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ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD 
OPENBARE ZITTING VAN 31 MEI 2021 

 
AANWEZIG: 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 
 

VERONTSCHULDIGD: Annelies Vanderlinden, schepen 
Marijke Belsack, raadslid 
 

 
* * * 

 
De voorzitter opent de openbare zitting 

 
* * * 

 
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 
26042021. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "Ik heb van Timothy Rowies een mailtje ontvangen dat hij een 
rechtzetting wou voor agendapunt 6 Zefier Algmene vergadering. Zijn bedoeling was om 
te melden dat Zefier zou moeten verwittigd worden om een tolk te voorzien. Dit staat zo 
niet vermeld. Deze aanpassing zal uitgevoerd worden." 
 
 

* * * 
 
O.P.2 Financiële dienst. Jaarrekening 2020 - AGB Holar. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "De rekening van het AGB hebben we vorige maand 
vastgesteld op de vergadering van de raad van bestuur. Deze moet nu door de 
gemeenteraad goedgekeurd worden." 
 
 

* * * 
 
O.P.3 Financiële dienst. Jaarrekening 2020. Vaststelling deel gemeente. 
 
Steven Coppens licht toe: "De derde stap in het goedkeuringstraject van de rekening 
2020 is de vaststelling van het onderdeel gemeente." 
 
 

* * * 
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O.P.4 Financiële dienst. Jaarrekening 2020 - OCMW. Goedkeuring en definitieve 
vaststelling. 
 
Steven Coppens licht toe: "De laatste stap is het samenvoegen van de vastgestelde 
rekeningen van OCMW en gemeente. De rekening van het OCMW moeten we als 
gemeenteraad eerst nog goedkeuren, waarna we het geheel kunnen vaststellen." 
 

* * * 
 
O.P.5 Personeelsdienst. Wijziging Arbeidsreglement. 
 
Steven Coppens licht toe: "Het arbeidsreglement bevat 1 belangrijke wijziging, namelijk 
de plaatsing van camera’s in het Gemeenschapscentrum Felix Sohie. Onze medewerkers 
zullen immers ook gefilmd worden door deze camera’s, hetgeen nadrukkelijk in het 
arbeidsreglement moet opgenomen worden. 
We kunnen niet genoeg benadrukken dat deze camera’s enkel zullen gebruikt worden in 
het kader van onderzoek naar misdrijven. De beelden zullen enkel geconsulteerd worden 
in het kader van zo’n onderzoek, op vraag van de politiediensten en in de aanwezigheid 
van een agent." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik heb dit reeds via mail gecommuniceerd. 
Het gaat over een opmerking voor agendapunt 5 en 6. In de overweging wordt 
gerefereerd naar het verslag van het vakbondsoverleg van 7 mei. Ik denk dat dit wel een 
belangrijk document is om dit goed te keuren, maar we hebben dit niet tijdig kunnen 
ontvangen." 
 
Steven Coppens vult aan: "Ik heb inderdaad uw mailtje mogen ontvangen en heb contact 
opgenomen met Bram. Hij heeft uw reeds via mail geantwoord maar ik zal hem laten 
verduidelijken wat de reden is." 
 
Youri Vandervaeren vult eerst verder aan: "Ik twijfel er niet aan dat de vakbonden 
positief nieuws hebben gegeven. Dat wil ik zeker niet betwisten. Maar ik vind het wel 
belangrijk dat we als gemeenteraad dit met eigen ogen kunnen vaststellen. Hier 
ontbreekt dit document. Het is toch belangrijk naar de toekomst toe, ook voor de 
transparantie of openbaarheid van bestuur, dat alle benodigde documenten bij de 
agendapunten zitten." 
 
Bram Wouters antwoordt: "Ik ben het met u eens en uw mail heeft mij ook laten 
nadenken over welke manier dat we aan de vakbonden of de deelnemers aan het 
vakbondsoverleg kunnen gaan aanbieden om de ondertekening van dit document sneller 
laten te verlopen. Ik had in mijn toelichting over het ontbreken van het document 
aangegeven dat we na het overleg, waar het positief advies gegeven is, telkens nogal 
wat tijd verliezen met het laten ondertekenen van het verslag omdat dat langs 
verschillende stations moet gaan. Intern doen we dit digitaal en dit gaat zeer vlot. Vanaf 
dat er externen moeten ondertekenen, botsen we tegen een aantal praktische 
onderbrekingen. Aangezien we deze dossiers niet te lang willen tegenhouden, want dan 
springen die meteen een maand verder naar de volgende gemeenteraadszitting, gaan we 
inderdaad verder met besluiten op basis van positieve adviezen. Echter, maar dat is mijn 
oefening voor morgen of de komende dagen of het haalbaar is, denk ik wel dat we een 
oplossing kunnen vinden om ook aan die leden van het overleg de mogelijkheid te bieden 
om een digitale handtekening te plaatsen. Daar zijn tegenwoordig, en zeker na het 
voorbije anderhalve jaar, pistes voor, al dan niet betalend. Ik denk wel dat we daar een 
mogelijkheid in kunnen vinden, zodat de ondertekening sneller uitgevoerd kan worden, 
en we telkens het verslag kunnen meegeven naar de raad waar het geconsulteerd kan 
worden." 
 

* * * 
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O.P.6 Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie. 
 
Steven Coppens licht toe: "De personeelsformatie van gemeente en OCMW wordt op 2 
plekken aangepast: 

1) Er wordt een functietitel gewijzigd in de technische dienst. Waar vroeger de 
functie ‘tekenaar’ bestond, werd deze vervangen door de functie ‘technisch 
administratief medewerker’ 

2) Door de uitbreiding van het kinderdagverblijf zal er meer logistiek werk verricht 
moeten worden, de huidige halftijdse invulling stijgt naar een voltijdse invulling. 

 
Dit besluit komt later ook terug tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn." 
 
 

* * * 
 
O.P.7 Personeelsdienst. Aanstelling sociaal secretariaat en implementatie HRM-
software (Personeelsbeheer, tijdsregistratie en planning) - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
Steven Coppens licht toe: "We blijven inzetten op digitalisering vanuit de overtuiging dat 
het één van de succesfactoren is voor een daadkrachtige en efficiënte organisatie. Enkele 
jaren geleden hebben we alle financiële modules vernieuwd en ondergebracht in één 
pakket voor de volledige organisatie. Dit jaar herzien we alle HR-modules, opnieuw met 
als doel om uniformisering te krijgen in de volledige organisatie, om tijdrovende manuele 
processen drastisch te verminderen en om een beter informatiebeheer te verkrijgen." 
 
 

* * * 
 
O.P.8 Algemeen directeur. Informatieveiligheidsbeleid. Goedkeuring. 
 
Steven Coppens licht toe: "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. 
Het dient als basis voor het Veiligheidsplan, waarin concrete acties ter invulling van het 
beleid worden opgenomen." 
 
 

* * * 
 
O.P.9 Technische dienst. Plaatsing van één of meer vaste camera's op niet-
besloten plaatsen van het openbaar domein. 
 
Steven Coppens licht toe: "We hebben reeds te vaak veiligheidsproblemen gekend in dit 
mooie gemeenschapscentrum. Dit gaan we vanaf de maand juni aanpakken met de 
plaatsing van verschillende vaste camera’s. Deze werken ontradend, maar de beelden 
zullen zo nodig ook gebruikt worden in het kader van politieonderzoek. 
De beelden zullen niet live bekeken worden door onze onthaalmedewerker en zullen ook 
niet bekeken worden zonder aanduidbare reden. 
Enkel op vraag van de politie en samen met de politie zullen deze beelden geconsulteerd 
worden.  
Hiermee zal een einde komen aan het kattenkwaad en de zinloze beschadigingen. 
 
Om deze camera’s correct in gebruik te nemen is de goedkeuring nodig van het 
bijgevoegde reglement." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik heb het camerareglement bekeken. In 
artikel 7 krijgt de politiezone Druivenstreek en een aantal functionarissen toegang tot de 
beelden.  
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Bij het mobiele camerareglement was het enkel de politiezone Druivenstreek die toegang 
heeft tot deze beelden, maar hier kunnen ook de aangeduide functionarissen toegang 
bekomen. Is dit wettelijk correct?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Eigenlijk wordt dezelfde wetgeving toegepast, maar zijn het 
andere mensen dit het doen. Voor de mobiele camera's hebben we gekozen voor een 
systeem waar de beelden opgeslagen en beheerd worden door het bedrijf dat de 
camera's aanlevert. Het gaat hier over huurcontracten. Als de politie in het kader van 
een onderzoek een aantal beelden nodig heeft, dan bellen zij onmiddellijk naar het 
bedrijf in kwestie en vragen ze het window op dat zij nodig hebben om hun recherche 
taken te kunnen uitvoeren. Hier is gekozen voor een vast systeem waar je hier op 
servers in dit gebouw of op het gemeentehuis, de beelden bewaard. Er is geen derde 
bedrijf die de beelden beheert. Hier zullen wijzelf de beelden beheren. Maar zoals de 
voorzitter zegt, is het systeem net hetzelfde. In het kader van een klacht, kan de politie 
een onderzoek openen. Als de politie oordeelt om over beelden te moeten beschikken, 
dan zal zij de vraag stellen aan de personen die vermeld staan in het reglement. De 
politie kan dan langskomen om deze beelden te bekijken of ze kunnen ze ook opvragen. 
De beheerder van de beelden is voor de mobiele camera's de onderneming waar we de 
camera's huren en ingeval van de vaste camera's zijn het wij die de beelden beheren. 
Daarom hebben we een aantal functies aangeduid die de beelden kunnen consulteren en 
ter beschikking stellen van de politie. Dit kadert perfect in de huidige wetgeving." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Kan er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd 
worden van de mobiele camera's, bijvoorbeeld na zes maanden, om te zien of ze effect 
hebben. Of er al dan niet bijgestuurd moet worden?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Dat is in het najaar gepland. De camera's staan sinds begin 
april dus voorzien we in oktober een evaluatie. Zelf ben ik niet op de hoogte of de politie 
al toegang heeft gehad tot beelden. Ik moet dit trouwens ook niet weten, dat is een 
politieaangelegenheid." 
 
 

* * * 
 
O.P.10 Dienst Vrije Tijd. Uitbetaling werkingstoelagen verenigingen 2021: 
sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. 
 
Steven Coppens licht toe: "Onze subsidiereglementen voor sport-, cultuur- en 
jeugdverenigingen zijn niet corona-proof, hetgeen niet abnormaal is, want wie houdt er 
in zijn reglementen rekening met een wereldwijde pandemie die het openbare leven 
meer dan een jaar op een lager pitje zet. De werkingssubsidies die we tot heden 
toekenden, waren steeds gebaseerd op de effectieve werking van de vereniging, hetzij in 
het voorgaande jaar, hetzij in het lopende jaar. Hoe dan ook zou de toepassing van deze 
reglementen in het nadeel zijn van alle verenigingen, vanwege de corona-crisis. 
Daarom stellen we een vereenvoudigde procedure voor waarin de verschillende 
adviesraden een bepalende rol spelen. Als resultaat zal elke erkende jeugd-, sport- en 
cultuurverenigingen een werkingstoelage ontvangen in 2021 die minstens gelijk is aan 
deze van 2020." 
 
 

* * * 
 
O.P.11 Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de 
algemene vergadering van 9 juni 2021. Goedkeuring. 
 
 

* * * 
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O.P.12 Secretariaat. ERSV Vlaams-Brabant Goedkeuring ontbinding. Aanduiding 
afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering 23 juni 2021 om 17 
uur. 
 
Steven Coppens licht toe: "De vzw Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden Vlaams-
Brabant stopt met bestaan, zo heeft deze vzw zelf beslist op haar algemene vergadering 
van maart. Echter hebben ze toen geen rekening gehouden met de decretale bepalingen 
over de bevoegdheden van de gemeenteraden. 
Wij moeten dus nadrukkelijk de goedkeuring geven voor de ontbinding van de vzw en de 
aanduiding van de vereffenaars." 
 
 

* * * 
 
O.P.13 Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 23 
juni 2021. Goedkeuring. 
 
 

* * * 
 
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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