspelen op de nieuwe noden en behoeftes
van onze medewerkers, in het kader van welzijn. Zoals het aanbieden van een module
zelfroosteren in de zorg, waardoor medewerkers meer autonomie en inspraak verkrijgen
in hun planning, wat bevorderlijk is voor de motivatie en tevredenheid van de medewerker.
Onze systemen worden met nieuwe software ook aangepast worden naar nieuwe
werkmethodes zoals telewerk.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 326.480 euro voor periode 20212025.
Alle percelen worden afgesloten voor een duur van 96 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien (via aanpassing meerjarenplan zal al het budget voor de
nieuwe software op entiteit Gemeente komen):
Informaticakosten GEM: /A-6.4.0/0112-06/613040/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
Budget 2021: 70.000 euro
Beschikbaar: 65.480,22 euro.
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Informaticakosten OCMW: /A-6.4.0/0119-06/613040/OCMW/VB/IP-GEEN
Budget 2022: 3.600 euro
2023: 3.700 euro
2024: 3.800 euro
2025: 3.900 euro
Erelonen sociaal secretariaat GEM: /GBB/0112-06/613170/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
Budget 2022: 26.300 euro
2023: 26.700 euro
2024: 27.200 euro
2025: 27.700 euro
Erelonen sociaal secretariaat OCMW: /GBB/0112-06/613170/OCMW/VB/IP-GEEN
Budget 2022: 33.600 euro
2023: 34.200 euro
2024: 34.800 euro
2025: 35.500 euro
Visum G 2021 15: Er wordt vastgesteld dat op datum van 20/05/2021 voor
bovenvermelde uitgave voldoende krediet beschikbaar is om het voorgestelde bedrag te
betalen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-gem-003 en de raming voor de
opdracht “Aanstelling sociaal secretariaat en implementatie HRM-software
(Personeelsbeheer, tijdsregistratie en planning)”, opgesteld door de Personeelsdienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt 326.480,22 euro voor periode 2022-2025.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Technische dienst, personeelsdienst
***
O.P.8 Algemeen directeur. Informatieveiligheidsbeleid. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Het veiligheidsbeleid weerspiegelt het engagement en de visie van het lokaal bestuur
Hoeilaart op vlak van informatieveiligheid. Het werd opgesteld door de Data Protection
Officer, samen met de leden van de Informatieveiligheidscel.
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Het dient als basis voor het Veiligheidsplan, waarin concrete acties ter invulling van het
beleid worden opgenomen.
Juridische gronden
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, ondertekend op 4 November 1950, te Rome. Artikel 8
De gecoördineerde Grondwet. Artikel 22
Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen.
Koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de uitoefening van het recht op
toegang en verbetering door de personen ingeschreven in het Rijksregister van de
natuurlijke personen
Koninklijk besluit van 30 augustus 1985 waarbij de gemeentelijke administraties
gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de
natuurlijke personen te gebruiken
Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister
Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de
bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister
Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het recht op toegang tot de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en betreffende het recht op
verbetering van deze registers
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's
Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer
Koninklijk besluit van 24 november 2010 tot vastlegging van de gevallen waarin
een machtiging tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister niet
vereist is
Koninklijk besluit van 5 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16
juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit
het vreemdelingenregister
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de
Functionarissen voor de gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016
Decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de
verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (AVG-decreet)
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de
functionarissen voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Advies
/
Argumentatie
/
Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 28 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 2990-7564-8613-9405.

11

Gemeenteraadszitting van 31 mei 2021

Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad keurt het Informatieveiligheidsbeleid, in bijlage bij deze beslissing, goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
Pieter Taes (DPO)
***
O.P.9 Technische dienst. Plaatsing van één of meer vaste camera's op nietbesloten plaatsen van het openbaar domein.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

•
•
•

14 februari 2020: eerste overleg met gemeente Hoeilaart en korpschef lokale
politiezone Druivenstreek over de plaatsing van camera's op niet-besloten plaatsen
van het openbaar domein.
24 augustus 2020: besluit gemeenteraad; adviseren plaatsing en gebruik van
tijdelijke vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen van het openbaar
domein en goedkeuring van reglement cameratoezicht.
Maart 2021: 2de rondgang van het gemeenschapscentrum voor finale vastlegging
van hoeveelheid en locaties camera's.
Maart-april 2021: marktbevraging leverancier camera's.
11 mei 2021: ontvangst per e-mail van advies korpschef lokale politiezone
Driuivenstreek.

Feiten en context
De laatste maanden werden er een aantal veiligheidsproblemen (vandalisme en
brandstichting, fysiek geweld ...) vastgesteld in het gemeenschapscentrum Felix Sohie.
Cameratoezicht, en meer bepaald de plaatsing van één of meer vaste camera's op nietbesloten plaatsen, kan een nuttig hulpmiddel vormen voor de objectieve waarneming van
overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers
en getuigen en een nuttig hulpmiddel zijn voor de gerichte en efficiënte politie-inzet.
Met het plaatsen van camerabewaking kan een afschrikkingseffect worden gecreëerd
alsook de mogelijkheid om potentiële misdrijven te registreren en daders te identificeren.
De beslissing tot het plaatsen van één of meer vaste bewakingscamera's in een nietbesloten plaats wordt genomen door de gemeenteraad.
De gemeenteraad verstrekt zijn advies na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone
waar die plaats zich bevindt te hebben geraadpleegd (zie bijlage).
Om het cameratoezicht op een niet-besloten plaats van het openbaar domein te kunnen
invoeren moet een reglement worden aangenomen dat de modaliteiten van het
cameratoezicht regelt.
Een gemeentelijk reglement betreffende cameratoezicht van tijdelijke, vaste camera's op
niet-besloten plaatsen van het openbaar domein werd goedgekeurd op de
gemeenteraadszitting van 24 augustus 2020.
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Het gemeentelijk reglement betreffende cameratoezicht van één of meer vaste camera's
op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein in bijlage.
Juridische gronden
•
•

•
•
•
•

Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele
vrijheden.
Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn
95/46/EG.
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's, zoals nadien gewijzigd.
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, zoals nadien gewijzigd.
Koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de
beeldverwerkingsactiviteiten, zoals nadien gewijzigd.

Advies
Op 5 mei 2021 werd aan de korpschef Sébastien Verbeke van de lokale politiezone
Druivenstreek een politieadvies en veiligheidsanalyse gevraagd voor de plaatsing van één
of meer vaste camera's op de Felix Sohiesite.
Het advies werd ons doorgestuurd per e-mail op dinsdag 11 mei 2021 (zie bijlage).
Argumentatie
Om de overlastproblemen aan te pakken zet de gemeente Hoeilaart naast de camera's ook
in op controle door politie en afvalstewards.
Cameratoezicht kan het veiligheidsprobleem of het onveiligheidsgevoel reduceren en dient
als één van de maatregelen die de veiligheid in deze zone kan verhogen.
Hiertoe dient de gemeenteraad een reglement in te voeren en een positief advies te
verstrekken betreffende het gebruik van één of meer vaste camera's op niet-besloten
plaatsen van het openbaar domein.
De locaties van het openbaar domein in het reglement opgenomen zijn de parkingang van
het gemeentehuis, Jan van Ruusbroecpark z/n en het gemeenschapscentrum Felix Sohie,
Gemeenteplein 39.
Opdat de burger geïnformeerd zou worden over het cameratoezicht op de plaatsen die hij
betreedt, dienen de nodige waarschuwingen te worden aangebracht in de buurt.
Losstaand van de wettelijke verplichte pictogrammen is het tevens aangewezen om de
aanwezigheid van camerabewaking voorafgaand aan de plaatsing en gebruik te
communiceren via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen.
Er dient rekening gehouden te worden met de aanbeveling omtrent de bescherming van
de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op het
openbaar domein.
In bijlage het gemeentelijk reglement betreffende cameratoezicht van één of meer vaste
bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein.
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Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien voor de
plaatsing van camera's
in het
gemeenschapscentrum
Felix Sohie.

Actie: A-1.3.0
AR: 230000 - BI: 049030
IP: IP-1.3.001

Offerte: 5.072,84 euro
Huidig saldo krediet: 10.000 euro
Saldo na vastlegging: 4.927,19
euro

BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van één of meer
vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het reglement in bijlage goed 'Gemeentelijk reglement
betreffende cameratoezicht door middel van één of meer vaste bewakingscamera’s op
niet-besloten plaatsen van het openbaar domein'.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Afdelingshoofd Ruimte en deskundige technische dienst.
***
O.P.10 Dienst Vrije Tijd. Uitbetaling werkingstoelagen verenigingen 2021:
sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

Goedkeuring op 24 augustus 2020 door de gemeenteraad van het reglement
ondersteuning van verenigingen en adviesraden naar aanleiding van
coronacrisis.
Goedkeuring op 22 maart 2021 door de gemeenteraad van verlenging
31/12/2021 van een aantal voordelen opgesomd in het reglement
ondersteuning van verenigingen naar aanleiding van de coronacrisis.

ter
de
tot
ter

Feiten en context
Het reglement ter ondersteuning van verenigingen naar aanleiding van corona bestaat uit
verschillende onderdelen:
Deel 1: Rechtstreekse financiële steun:
1.1.
Werkingstoelagen 2020-2021
1.2.
Impulssubsidie
1.3.
Noodfonds
Onrechtstreekse financiële steun
1.4.
Gebruik gemeentelijke infrastructuur
1.5.
Gebruik materiaal gemeentelijke uitleendienst
1.6.
Investeren in gemeentelijke uitleendienst
1.7.
Coronamateriaal voor verenigingen en infrastructuren
Deel 2: Inhoudelijke ondersteuning en positieve energie.
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De verlenging m.b.t. het toekennen van de impulssubsidies, het noodfonds, en het gratis
gebruik van gemeentelijke infrastructuur werd reeds in maart 2021 goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Wat betreft de uitbetaling van de werkingstoelagen in 2021 werd er nog geen beslissing
genomen.
Voor de jeugd- en de sportverenigingen worden de werkingssubsidies in 2021 uitbetaald
op basis voor het werkingsjaar 2020-2021.
Voor de cultuurverenigingen worden de werkingsubsidies in 2021 uitbetaald op basis van
het werkingjaar 2019-2020.
Gezien corona zowel in 2020 als in 2021 actief was/is zou de uitbetaling van
werkingssubsidies, gebaseerd op de vroegere reglementen, nadelig zijn voor
verenigingen. De reden is dat de hoogte van de werkingssubsidies gebaseerd is op
werking/activiteiten van de verenigingen. Omwille van corona waren de activiteiten en
werking van de verenigingen zeer beperkt.

de
de
de
de

Daarom stellen we voor om een vereenvoudigde procedure (idem als in 2020) toe te
passen en na advies van de bevoegde adviesraad:
a. Voor de jeugdwerkverenigingen: na advies van de Jeugdraad.
b. Voor de sportverenigingen: na advies van de Sportraad.
c. Voor de socio-culturele verenigingen: na advies van de Cultuurraad.
d. Voor andere verenigingen: na advies van de bevoegde raad of na goedkeuring college.
e. Voor de gemeentelijke adviesraden: na het bezorgen van de nodige verklaring op eer
Dit artikel is niet van toepassing voor verenigingen die aangesloten zijn bij de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en via die weg subsidie
ontvangen. De voorziene middelen voor ontwikkelingssamenwerking worden via de GROS
uitbetaald.
Erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen ontvangen in 2021 een werkingstoelage die
minstens gelijk is aan deze van 2020 tenzij blijkt uit een verantwoordingsnota/-gesprek
dat de werking van de vereniging sinds de vorige indienperiode grondig gewijzigd is.
Verenigingen die recent erkend werden en 1 jaar werking kunnen aantonen en
verenigingen die vorig jaar geen aanvraag deden, kunnen alsnog een aanvraag indienen
die beoordeeld zal worden op basis van de geldende voorwaarden in de bestaande
subsidiereglementen.
Juridische gronden
•
•

•

Gemeenteraadsbesluiten ter goedkeuring van verschillende reglementen voor
betoelaging van verenigingen.
Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19-pandemie
(het zogenaamde Nooddecreet) van 19 juni 2020.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikel 41 (punt 23 - het blijft de
bevoegdheid van de gemeenteraad om subsidiereglementen vast te stellen).

Advies
Sport: De werkingssubsidies werden besproken op het open forum van 4 maart, er werd
gestemd, 7 leden waren akkoord en 3 leden waren niet akkoord.
Cultuur: de werkingsubsidies werden besproken op 9 maart 2021 en de Cultuurraad was
akkoord om in 2021 hetzelfde bedrag uit te betalen als in 2020.
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Jeugd: advies is toegevoegd als bijlage. Positief advies. Na het onder de loep nemen van
de uitgereikte bedragen van het afgelopen werkjaar stelt de Jeugdraad een verschil van
ongeveer 600 euro vast tussen de Scouts en de Chiro. Dat verschil is te wijten aan het feit
dat in 2019 de Scouts op kamp ging met de bus en daarvoor een bijkomende subsidie
heeft gekregen van 600 euro. De Chiro nam dat jaar geen bus waardoor ze geen aanspraak
maakten op die extra subsidie. Het voorstel van de jeugdraad is dan ook om de koek in
twee delen en die bewuste 600 euro te verdelen over beide verenigingen. Op die manier
is het verschil minder groot en de verdeling eerlijk. Zowel Scouts als Chiro gaan akkoord
met het voorstel van de Jeugdraad.
Argumentatie
Gezien corona zowel in 2020 als in 2021 in het land is zou het nadelig zijn voor de
verenigingen om de werkingstoelagen te bepalen op basis van de bestaande reglementen.
Daarom stellen we voor om in 2021 de werkingstoelagen uit te betalen idem als in 2020
onder de voorwaarden zoals hoger bepaald.
Financieel advies
Cultuurverenigingen:
Financiële
Actie: A-5.5.0
gevolgen voorzien
AR: 649000 - BI:0739-11
IP: /
Sportverenigingen:
Financiële
gevolgen voorzien

Jeugdverenigingen:
Financiële
gevolgen voorzien

Offerte: 8.200 euro
Huidig saldo krediet: 14.720 euro
Saldo na vastlegging: 6.520 euro

Actie: A.5.2.0
AR: 649000 - BI:0740-15
IP: /

Offerte: 36.397,47 euro
Huidig saldo krediet: 97.010,75
euro
Saldo na vastlegging: 60.613,28
euro

Actie: A-5.1.0
AR: 649000 - BI:0750-13
IP: /

Offerte: 7.888 euro
Huidig saldo krediet: 11.916 euro
Saldo na vastlegging: 4.028 euro

BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om in 2021 hetzelfde bedrag aan werkingssubsidies uit
te betalen aan de erkende sportclubs en verenigingen van Hoeilaart als in 2020 onder de
voorwaarden zoals hoger vermeld.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord om de 600 euro extra toegekend aan Souts in 2020 te
verdelen als zijnde 300 euro voor de scouts en 300 euro voor de Chiro.
Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Dienst Vrije tijd, digitaal loket
***
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O.P.11 Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de
algemene vergadering van 9 juni 2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

15 april 2021: mail van Havicrem, zijnde de uitnodiging m.b.t. de algemene
vergadering van Havicrem op 9 juni 2021 om 19 uur.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem die werd
opgericht op 10 juni 2003 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage van het Belgisch
Staatsblad van 26 september 2003.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van dhr. Marc
Vanderlinden als afgevaardigde en mevr. Véronique Desmet als plaatsvervanger van de
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Havicrem, voor de volledige duur
van de legislatuur 2012-2024.
Juridische gronden
•
•

Artikel 33, §1 van de gecoördineerde statuten van Havicrem;
Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 432;

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering
van Havicrem van 9 juni 2021 en evenals de in zitting van 25 februari 2019 aangeduide
afgevaardigde en plaatsvervanger van de afgevaardigde te mandateren om de agenda van
de algemene vergadering van Havicrem van 9 juni 2021 goed te keuren.
De agenda van de algemene vergadering omvat volgende punten:
1) Werking 2020 in cijfers : overzicht
2) Jaarrekening 2020: goedkeuring
• Resultatenrekening en balans
• Verslag bedrijfsrevisor
• Verslag raad van bestuur
3) Kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor
4) Varia
De algemene vergadering zal gehouden worden op woensdag 9 juni 2021 om 19u00 in
crematorium Daelhof (of via Teams als de richtlijnen en wetgeving betreffende COVID19
een fysieke bijeenkomst niet toelaten - uw vertegenwoordiger op de AV wordt hiervan
tijdig op de hoogte gebracht), aansluitend op de bijzondere algemene vergadering.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
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 beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger
mevr. Véronique Desmet - te mandateren om de agenda van de algemene vergadering
van Havicrem van 9 juni 2021 goed te keuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van Havicrem cv, per
e-mail op birgitte.emmerechts@havicrem.be, en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Havicrem en betrokkene
***
O.P.12 Secretariaat. ERSV Vlaams-Brabant Goedkeuring ontbinding. Aanduiding
afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering 23 juni 2021 om 17
uur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

30 maart 2021: ERSV Vlaams-Brabant vzw hield een buitengewone algemene
vergadering.
23 april 2021: Uitnodiging van Ann Schevenels, voorzitter ERSV Vlaams-Brabant
vzw, voor een nieuwe buitengewone algemene vergadering van ERSV VlaamsBrabant vzw op 23 juni 2021.

Feiten en context
De gemeente is, bij besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
4 november 2004, aangesloten bij de Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden
Vlaams-Brabant vzw (ERSV).
Tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd dhr. Joris Pijpen, schepen, aangeduid
om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van ERSV en dit tot
het einde van de legislatuur 2019-2024.
De algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw besliste op 30 maart 2021 om
de vzw te ontbinden en om een college van vereffenaars aan te duiden.
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Omdat er twijfels zijn gerezen over de gevolgde procedure bij de buitengewone
algemene vergadering van 30 maart 2021 en de conformiteit met het decreet lokaal
bestuur en meer bepaald artikel 41 (dat de bevoegdheid tot het oprichten van en het
toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen bij
de gemeenteraad legt), zal er opnieuw een buitengewone algemene vergadering worden
georganiseerd op 23 juni 2021.
Op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw van 23 juni
2021 staan de volgende agendapunten:
1. Verslag algemene vergadering 29 april 2020
2. Jaarverslag 2020
3. Resultatenrekeningen en balans 2020
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van een vereffenaar en bestemming eventuele
restmiddelen
6. Varia
Juridische gronden
•

•
•

•

•

•

Decreet van 29 april 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de
sociaaleconomische raden van de regio en de regionale samenwerkingsverbanden;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de
gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid.
Artikel 41, 2e lid, 4° van het decreet lokaal bestuur
De bevoegdheid tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het
beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, kan niet aan het
college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
Artikel 32 van de statuten van ERSV Vlaams-Brabant vzw (goedgekeurd op 8
december 2004)
In overeenstemming met de decretale verplichting, kan de algemene vergadering
de Vereniging ontbinden bij consensus van de algemene vergadering waarop
minstens vier vijfden van de leden, alsmede van tenminste één lid van de fractie
van de werkgevers/de fractie van de werknemers/ de fractie van de lokale besturen.
De algemene vergadering stelt de vereffenaar of een college van meerdere
vereffenaars aan en bepaalt de bestemming die aan het netto-actief van het
vermogen van de Vereniging zal worden gegeven conform het bepaalde in artikel
33.
De algemene vergadering bepaalt tevens de bevoegdheid van de vereffenaar of
vereffenaars, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 33 van de statuten van ERSV Vlaams-Brabant vzw (goedgekeurd op 8
december 2004)
Indien de Vereniging wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt na
vereffening, het netto-actief bestemd ten voordele van een instantie of een
instelling die niet tot de Vereniging behoort of in de schoot ervan functioneert, en
die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van niet-commerciële
doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische
streekontwikkeling.
De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke
vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.
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•

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019
Op de algemene vergadering worden ook één of méér vereffenaars aangesteld en
hun opdracht samen met eventuele voorwaarden bepaald. De vereffenaar(s)
moet(en) het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten ze
zowel met de belangen van de vzw als met deze van de schuldeisers rekening
houden.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Omwille van het stopzetten van de ESF-projecten ‘versterkt streekbeleid’ en bij gebrek
aan een andere Vlaamse maatregel betreffende sociaal economische streekontwikkeling
en bijhorende middelen, is het decreet van 4 mei 2004 betreffende het statuut, de
werking, de taken en bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden,
de sociaal economische raden van de regio en de regionaal sociaal economische
overlegcomités niet langer toepasbaar en wordt het onmogelijk om het doel, de taken en
de opdrachten van ERSV Vlaams-Brabant vzw zoals bepaald in de statuten te realiseren.
De algemene vergadering moet in aanwezigheid/deelname van minstens vier vijfden van
de leden, alsmede van tenminste één lid van de drie fracties (vakbonden / werkgevers /
lokale besturen) en in consensus beslissen om de vzw te ontbinden.
Er wordt voorgesteld om het college van vereffenaars als volgt samen te stellen:
•
Steven Marchand (vakbonden)
•
Elke Tielemans (werkgeversorganisaties)
•
Boudewijn Herbots (lokale besturen).
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat zij optreden en beslissen als één college.
De vereffenaar moet het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij
moeten zowel de belangen van de vzw als deze van de schuldeisers in rekening worden
gehouden. In dit geval zal de vereffening mogelijks pas kunnen gebeuren als de
vooropzeg van alle personeelsleden definitief is afgelopen, in het voorjaar 2022.
Conform de statuten van de vzw worden eventuele restmiddelen na aanzuivering van de
passiva en beëindiging van alle lopende verplichtingen bestemd ten voordele van een
instantie of een instelling die niet tot de vereniging behoort of in de schoot ervan
functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van nietcommerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische
streekontwikkeling.
De beschikbare middelen laten toe om de voorziene schulden nog te betalen, ervan
uitgaande dat die cijfers de definitieve zijn en er in 2021 geen bijkomende kosten meer
zijn gemaakt.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de vzw ERSV Vlaams-Brabant,
waarvan de gemeente Hoeilaart lid is.
Artikel 2
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente Hoeilaart om het
ontbindingsbesluit op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant
van 23 juni 2021, incl. de aanduiding van een vereffenaar en de bestemming van eventuele
restmiddelen, goed te keuren.
Verantwoordelijke ambtenaar: Joris Pijpen
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
ERSV, dhr. Joris Pijpen
***
O.P.13 Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 23
juni 2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

29 april 2021: aangetekend schrijven van de Intercommunale Interrand, zijnde de
uitnodiging voor de algemene vergadering van de Intercommunale Interrand op
woensdag 23 juni 2021.

Feiten en context
Na de afschaffing van de Randfederatie Tervuren, beslissen de gemeenten Hoeilaart,
Overijse en Tervuren op 5 december 1978 een vennootschap op te richten onder de
benaming: "Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de
gemeenten van de vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg Interrand".
Deze vennootschap had de verwezenlijking van een afvalstoffenbeleid op het
grondgebied van de gemeenten-vennoten tot doel. Dit door het bevorderen en het
nemen van initiatieven om de afvalproductie te beperken, het organiseren van de
ophaling, de verwijdering en de valorisatie van afvalstoffen en het reinigen van kolken en
riolen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het doel van de vennootschap verband houden.
Startdatum: 01 01 1979
Duur: 30 jaar, tot 05 12 2008
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 juli 2008, werd de
bestaansduur van Interrand verlengd met 18 jaar, tot 05 12 2026.
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De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van Caroline
Lagrange als eerste afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen
van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van Joy Sergeys
als tweede afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van
intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. De
beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2020 tot aanduiding van Luc Meganck
ter vervanging van Joy Sergeys.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van Pieter
Muyldermans als derde afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen
van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Juridische gronden
•

Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40;

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Een dossier met documentatiestukken werd overgemaakt aan de gemeente.
De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren:
1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig art. 29 van de statuten.
2. Goedkeuring notulen algemene vergadering van 16 december 2020.
3. Jaarverslag 2020.
4. Jaarrekening per 31 december 2020: goedkeuring
5. Verwerking van het resultaat
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en revisor.
7. Herbenoeming mandaat van commissaris
8. Presentiegelden bestuurders
9. Varia
Er zal digitaal vergaderd worden via MS Teams omwille van Covid-19.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Joy Sergeys, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Interrand van
23 juni 2021.
Artikel 2
De volmachtdragers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
van Interrand op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
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Artikel 3
Afschrift van deze beslissing over te maken aan betrokkenen, alsook aan Interrand.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
betrokkenen, Interrand voor 16 juni 2021.
***
Vragen en antwoorden.
1) Vraag 1:
Maarten Bresseleers stelt volgende vraag: "Vorige week heeft minister Somers zijn
laadpalenplan gelanceerd. Hij wil tegen 2030 60.000 laadpalen over heel Vlaanderen,
hetgeen betekent 1 laadpaal op 100 inwoners. Voor Hoeilaart betekent dit een 110
laadpalen. Momenteel hebben we er zes. Ik ben gaan zoeken hoeveel elektrische
voertuigen we hebben op ons grondgebied. In 2018 waren er 18 volledige elektrische
wagens en 110 hybride wagens. Sinds 2018 zijn de cijfers verdubbeld. Het zit alleen
in stijgende lijn en zal waarschijnlijk nog versnellen als de bedrijfswagens hoe langer
en meer geëlektrificeerd worden. Ik heb een drietal vragen:
• Is het schepencollege al geïnformeerd door het kabinet Somers over wat hij
verwacht van de gemeentes?
• Zijn er plannen in de gemeente om laadpalen verder te laten stijgen? Er worden
twee parkings aangelegd rond de sport- en jeugdsite. Misschien is dit een
mogelijkheid om de voorzieningen te leggen, zonder de paal desnoods, maar dat
er toch al rekening mee gehouden kan worden.
• Hoe vaak worden deze laadpalen gebruikt? Hebben wij toegang tot deze
gegevens? Het is interessant voor de raad om te weten of de palen die we nu
hebben meer en meer gebruikt.
Marc Vanderlinden antwoordt: "Inderdaad, we hebben de visie van de heer Somers
ontvangen. Hij spreekt van vijf pijlers. Ik heb daar niet echt voor onze gemeente veel
nieuw in gevonden, behalve dat we ook naar privé-parkings kunnen kijken. Bijvoorbeeld
hier in Hoeilaart kunnen dit privé-parkings van de handelszaken zijn. Die parkings kunnen
dan openbaar gebruikt worden bijvoorbeeld bij de Okay die een paal kunnen plaatsen. De
heer Somers spreekt over "Paal volgt wagen". Dit gegeven is iets dat vandaag al bestaat.
Zijn collega minister is vooral het plan van de superladers uit aan het rollen langs de
verbinding Kust - Luxemburg. Hij vraagt ook dat we toelating geven aan iemand om een
verlengkabel over het voetpad te leggen. Wij hebben dergelijke vraag nog niet ontvangen
van onze inwoners, maar dit kan gebeuren. Er is al heel veel heisa rond dit gebeuren,
minder valide verenigingen hebben schrik dat op ieder voetpad een rubbere mat gaat
liggen met daaronder een verlengkabel en dat de toegankelijkheid van de voetpaden
achteruit gaan. Wij hebben in Hoeilaart nog geen vraag ontvangen dat er iemand een
verlengkabel over het voetpad wil leggen om zijn wagen te kunnen laden. Maar wat niet
is, kan komen. Anderzijds krijgen we toch wel tegenstrijdige berichten. We hebben een
aantal jaren geleden met Fluvius bepaald, Fluvius had opdracht gekregen vanuit de
Vlaamse regering om een plan per gemeente op te maken, dat er voor Hoeilaart 5
laadpalen voorzien moesten worden. Vandaag krijgen we de berichten vanuit Allego, die
de markt toen binnengehaald heeft, dat de laadpalen in de landelijke gemeentes niet echt
rendementsvol zijn en dat ze binnen hun businessmodel een beetje geld aan toesteken.
Daarom heb ik begrepen vanuit Fluvius dat men de uitrol van die extra laadpalen niet gaan
doen buiten dicht bevolkte kernen (begrijp steden of centrumsteden). Zit er voor Hoeilaart
iets in de pijplijn? Ik kan er vandaag niet echt positief op antwoorden, en ook niet negatief.
We zullen het moeten afwachten. Ik heb begrepen dat minister Somers aan iemand een
opdracht gaat geven om dit in kaart te brengen. Wordt dit terug Fluvius die deze opdracht
gaat uitvoeren of wordt het een andere partner binnen de Vlaamse regering?
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We moeten vandaag nog 1 laadpaal plaatsen binnen het project dat toen opgestart was.
Eigenlijk was het de bedoeling om die laadpaal te plaatsen aan het station van
Groenendaal. Omdat daar twee soorten mensen komen, enerzijds de pendelaars, maar
anderzijds ook de toeristen die het Zoniënwoud, Bosmuseum en omgeving komen
bezoeken. We bekijken dit verder met NMBS. Zoals u weet zijn zij diegene die de parking
gaan aanleggen. NMBS stond daar niet echt voor te springen om daar een laadpaal te
plaatsen. Maar zoals u aangeeft kunnen we misschien op de parking ter hoogte van het
sportcentrum Koldam een extra paal voorzien. Dan zouden we eigenlijk voldaan hebben
aan de oefening die jaren geleden gestart was. Het aantal elektrische wagens stijgt, daar
heeft u gelijk in. Ik kan u spijtig genoeg de cijfers van de laadpaal op het Gemeentplein
niet meegeven, dat is de enige waar wij rechtstreeks toegang toe hebben. We kunnen via
een database kijken hoe het gebruik evalueert. De laatste keer als de diensten gekeken
hebben, was dit stijgend. Over de andere palen zitten we eigenlijk met een probleem. Het
gaat hier over palen die van Blue Corner zijn. Blue Corner is ondertussen overgenomen.
We hebben al verschillende keren gevraagd om die laadpalen te vernieuwen, namelijk de
laadpaal aan de Delhaize en aan het gemeentehuis. Er komt weinig schot in de zaak. Onze
dienst heeft nu een marktbevraging gedaan, om te kijken of er andere spelers zijn die
laadpalen willen aanbieden. We gaan dit in de komende weken, maanden evalueren en
mogelijks geven we een concessie aan een andere speler dan Blue Corner die de andere
palen vandaag hier exploiteert. Er zijn vandaag een aantal palen die geen stroom leveren,
die afgesloten zijn door de uitbater. Wij hopen dit zo snel mogelijk te verhelpen. Ik zal de
cijfers van het verbruik van de laadpaal op het gemeenteplein aan eenieder laten
geworden."
2) Vraag 2:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Het betreft de werken in de Molenstraat,
die waarschijnlijk nog zullen duren tot eind augustus. Voor de bewoners van Sloesveld
is er geen openbaar vervoer meer omdat de bussen van De Lijn niet meer tot daar
rijden. Het is blijkbaar al een paar keer geprobeerd maar niet gelukt. Waarom maken
we geen gebruik van de wijkbus? Dit is volgens mij de ideale gelegenheid. Er zijn veel
mensen die niet meer in het dorp geraken en die moeilijk te been zijn. Dit is het
moment om de wijkbus op een positieve manier naar buiten te brengen en om mensen
te helpen zolang de werken duren. De Lijn kan blijkbaar toch niet naar beneden rijden
omdat ze daar niet kunnen terugdraaien. Kan dit overwogen worden?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "We hebben met De Lijn verschillende keren
geprobeerd om die toch tot daar te krijgen, na ontvangst van verschillende klachten
en telefoons. Dat blijkt voor De Lijn niet mogelijk. Zij moeten ook hun tijdsschema's
respecteren, ze hebben ook al werken in Overijse waar ze langs moeten. De Lijn ziet
het niet zitten om tot daar te komen draaien, dat zou een te groot tijdverlies zijn. We
hebben ook gedacht, zoals u aangeeft, een alternatief te voorzien. We hebben klachten
van een aantal mensen. Er wordt vlug gesproken over veel mensen, het exacte aantal
klachten weten we niet. We hebben ook geen idee, wanneer ze net de verplaatsing
nodig hebben. Daarom hebben we een bevraging opgesteld, die bedeeld werd in elke
brievenbus van de wijk. We reiken de alternatieven aan die er vandaag al zijn, we
hebben de trage weg langs de Weemstraat toegankelijker gemaakt. We hebben
aangegeven dat er een aantal handelaars zijn op de markt of daarbuiten die leveren
aan huis voor de zwaardere boodschappen. We hebben de Minder Mobielen Centrale
aangereikt waar heel wat mensen voor in aanspraak komen. We hebben ook gevraagd
naar wie er echt vast zit door deze situatie en gevraagd om hun kenbaar te maken. We
hebben ook een brievenbus opgehangen aan het lokaal van de Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij. We hebben ook oproep gedaan aan diegenen, die niet in
moeilijkheden zijn, om hun buren uit de nood te willen helpen. Ik heb nog geen
informatie gekregen van onze diensten of er al veel reactie is. Als er veel reacties zijn,
dus de moeite om een bus te vullen, dan kunnen we bekijken om onze gemeentelijke
bus te laten rijden of een bus van derden in te schakelen. Eer dat een bus efficiënt of
vlot kan rijden, moeten we heel wat geconcentreerde verplaatsingen hebben. We zijn
dat aan het onderzoeken en wachten de reacties van de bewoners af, om een vollediger
beeld te hebben van hoeveel mensen en wanneer ze zich zouden willen verplaatsen "
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Patrick Demaerschalk vult aan: "Men kan dit toch aanbieden en er een vast uur voor
bepalen wanneer er naar het centrum gereden wordt. Je kan het ook omdraaien, in
plaats van te bevragen, ook aanbieden aan de mensen. Waarom moet er eerst een
bevraging gedaan worden? Nu heb je de gelegenheid om de wijkbus eens positief in te
schakelen."
Pieter Muyldermans vult aan: "Er wordt inderdaad over veel mensen gesproken, maar
over hoeveel gaat het? Als we die mensen in een taxi krijgen, waarom zouden we dan
een bus gebruiken? We proberen het meest efficiënte vervoersmiddel te gebruiken voor
die mensen. De MMC bestaat vandaag en kan gebruikt worden voor dergelijke dingen."
Patrick Demaerschalk vult aan: "Ik ben daarvan op de hoogte, maar is betalend."
Luc Meganck vraagt hoe dit gecommuniceerd werd naar de wijk Sloesveld, via mail of
brief. Veel mensen beschikken niet over een computer in deze wijk.
Pieter Muyldermans antwoordt: "De bevraging waarvan ik spreek is via een brief in hun
brievenbussen bezorgd. We hebben een brievenbus gehangen daar in de wijk aan het
kantoor van de Gewestelijke Huisvestingmaatschappij om de antwoorden te
verzamelen. Daarnaast mogen zij gerust mailen of bellen. Er is ook een mogelijkheid
om dit niet digitaal te doen."
3) Vraag 3:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Blijkbaar zijn er terug gesprekken aan de
gang met Voedselhulp. Die zouden tegen eind oktober uit hun gebouwen moeten. Gaan
jullie dit ten volle ondersteunen om de werking verder te zetten? Over wat gaan de
gesprekken?"
Tim Vandenput antwoordt: "Schepen Vanderlinden is er vandaag niet. Ik heb samen
met haar, enkele weken geleden, een overleg gehad met de mensen van Voedselhulp
en de vertegenwoordigers van de vier betrokken gemeenten, die tot in oktober
afgesproken hebben om te helpen. We kregen een update van de directeur die
meedeelde dat zij niet naar hun beloofde gebouwen kunnen omdat er vertragingen zijn
door het laat starten van de werken. Zij vroegen ons of we hen verder gingen steunen.
Wij komen ons engagement van drie jaar tot eind oktober 2021 na. Ze moeten ons niet
zeggen dat we hen in de steek laten. Het is niet onze fout dat de gemaakte afspraken
niet doorgaan. We hebben hen een overzicht qua timing en kosten gevraagd. Wanneer
ze naar De Kerselaar kunnen, staat nog niet vast. We hebben hen teruggestuurd met
een opdracht. We gaan geen blanco cheque uitschrijven. Ook willen we volgend jaar
niet terug in de situatie komen, dat we terug een extra jaar moeten helpen. Zo kunnen
we bezig blijven. Ze hebben ons meegedeeld dat ze hun huiswerk gingen maken en
ons op de hoogte brengen."
4) Vraag 4:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Ik zie dat men daar een trappenpartij
realiseert langs de Groenendaalsesteenweg. Wordt daar nog een hellend vlak voorzien?
Is dit voorzien enkel voor de mensen die het rusthuis komen bezoeken, maar niet voor
de rusthuisbewoners zelf die eigenlijk allemaal moeilijk te been zijn? Was dit voorzien
in de plannen?"
Marc Vanderlinden antwoordt: "Dat is altijd voorzien geweest. Het is een zeer expliciete
vraag geweest vanuit het woonzorgcentrum om een shortcut te hebben en niet de
volledige Groenendaalsesteenweg om te moeten gaan. Wanneer men richting dorp
gaat, kan men naast het kinderdagverblijf naar beneden. Het is inderdaad een
trappenpartij, het is ook niet de bedoeling om een hellend vlak hieronder aan te leggen.
Het is eigenlijk een doorsteek die gebruikt kan worden door iedereen, die de
mogelijkheid heeft om de trappenpartij te gebruiken.
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Maar het is een expliciete vraag geweest tijdens de voorbesprekingen om via daar een
ontsluiting te kunnen krijgen. Aan die helling/schouder die er is, konden we weinig
doen.
De gezonde gebruikers zullen die trappen rustig kunnen nemen, voor minder mobiele
mensen is de trappenpartij moeilijker en zal dit een ommetje worden tot aan de
hoofdingang van de woonzorgsite. Het is altijd voorzien geweest in de plannen. Er zijn
ook gesprekken geweest naar aanleiding van de omgevingsvergunning die
aangevraagd werd, met de buur die een beetje bezorgd was, hoe die grondkering
allemaal ging gebeuren en hoe dicht we bij zijn eigendom ging komen. Dat is allemaal
uitgeklaard en ik meen ook dat de uitvoering gebeurt volgens de plannen die destijds
besproken werden."
5) Vraag 5:
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb in één van de verslagen van het college
gelezen dat er een kandidaat-uitbater was voor het Nerocafé. Er waren nog wel een
paar vraagtekens. Eerst ging men een gesprek aangaan met de kandidaat-uitbater. Is
dit nu allemaal uitgeklaard, is een uitbater in plaats van kandidaat-uitbater?"
Joris Pijpen antwoordt: "Brouwerij Haacht heeft inderdaad een uitbater aangesteld. We
hebben die vandaag op het college ontvangen om eens kennis te maken. Zoals u weet
is Brouwerij Haacht verantwoordelijk voor de uitbater. Het betreft de vroegere kok van
het Nerocafé, die onder de vorige uitbaters kok was. Samen met zijn familie zal hij de
uitbating verzorgen. Zij hebben ons hier te kennen gegeven dat zij de keuken nog
moeten installeren. Zij hebben ons bevestigd dat zij willen openen rond 1 juli en ten
laatste op 15 juli. Zij verwachten nog een vijf of zes weken voor de werken van de
keuken en dan kunnen ze openen."
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb ook gelezen dat er vraagtekens zijn bij
de kennis van het Nederlands. Is dat uitgeklaard?"
Joris Pijpen antwoordt: "We hebben hun duidelijk gemaakt dat Nederlands de voertaal
is bij het binnenkomen. Natuurlijk als zij een Franstalige of anderstalige klant hebben,
mogen zij deze in die taal bedienen. Maar de algemene aanspreektaal is Nederlands.
De kok zelfs is niet Nederlandstalig, maar zijn familie kan Nederlands praten. Het was
een beetje gebrekkig maar doen toch hun best. Ze zijn nog van plan om iemand
bijkomend aan te werven, liefst iemand uit Hoeilaart."
Alain Borreman vult aan: "Is uw best doen voldoende voor het Nerocafé?"
Joris Pijpen antwoordt: "Ik kan die niet afrekenen op één gesprek of ze voldoende het
Nederlands machtig zijn. Om een bestelling op te nemen, zal wel lukken. In die mate
zal het voldoende zijn."
6) Vraag 6:
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Graag had ik de stand van zaken rond het
Doendersbudget gekend? Is daar nog nieuws over?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "Ik moet u dit antwoord schuldig blijven. Ik zal het met
de diensten bekijken hoever het daarmee staat."
7) Vraag 7:
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik had een stand van zaken opgevraagd
omtrent de ondersteuningmaatregelen van de verenigingen. Ik heb dat goed ontvangen
waarvoor dank. Daar is een pot voorzien van 260.000 euro. Onlangs heeft men die
subsidieaanvraag verlengd tot het einde van het jaar. Ik zag dat er uit de pot
momenteel 106.000 euro is opgebruikt. Bij een aantal posten zijn nauwelijks subsidies
opgebruikt. Bijvoorbeeld de impulssubsidie, daar is nauwelijks van gebruik gemaakt.
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Het zou jammer zijn dat dit bedrag niet maximaal zou aangewend worden door onze
verenigingen. Welke initiatieven neemt de gemeente nog om die verenigingen warm te
maken om maximaal gebruik te maken van de totale pot?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "Ik wil eerst een technische uitleg geven. Die 260.000
euro was een som/streefbudget dat we initieel hebben vastgelegd. Wat de som was
van een heel aantal maatregelen. Maar daar zijn er een aantal van die, als je op het
einde de eindafrekening wil maken, zorgen dat je misschien niet meer tot die 260.000
euro komt. Omdat daar ook een aantal minder inkomsten bijzitten. Op basis van de
planning van de huur van infrastructuur op dat moment, hebben we de inkomsten die
waren ingeschreven, eruit gehaald. Maar als je dan na een jaar zou kijken, hoeveel
minder inkomsten je effectief hebt, omdat er veel dingen geannuleerd zijn, is dat niet
meer dezelfde som. Dat wordt moeilijk te vergelijken. Maar over de pot van
impulssubsidie, die staat wel vast, daar heeft u gelijk in. Daar staat nog een hele pot
ter beschikking. Normaal komen we volgende maand met een voorstel tot aanpassing
van het impulssubsidiereglement. Zoals u weet gaan we in juni de Zomerbar starten.
We hebben hard gewerkt om voldoende kandidaat-uitbaters te hebben bij de
verenigingen. Zo goed als alle data zijn vastgelegd. Maar er was toch ergens een vrees,
de verenigingen gaan die bar uitbaten om geld in het laatje te brengen, ofwel om terras
te spelen of iets kleins aan te bieden om te eten. De verenigingen gaan niet erg geneigd
zijn om van die verdiende centen een uitgave te doen voor een optreden van een groep
of andere animatie te voorzien. Als we die inkomsten van drank en eten bij in de
budgettering opnemen van de impulssubsidie, gaan ze waarschijnlijk geen verlies
maken en moeten wij niets uitbetalen. Daarom hebben we aan de diensten gevraagd
om het reglement aan te passen en dit te agenderen op de volgende gemeenteraad om
geen rekening te houden met inkomsten van drank en eten. Zodanig dat je die 1.500
euro puur naar het artistieke kan laten gaan. Als in inkom vraagt zit er dat wel in de
berekening, maar als je een groep laat optreden kan je die 1.500 euro daaraan
spenderen. Dat is de opdracht die we aan onze diensten gegeven hebben om dit komen
voor te stellen."
Youri Vandervaeren antwoordt: "Dus eens goedgekeurd veronderstel ik dat alle
verenigingen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. Ik zag ook dat het budget
van campagnes, dat daar ook redelijk budget over is. Staan er nog campagnes in de
steiger? Er is een budget voorzien van 12.000 euro, er zit nog 7.600 euro in de pot."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Er is de Zomerbar waarvoor communicatie klaar staat
en die in loop van deze week wordt uitgestuurd. Er zal ook nog gewerkt worden naar
de start in september, naar het nieuwe werkingsjaar van de vele verenigingen. Daar
kan extra communicatie en campagne nodig zijn. Ik heb vandaag geen zicht op
concrete initiatieven."
Youri Vandervaeren vult aan: "Zoals u zelf zegt, de start van het nieuwe werkingsjaar
van de verenigingen kan er misschien overkoepelend campagne gevoerd worden vanuit
de gemeente met betrekking tot ledenwerving en dergelijke. Je moet hun behoeften
aftoetsen binnen de adviesraden."
8) Vraag 8:
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "De organisatie van het EK voetbal op het
gemeenteplein. Hoe gaan jullie dit aanpakken omdat ik hoor dat dit gelimiteerd wordt
tot 120 zitplaatsen. Gaat men het gemeenteplein alsluiten men één ingang en één
uitgang?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "Vandaag hebben we, wat enkel goedgekeurd is op dit
moment wat mogelijks nog kan veranderen, een Zomerbar georganiseerd waar wij de
kans geven aan verenigingen en handelaars om die uit te baten. Dat is een bar en een
terras volgens de horecaregels. We hebben 120 plaatsen voorzien om extra
terrascapaciteit te voorzien. We zijn daarmee begonnen in april. We hadden toen totaal
geen zicht of er grootschalige evenementen mogelijk zouden zijn.
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Er worden nu wel meer mogelijkheden gecreëerd. Tot nu toe hebben we een bar waar
je ook naar het voetbal kan kijken als je daar op het terras zit. We hebben geen
specifiek EK evenement georganiseerd, zoals we dit drie jaar geleden met het WK
hebben gedaan. Dit werd deze namiddag op het college besproken en de burgemeester
heeft daar mogelijks meer informatie over."
Tim Vandenput legt uit: "Het is deze week OCC (Overlegcomité, Comité de
Concertation). Daar zullen nog hopelijk versoepelingen beslist worden en
verduidelijkingen komen. Wij weten informeel dat de burgemeesters kort daarna zullen
gebriefd worden over wat er mag of wat niet. Het is vandaag afgeklopt op 400 mensen
in terrasomgeving. We gaan niet met in- en uitgangen werken. We rekenen op 400
zitplaatsen samen met de terrassen van de horeca. Als er daar andere consignes
komen, zullen we dat eind deze week of begin volgende week bekijken en uitwerken.
Momenteel hebben we 400 terrasplaatsen inclusief alle terrasplaatsen van de horeca,
in de Zomerbar zijn er 120 plaatsen beschikbaar."
9) Vraag 9:
Jo Portois stelt volgende vraag: "Ik hoor hier juist dat er een aanpassing komt van het
reglement. Als een vereniging een groep boekt of animatie voorziet, dan kunnen ze dit
recuperen. Maar dat reglement gaat pas naar de gemeenteraad komen volgende keer.
Wat als een vereniging al iets organiseert, want de Zomerbar begint al vroeger als de
aanpassing van het reglement. Kunnen ze daar nog aanspraak op maken als ze reeds
een evenement geboekt hadden?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "De eerste stap voor een impulssubsidie is een
aanvraag doen voor uw evenement. Als ik verlieslatend zou draaien, kan ik aanspraak
maken op de impulssubsidie. Daarna volgt de afrekening. Ik zal dat met de diensten
bekijken en ik deel uw bezorgheid. Ik hoop dat alle aanvragen gedaan zijn en als we
de afrekeningen krijgen na de gemeenteraad van juni, we rekening zullen houden met
de beste versie voor de verenigingen."

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift
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