
 

 

 

ZITTINGSVERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

OPENBARE ZITTING VAN 16 DECEMBER 2019 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

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

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Notulen openbare zitting van 25 november 2019. 

Goedkeuring. 

 

Annelies Vanderlinden beantwoordt eerst de vraag van Jo Portois over het Wit-Gele Kruis 

gesteld tijdens de vorige gemeenteraad: "Er is nog geen schriftelijke antwoord gegeven 

omdat we ondertussen nog meer informatie hebben ontvangen. Als bestuur zijn we niet 

op de hoogte gesteld dat het Wit-Gele Kruis met hun diensten zouden stoppen in Hoeilaart. 

We zijn op de hoogte gebracht door een client die zo een brief ontvangen had. Dit probleem 

werd voorgelegd op de voorlopige zorgraad en er is contact geweest tussen het 

afdelingshoofd Mens en de directrice van het Wit-Gele Kruis. Op zorgraad is gebleken dat 

zowel Overijse, Hoeilaart als Huldenberg getroffen zijn door deze beslissing. Er is 

overgekomen dat de directrice een toelichting zal geven op de volgende vergadering van 

de zorgraad op 9 januari 2020. Alle dokters en verpleegkundingen van de regio worden 

uitgenodigd, alsook het bestuur van Huldenberg omdat zij ook getroffen partij zijn. Hiervan 

zal dan ook een schriftelijk antwoord worden opgemaakt , maar ik wou dit eveneens kort 

toelichten op deze gemeenteraad." 

 

Alain Borreman reageert hierop: "Het is algemeen geweten dat er tekort aan personeel is, 

misschien is het nuttig om met het personeel van het Wit-Gele Kruis te gaan praten om zo 

hun noden/problemen te kunnen voorleggen op de volgende zorgraad." 

 

Annelies Vanderlinden vermeldt: " Over de werking van het Wit-Gele Kruis hebben we als 

gemeente niets te zeggen, maar deze suggestie zal aan de directrice worden 

overgemaakt." 

 

 

* * * 

 

O.P.2 Financiën. Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel OCMW. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "De doelstellingenboom omvat alle 

doelstellingen van het lokaal bestuur, maar deze worden gerealiseerd en gebudgetteerd in 

de verschillende entiteiten. Zodoende is er een meerjarenplan voor AGB Holar en een 

geïntegreerd meerjarenplan voor OCMW en gemeente. De raad van bestuur van AGB Holar 
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en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn bevoegd voor het vaststellen van hun 

onderdeel uit het meerjarenplan. De gemeenteraad is bevoegd om beide onderdelen goed 

te keuren, maar op de gemeenteraad kan enkel een vaststelling gedaan worden van haar 

eigen deel en het geheel. Het goedkeuren van het volledige meerjarenplan is een 

bevoegdheid van de toezichthoudende overheid. Na het vaststellen van het deel van AGB 

Holar in geheime zitting, kunnen we het deel van het OCMW vaststellen." 

 

 

* * * 

 

O.P.3 Financiën. Visumverplichting financieel directeur. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe:" In het kader van de herziening van 

de uitgavenprocedure en de opdrachten dagelijks bestuur wordt de visumverplichting 

aangepast." 

 

 

* * * 

 

O.P.4 Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur. 2020. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe:"De afspraken omtrent dagelijks bestuur zijn 

nagenoeg dezelfde als deze voor het dienstjaar 2018. Deze afspraken zijn verwerkt in 

de uitgavenprocedure en zodoende ook gekoppeld aan de visumplicht van 

de financieel directeur." 

Onder dagelijks bestuur verstaan we alle opdrachten, uitgaven, ontvangsten en 

verbintenissen binnen het exploitatiebudget. Binnen het investeringsbudget enkel diegene 

waarvan de waarde niet hoger ligt dan 168.000 euro (inclusief btw). 

Bovendien vallen onder dagelijks bestuur: 

- het aanbrengen van wijzigingen aan overeenkomsten, weliswaar onder 

voorwaarden. 

- de overheidsopdrachten voor aanvullende werken, diensten en leveringen. 

 

 

* * * 

 

O.P.5 ICT. Mailoplossing Microsoft Exchange Online 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe:"Het OCMW werkt al enige tijd met een hosted 

mail oplossing geleverd binnen een raamovereenkomst. Met dit besluit zetten we dit 

contract verder, hetgeen nodig is tot we alle mail-accounts van gemeente en OCMW 

kunnen samenbrengen op een eigen exchange-server." 

 

 

* * * 

 

O.P.6 Sociale dienst. ELZ Druivenstreek. Statuten Zorgraad. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Dit agendapunt komt ook terug in de zitting 

van de gemeenteraad. Hiermee keuren we de statuten van de eerstelijnszone 

Druivenstreek goed en duiden we Véronique Collart en Chloë Foccaert aan om te zetelen 

in de zorgraad." 

 

Bij de opmaak van dit punt werd in de argumentatie vermeld dat beiden voor 

de rechtspersonen gemeente en OCMW Hoeilaart zouden optreden in de zorgraad. 

Echter moet deze zin geschrapt worden. Beiden zullen als natuurlijk persoon hun mandaat 

opnemen. We stemmen over dit besluit met juist vermelde aanpassing. 

 

 

* * * 
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O.P.7 Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Dit is een kennisname. De financiële directeur 

dient in volle onafhankelijkheid de thesaurietoestand en liquiditeitsprognose te 

rapporteren." 

 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Bram Wouters 

Algemeen directeur 

Steven Coppens 

Voorzitter gemeenteraad 
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