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* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 

25 november 2019. Goedkeuring. 

 

 

* * * 

 

O.P.2 Financiën. Meerjarenplan 2020-2025 AGB Holar. Goedkeuring. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "De volgende drie besluiten leiden tot een 

definitieve vaststelling van het volledige meerjarenplan. Eerst een goedkeuring van het 

deel AGB Holar, dan een vaststelling van het deel gemeente, aansluitend een goedkeuring 

van het deel OCMW en een vaststelling van het geheel." 

 

Tim Vandeput geeft een toelichting over het meerjarenplan: "Dit is een geïntegreerd 

meerjarenplan voor AGB, OCMW en gemeente volgens de richtlijnen van Vlaanderen die 

decretaal werden bepaald. Aan dit plan is heel hard gewerkt door de financieel directeur 

en algemeen directeur maar ook door heel de administratie (elke dienst is erbij betrokken 

geweest). Er is ook gewerkt in een veranderd kader dat nieuw voor ons was, het was toch 

een uitdaging om met deze nieuwe zaken aan de slag te gaan en dit helemaal te integreren 

in dit ontwerp van het meerjarenplan. Het is belangrijk om te weten, dat dit geen 

vaststaand kader is, maar een strategie met actieplannen. Het is vooral een evolutief 

instrument, waarmee ik bedoel dat we via het nieuwe decreet geen jaarbudgetten moeten 

goedkeuren voor de verschillende entiteiten. We hebben maar 1 meerjarenplan, als er 

wijzigingen dienen te gebeuren moeten we het volledige meerjarenplan wijzigen, 

bijvoorbeeld het integreren van resultaten van vorige jaren. Dit plan staat niet vast, we 

gaan dit ieder jaar wijzigen volgens de informatie die we vandaag niet kennen maar die 

we binnen 1 jaar, 2 jaar en 3 jaar wel zullen kennen. Zoals jullie al hebben kunnen lezen 

is het meerjarenplan opgehangen aan 6 grote doelstellingen: mobiliteit, veiligheid, 

duurzaamheid, welzijn, gemeenschapsvorming en versterking van de dienstverlening en 

organisatie. Al die thema's zijn voor ons even belangrijk de volgende jaren maar we hebben 

er wel één uitgekozen die we belangrijk vinden om jaarlijks over te rapporteren aan deze 

gemeenteraad, dat is de prioritaire beleidsdoelstelling mobiliteit. Omdat wij voelen en 

vinden dat rond het hele mobiliteitsgebeuren (verkeersveiligheid , schoolomgeving, 

sluipverkeer) een grote vraag is om naar oplossingen te zoeken. We investeren ook in 

mensen en meer dan de vorige jaren. Er werd veel geïnvesteerd de laatste tien jaar 
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bijvoorbeeld in een gemeenschapscentrum, in een gemeenteplein, in een nieuwe sport- en 

jeugdsite waarvan fase 1 is afgewerkt en tegen 2023 de volgende fasen zullen volgen. Na 

de stenen verhogen we de inzet op de mensen. Concrete acties per beleidsdomein zijn er 

veel, maar toch wil ik er enkele uitlichten. Het jaarlijks rollend budget van 120.000 euro 

om de infrastructuur voor zwakke weggebruikers te verbeteren, dit kan bijvoorbeeld een 

fietspad verbeteren, een nieuw fietspad aanleggen, voetpaden verbeteren of verbeteren 

van trage wegen. We gaan slimme en mobiele camera's plaatsen om sluipverkeer en 

overlast aan te pakken. Naast het duurzaam maken van de gemeentelijke gebouwen, 

stellen we een nieuw klimaat actieplan op waarvoor een jaarlijks budget van 50.000 euro 

wordt voorzien. Dit plan zal ingevuld worden met acties die komen vanuit klimaat- en 

milieuraad. Op de vorige gemeenteraad werd al beslist om tegen 2030 de volledige 

straatverlichting te verledden.  Elk kind in Hoeilaart verdient ook dezelfde kansen daarom 

verhogen we het kinderarmoedefonds maar verbreden ook het toepassingsgebied. 

Tenslotte zullen verenigingen kunnen vertoeven in modernere en grotere infrastructuur 

zodat zij kunnen blijven verder groeien. Er is ook een participatief traject voorzien waar 

burgers ideeën kunnen indienen die nuttig kunnen zijn voor de gemeente.  De 

gemeentelijke belastingen blijven ongewijzigd en ondanks alle investeringen in mensen en 

gebouwen die we nog zullen uitvoeren tegen eind 2025 zal de schuldgraad per inwoner 

verminderen met 50 euro per jaar. Concreet betekent dit dat we vandaag zitten we met 

een schuldgraad van 1.637 euro per Hoeilander en zal tegen eind 2025 gezakt zijn tot 

1.350 euro per inwoner." 

 

Steven Coppens vermeldt dat er een aantal schriftelijke vragen op voorhand gesteld 

werden door Wim Laureys. 

 

Wim Laureys mist in dit ganse verhaal een toelichting over het te voeren beleid de komende 

zes jaar. Er is een toelichting geweest aan de verenigingen en bevolking was ook 

uitgenodigd. Zoals in het verleden heeft elke schepen tijdens twee zittingen van de 

gemeenteraad het beleid toegelicht. Hij hoopt dat de toelichting van het meerjarenplan 

door elke schepen afzonderlijk nog kan plaatsvinden buiten deze gemeenteraad omdat er 

niet alles wordt verduidelijkt in het meerjarenplan.  

 

Vraag 1: 

“In de beleidsdoelstelling BD-2 mobiteit voorziet u een actieplan om het sluipverkeer te 

ontmoedigen. U zal hiervoor proefprojecten op touw zetten en extra aanpassingen 

meenemen bij de herinrichting van straten en schoolomgeving. 

Het gevaar bestaat dat bij het nemen van bepaalde maatregelen het sluipverkeer 

verplaatst wordt naar andere straten en wijken in Hoeilaart. 

Met hoeveel wenst u het sluipverkeer op het volledig grondgebied van Hoeilaart te 

verminderen  tegen het einde van deze legislatuur  en dit ten opzichte van de huidige 

toestand ? 

Hoe wordt vandaag de druk of hoeveelheid sluipverkeer gemeten  en opgevolgd ? 

 

Pieter Muyldermans beantwoordt als volgt:  

"Wij wensen het sluipverkeer terug te dringen tot de mate waarop het geen extra risico’s 

meer meebrengt voor de verkeersveiligheid.  

Om daartoe te komen hebben wij budgetten en actieplannen voorzien in het 

meerjarenplan. Voor sommige van die actieplannen of acties is dit al zeer concreet, voor 

anderen dient dit nog verder te worden uitgewerkt.  

Zoals u in de beleidsdoelstellingen heeft kunnen lezen stopt het mobiliteitsnetwerk en de 

congestie van de wegen niet aan onze gemeentegrenzen. We gaan daarom samenwerken 

met de buurgemeenten en de bovenlokale diensten. Dat doen we onder andere via de 

vervoerregioraad en de werken aan de Ring Oost. We zijn ook van plan een 

mobiliteitsdeskundige aan te werven die ook in contact zal staan met zijn of haar collega’s 

uit de regio. 

Ook het opstellen van fiets- en wandelroutes zal effect hebben op de te behalen doelen. U 

kan begrijpen dat we sluipverkeer niet helemaal kunnen terugdringen op het niveau van 

Hoeilaart, maar laat het ons dan wel proberen organiseren en sturen zodat de risico’s voor 

onze inwoners en de zwakke weggebruikers aanvaardbaar worden en blijven. 
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Zoals u hoort zijn de drie actieplannen binnen het beleidsdomein mobiliteit zeer hard aan 

elkaar gelinkt. Door in te zetten op combimobiliteit gaat het aantal auto’s in onze straten 

binnen de perken blijven. Door ook het sluipverkeer terug te dringen verminderen we de 

risico’s en zullen deze twee actieplannen ook meehelpen het derde actieplan rond 

verkeersveiligheid tot een goed einde te brengen. 

Een specifiek cijfer hebben we dus niet, onze bedoeling is om het veilig en leefbaar te 

krijgen en te houden.  

Daarenboven zullen bovenlokale beslissingen zo een cijfer ook meer beïnvloeden dan onze 

lokale acties. Als de linksaf op het Leonard kruispunt, of de heraanleg van het kruispunt in 

Groenendaal er zou komen dan kan dit een zeer grote impact hebben. Maar daar zitten wij 

niet aan het stuur, dus is het ook moeilijk om daar een cijfer op te plakken voor onze 

gemeente. 

Vandaag is er heel wat data voor handen. Wij hebben onze eigen tellers die worden ingezet 

bij proefprojecten en waarmee we specifieke metingen organiseren. In dat kader doen wij 

ook heel wat observaties op het terrein. De technische dienst, ikzelf en de lokale politie 

doen dit regelmatig en naast tellingen geeft dit ook informatie over het gedrag van de 

bestuurders. Ook uit de bewonersvergaderingen of de mobiliteitsraad komt heel wat 

informatie, al is het daar de uitdaging om die objectief te houden.  

Daarnaast zijn er nog tal van andere mogelijkheden, ik denk bijvoorbeeld aan carflowdata 

die we tot juni hebben kunnen gebruiken, of aan de tellers van Telraam.net, waarvan er 

ondertussen vier in onze gemeente staan opgesteld. Ook van de bovenlokale diensten 

krijgen wij heel wat data, zoals van MOW of de studiebureaus die voor de vervoerregio 

werken of voor werken aan de Ring Oost. Zelf uit Google en Waze kan je heel wat analyses 

halen. Onze toekomstige mobiliteitsdeskundige heeft dus heel wat tools en data 

voorhanden om mee aan de slag te gaan." 

 

Wim Laureys wil nog toevoegen dat hij een ambitiestelling van dit gemeentebestuur mist. 

Hij vraagt zich af wat de nieuwe mobiliteitsambtenaar van informatie en doelstellingen zal 

ontvangen of wat er bereikt moet worden. Hij vindt het allemaal zeer abstract en niet 

concreet genoeg. Hij vraagt zicht af hoe we kunnen meten tegen eind 2025 wat er bereikt 

is als doel niet concreet genoeg geformuleerd werd? Hij meent dat dit een subjectieve 

invulling zal worden. Het sluipverkeer zal aangepakt worden en misschien verlegd worden, 

het zal voor sommige een gevoel geven dat het aangepakt is en voor anderen weer niet. 

 

Pieter Muyldermans volgt Wim Laureys hierin dat het gemakkelijker zou zijn om te 

controleren als er een cijfer zou opstaan. Alleen heeft het weinig zin om daar een juist 

cijfer op te plakken. Als er morgen bovenlokaal iets verandert, kan het zijn dat door één 

straat 10 auto's komen en die worden eventueel herlegd naar een andere straat. Onze 

uitdaging/doelstelling is om die tien auto's te sturen naar waar zij geen risico vormen of 

extra overlast creëren voor onze inwoners, zodat het veilig wordt gehouden voor iedereen. 

Als er bovenlokaal een beslissing is, waardoor dit ten goede of minder ten goede komt van 

ons sluipverkeer , hebben we dat zelf niet onder controle. Daarom is onze doelstelling om 

er voor te zorgen dat de drie actieplannen bij mobiliteit aan elkaar gelinked zijn. Daarom 

nemen we ook een mobiliteitsdeskundige aan met de bedoeling dat deze deskundigheid 

binnenbrengt en ons zal begeleiden hoe dit aangepakt moet worden. 

 

Caroline Lagrange wil nog toevoegen dat alle mensen die sluipverkeer belangrijk vinden 

en vinden dat dit aangepakt moet worden, ook moeten beseffen dat telkens we in de auto 

stappen, ze deelnemen aan het sluipverkeer. Ze stelt voor om na te denken om vaker de 

fiets te nemen. 

 

 

Vraag 2: 

“In de Beleidsdoestelling BD-3 duurzaamheid, vermeld u het actieplan AP -3-1 “ we gaan 

slim om met materialen, energie en natuur” 

In 2015 werd in Hoeilaart een klimaatactieplan opgesteld met daarin een aantal zeer 

concrete en meetbare doelstellingen. 
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Waarom worden de bestaande premies voor energetische quickscans en 

energiebesparende maatregelen niet verlengd ? Hebben deze premies hun nut bewezen en 

de vooropgestelde doelstelling behaald ? Welke meetbare doelstelling werd behaald ? 

U zal dit klimaatactieplan pas in 2021 actualiseren. U voorziet jaarlijks een bedrag van 

50.000 euro voor gerichte en meetbare acties. Voorziet u dit bedrag ook voor 2020 ?  

Zo ja, voor welke gerichte en meetbare acties ?” 

 

Eva De Bleeker antwoordt als volgt:  

Wij zijn zeer ambitieus als het gaat over het klimaatplan en in het verleden hebben we een 

burgemeestersconvenant ondertekend waarbij wij ons engageerden om tegen 2020 een 

reductie van 20% CO2 te hebben. De burgemeesterscovenant loopt nog door. Het volgende 

convenant start dan in 2021 en dat plan wordt herzien samen met de provincie of een 

andere organisatie die daar de nodige expertise voor heeft. Tegen het einde van de 

legislatuur streven we naar een vermindering van 40 % CO2 (deze cijfers zijn altijd 

tegenover 2011). 

Buiten de maatregelen die we nog gaan uitvoeren tot eind februari, zal er een nieuw 

burgemeestersconvenant komen en zullen we in samenspraak met de milieuraad (waarin 

een opsplitsing is naar afvalbeleid , milieubeleid en klimaatbeleid) en de administratie en 

alle instanties die ons hierin kunnnen ondersteunen bijvoorbeeld studiebureaus een plan 

uitwerken. Hiervoor wordt die 50.000 euro aangewend. Waarom ongeveer 50.000 euro? 

Dit ligt in de lijn aan het totaal aantal premies die we uitgaven in het verleden. We moeten 

ervoor zorgen dat de klimaatclick bij onze inwoners gebeurd met dit budget. Met dit 

premiereglement stimuleer je alleen een paar mensen en niet alle Hoeilanders. Dit 

premiereglement heeft zijn nut bewezen maar we moeten naar andere systemen evolueren 

om de non-believers te overtuigen. 

 

Wim Laureys hoopt met het aantal quickscans die uitgevoerd werden, genoeg data 

verzameld is om te weten wat er in de toekomst moet gebeuren. Een aantal zaken die de 

voorbije jaren vooropgesteld werden in het klimaatactieplan zijn niet uitgevoerd, hierover 

is ook nooit gecommuniceerd tijdens de gemeenteraadszittingen. “Een plan maken is 

gemakkelijk en een deel niet uitvoeren is ook gemakkelijk en een aantal zaken uitvoeren 

zonder dat onze fractie hiervan op de hoogte wordt gebracht, is ook gemakkelijk maar we 

wensen toch wat meer informatie te ontvangen tijdens de gemeenteraden omtrent deze 

materie.” 

 

Eva De Bleeker benadrukt dat zij in het bezit is van alle data maar dat deze hier niet 

worden opgesomd. Deze data kan in een rapport gegoten worden of kan als een 

agendapunt opgenomen worden op een volgende gemeenteraad. De leden binnen de 

milieuraad die zich bezig houden met het klimaatplan zullen zich daar zeker over buigen. 

 

Alain Demaerschalk stelt vast dat voor inspraak en participatie de smalste weg wordt 

gekozen en dat men eerder aan het meerjarenplan begint in andere gemeentes, reeds in 

oktober en november na de verkiezingen en dat dan wordt voorgelegd aan alle raden. Hier 

in Hoeilaart is dit weer niet gebeurd. In de verschillende raden zoals RLE , GECORO zitten 

ze met veel vragen. Er zijn heel veel mogelijkheden om participatief te werken zoals 

werken met toekomstateliers, workshops werken, wijk tot wijk bevraging uitvoeren om de 

inwoners meer te betrekken bij dit meerjarenplan. 

 

Tim Vandeput wil toch meedelen dat aan dit plan sinds april/mei gewerkt werd. Het 

initiatief is inderdaad gekomen vanuit het college en de administratie. Dit plan is evolutief 

en zal jaarlijks moeten aangepast worden naar de nieuwe gegevens die voorhanden zijn. 

Er moeten een aantal zaken ingevuld worden samen met de milieuraad waarvoor het 

budget voorzien is. Er zijn ook een aantal werven rond mobiliteit die nog ingevuld moet 

worden. Dit alles zal gebeuren in samenspraak met alle raden en alle betrokken personen. 

Dit is een startpunt en zeker geen eindpunt. Dit is een plan dat ingevuld kan worden met 

alle actoren die hier aanwezig zijn in de gemeente. Dit plan wordt als start genomen om 

alle actieplannen te ontwikkelen en uit te voeren. 
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Patrick Demaerschalk is de mening toegedaan dat alle raden geconsulteerd moesten 

worden bij het begin van de rit en niet bij het eindpunt. 

 

Tim Vandenput stelt dat de heer Demaerschalk de oefening niet begrepen heeft die de 

Vlaamse overheid ons oplegt. 

 

Pieter Muyldermans wil als schepen van participatie een kleine toevoeging doen: “Iets meer 

dan een jaar geleden zijn we met de grootste participatie bezig geweest namelijk de 

verkiezingen, daarna werd een bestuursakkoord gemaakt met de meerderheid. We geven 

de burgerparticipaties een budget om zelf aan de slag te kunnen gaan. Het meerjarenplan 

is een beginpunt (zoals de burgemeester eerder zei) waarin een financieel kader is 

gecreëerd. Er zijn nog heel wat acties die samen met de adviesraden vorm moeten krijgen. 

Ik heb ook mogen opmerken in vergelijking met andere gemeentes dat er hard gewerkt is 

door de administratie om het meerjarenplan binnen de afgelijnde lijnen en de opgestelde 

timing van Vlaanderen af te krijgen en dat er een stevige basis is om de volgende jaren 

hierop verder te werken en dat dit in vele gemeentes nog niet zo in detail is uitgewerkt.” 

 

Wim Laureys wil reageren op de verklaring van de schepen: “Er kan gediscussieerd worden 

over het gegeven dat je beleidsdoelstellingen opmaakt vooraleer je inspraak toelaat. Ik 

trek ook niet in twijfel dat uw volledig verkiezingsprogramma terug te vinden is in het 

meerjarenplan. We beseffen zeer goed dat het niet evident is om een meerjarenplan op te 

maken en ook onze dank aan de administratie voor de geleverde inspanningen. Vanuit 

onze fractie vinden we het spijtig dat er tijdens de technische toelichting van het 

meerjarenplan zo weinig interesse was van de raadsleden van de gemeenteraad.” 

 

Vraag 3: 

“In actieplan AP-3.2.0 vermeldt u dat u zal inzetten op open ruimte en op het verbeteren 

van de woonkwaliteit. 

U schrijft dat Hoeilaart haar groene infrastructuur en open ruimte in stand zal houden en 

beheren en verder uitbreiden. 

Met het ‘Open Ruimte Fonds’ geeft de Vlaamse regering extra geld aan Hoeilaart.  

Zal Hoeilaart dit geld van de Vlaamse Overheid gebruiken om afgelegen bouwgronden of 

woonuitbreidingsgebieden op te kopen en deze gronden ook effectief als open ruimte te 

behouden voor de toekomst ? 

Voor welke concrete maatregelen zal u dit extra geld van Vlaanderen gebruiken ? 

Wat is uw ambitie naar  bijkomende nieuwe open ruimte toe in vergelijking met de toestand 

vandaag ? Met hoeveel wenst u de bestaande open ruimte te laten toenemen tegen het 

einde van de legislatuur?” 

 

Tim Vandenput licht toe: "Zoals u weet als lid in de vroegere GECORO zijn wij in 2017 

begonnen om een voorontwerp te maken voor een update van ons gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan. De vorige GECORO heeft daar drie volledige vergaderingen aan gewijd om 

het lastenboek op te stellen en samen met het studiebureau bepaald wat allemaal in het 

nieuwe structuurplan moet komen. Tijdens het verkiezingsjaar is aan dit plan niet verder 

gewerkt omdat er een nieuwe bestuursploeg moest worden samengesteld. Midden dit jaar 

hebben we terug samengezeten met het studiebureau om onze ambitie te realiseren om 

tegen eind 2020 , begin 2021 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te gaan updaten. 

Hierin staat de visie op het toekomstig ruimtelijk beleid, het geeft een ruimtelijk 

beleidskader weer waaraan de concrete beslissingen getoetst kunnen worden.  

Bindende ruimtelijk voorschriften voor bepaalde gebieden worden dan vastgelegd in 

ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). De aanmaak van deze plannen zijn voorzien in 

2021, 2022 en 2023 nadat de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

heeft goedgekeurd. Hoe zullen we dit aanpakken? Samen met het studiebureau en de 

nieuwe GECORO (samengesteld in september) worden deze RUP's uitgewerkt. Op de 

volgende vergadering van de GECORO in januari worden een aantal specifieke 

bouwdossiers behandeld en zal het studiebureau het voorontwerp van het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan toelichten. Een voorbeeld:  Voor het serregebied tussen de Jezus-

Eiksesteenweg en Koedalstraat zal bekeken worden met het studiebureau of dit eventueel 

kan opgenomen worden om onze open ruimte te bestendingen. Het Open Ruimte fonds is 
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sinds eind september door de Vlaamse regering gevormd en heeft aan elke gemeente laten 

weten welk bedrag er voorhanden is voor de volledige legislatuur. Voor de gemeente 

Hoeilaart bedraagt dit ongeveer 1.000.000 euro. Zal dit aangewend worden om afgelegen 

bouwgronden of woonuitbreidingsgebieden op te kopen en deze gronden ook effectief als 

open ruimte te behouden voor de toekomst? Dit moet nog bepaald worden in het 

geupdated structuurplan wat er met die gronden moet gebeuren. Het ontwikkelen van 

woonuitbreidingsgebieden al jaren zeer moeilijk is en dit nog verstrengd is door de nieuwe 

Vlaamse regering omdat er een woonbehoeftestudie moet georganiseerd worden om aan 

te tonen dat er op die plek behoefte is om te gaan wonen. Zowel Vlaanderen als provincie 

zeggen dat er centrumversterking moet komen en dat de stationsomgeving moet versterkt 

worden, ik betwijfel dat we in woonuitbreidingsgebieden nog vergunningen zouden krijgen. 

Het is niet nodig om bouwgronden aan te kopen waar je toch niet kan bouwen, dan kan je 

dat geld ergens anders gaan gebruiken. Voor welke concrete maatregelen wordt dit geld 

wel aangewend? Bijvoorbeeld om ons structuurplan op te maken en aan te passen 

waarvoor een budget van 80.000 euro is voorzien, er is een VLM project in de Molenstraat 

waar de Vlaamse regering principieel akkoord is om te co-financieren en waar de gemeente 

ook co-financiert, uitvoeren van acties in het structuurplan die vandaag nog niet beslist 

zijn. Onze ambitie is om zoveel mogelijk open ruimte te bewaren en die ambitie is al 

verwerkt in het voorontwerp van het structuurplan. Het toenemen van bestaande open 

ruimtes kan alleen door bomen te kappen of huizen af te breken maar rekening houdend 

met de bevolkingstoename zullen we aan kernversterking moeten doen. Het definitieve 

ontwerp van het structuurplan zal bepalen welke eventuele toename van open ruimte 

mogelijk is. Maar als we dit doorzetten, zullen ergens anders moeten gaan verdichten zoals 

in het centrum en de stationomgeving. Wat we niet gaan doen, is in het centrum 

bouwgronden opkopen om die dan braak te laten liggen.  

 

Wim Laureys weet dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zeer belangrijk is, maar 

het is niet aan het studieburau om te bepalen wat kan en wat niet kan. Wat kernversterking 

betreft wil hij weten hoe deze gemeenteraad hierachter staat? Vlaanderen stelt ons geld 

terbeschikking om onze open ruimtes te beheren en uit te breiden, hoe wordt dit concreet 

door deze gemeente gerealiseerd? 

 

Tim Vandenput bevestigd dat de krijtlijnen in het structuurplan zeer duidelijk zijn. De 

nieuwe GECORO zal up-to-speed worden gebracht om het voorontwerp van het 

structuurplan verder uit te werken en zal een zeer belangrijke rol hierin spelen. 

 

Vraag 4 

In actieplan AP-3.2 heeft u het o.a. over het ondersteunen van een gecoördineerd sociaal 

woonbeleid. 

Welk beleid zal Hoeilaart de volgende 5 jaar voeren op gebied van betaalbaar wonen ? 

Komen er nieuwe initiatieven op gebied van sociale woongelegenheden, betaalbare 

woongelegenheden,… ? Zo ja, welke ? 

Welk meetbaar realisatiedoel wenst Hoeilaart op het einde van deze legislatuur te bereiken 

?  

 

Marc Vanderlinden licht deze vraag toe in samenspraak met Annelies Vanderlinden: "Wij 

zijn als gemeente bij een van de beste leerlingen toch wat sociaal woonbeleid betreft.” 

Ons sociaal objectief is gehaald binnen Hoeilaart en er zijn ook geen andere sociale 

initiatieven gepland. Onze twee huisvestigingsmaatschappijen zorgen ervoor dat onze 

sociale woningen in degelijke kwaliteit blijven. Recent zijn er een aantal renovaties gebeurd 

binnen de wijk Sloesveld. Voor Elk zijn Huis zijn de woningen nog iets te recent om 

renovaties te overwegen. Voor beide huisvestigingsmaatschappijen staan er geen 

initiatieven gepland. 

 

Wim Laureys vat dus samen dat er geen enkele ambitie is voor de komende vijf jaar voor 

het aanbieden van betaalbare sociale woningen en andere woningen. 

 

Marc Vanderlinden vermeldt dat we samen met Tervuren en Overijse in het project  "Wonen 

in de druivenstreek"gestapt zijn. We zullen verder het woon- en huurpatrimonium blijven 
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doorlichten om na te gaan in welke staat het is en bijspringen waar nodig. We kunnen ook 

onbewoonbaare verklaarde woningen omvormen om deze op de woonmarkt te kunnen 

brengen. Dit zijn doelstellingen die we samen met onze partner IGO de komende maanden 

zullen bekijken. We zullen ook de leegstand binnen onze gemeente duidelijk in kaart 

brengen en proberen leegstaande woningen op belastingsrol te brengen zodat deze terug 

beschikbaar worden gemaakt. Grote projecten van de bouworde van 10 tot 15 

appartementen staan niet op  de planning. 

 

Tim Vandeput wil nog aansluitend vermelden dat om een gemengd sociaal project op te 

starten, er plaats nodig is. In het centrum hebben we nog een aantal plaatsen om zo een 

projecten op te starten. Er is ook nog een stukje grond van Vlabinvest recht tegenover het 

oud restaurant Kampuchea waar de parking was. Twee jaar geleden hebben we een brief 

( met akkoord Vlabinvest) gestuurd naar de huisvestigingsmaatschappij in St-Pieters-

Leeuw met de vraag om er sociale woningen of appartementen te bouwen. We hebben 

echter negatief antwoord ontvangen op onze vraag met de mededeling dat er geen 

interesse is. 

 

Annelies Vanderlinden wil er nog graag aan toevoegen dat bij de recente toewijzing van 

de appartementen in de wijk Sloesveld , er enkele problemen waren onder andere de 

afwezigheid van een frigo en kookfornuis wat toch zeker een basisbehoefte is van de 

bewoners waar het OCMW nog moet bijspringen (in andere appartementen van dezelfde 

huisvestigingmaatschappij zijn deze wel aanwezig), ze hekelt ook de laattijdige 

informatiedoorstroming naar onze sociale dienst van de beschikbaarheid. Verder wil ze de 

sociale dienst bedanken voor de extra inzet voor de verwezenlijking van de toewijzing van 

de appartementen. De mensen van de sociale dienst hebben cliënten opgehaald om 

appartementen te bezoeken. De appartementen die vrijgekomen zijn door de verhuis naar 

sociale appartementen worden ook opnieuw ingevuld om mensen die in slechte 

omstandigheden wonen te verhuizen. We hebben reeds een 7-tal dossiers om samen met 

IGO te bekijken om de woonomstandigheden aan te passen en te verbeteren.  

 

Wim Laureys merkt op dat de gemeente een afgevaardigde heeft in de 

huisvestigingsmaatschappij waar zulke problemen aangekaart kunnen worden. Tevens zou 

hij graag de brief van Vlabinvest eens willen raadplegen omdat hij over de informatie 

beschikt dat de gemeente vragende partij is om daar koopwoningen te bouwen maar dat 

de gemeente de grond moest aankopen. Het is niet alleen het probleem van sociale 

woningbouw maar ook betaalbare woningen in onze gemeente. We hebben de laatste 

verkaveling gehad waarbij de gemeente eerst de grond aankocht om daarna de 

koopwoningen te verkopen. Hier was de vraag veel groter dan het aanbod? Wanneer is er 

nog eens een verkaveling gepland?  

 

Tim Vandenput vraagt wat de visie is van de politieke partij van Wim Laureys is. Volgens 

Wim moet er maximaal ingezet worden op betaalbare woningen in onze gemeente. We 

wensen dat jonge mensen die geen bouwgrond of dure woningen aankunnen, dat die vanuit 

een regierol van de gemeente kunnen begeleid worden. We stellen vast dat dit beleid de 

komende vijf jaar niet voorzien is. 

 

 

Vraag 5 

“In actieplan AP 4-7 vermeld u dat méér betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen voor 

jonge kinderen tot 3 jaar wenst te realiseren. De eigen kinderopvangcapaciteit in handen 

van de gemeente wordt uitgebreid met 12 plaatsen. 

De voorbije maanden is er echter heel wat verandering op het gebied van zelfstandig 

kinderopvanginitiatieven in Hoeilaart. Het aantal beschikbare kinderopvangplaatsen bij 

zelfstandige onthaalouders zijn aanzienlijk gedaald en zullen, wegens verwachte 

stopzettingen, wellicht nog verder dalen. 

Gezien de evolutie van de bevolkingstoename in Hoeilaart, dreigt er een groot tekort aan 

kinderopvangplaatsen. Een aantal onthaalouders uit Hoeilaart zijn verbonden aan Overijse 

waardoor zij nu reeds voorrang moeten geven aan de opvang van kinderen uit Overijse. 
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Welke contcrete maatregelen en/of nieuwe initiatieven zal u nemen om dit structureel 

tekort op te lossen, met hoeveel en binnen welke termijn ?” 

 

Eva De Bleeker bevestigt dat kinderopvang in onze regio een heikel punt is. Er zijn een 

aantal privé initiatieven recentelijk opgestart, maar enkele daarvan zijn reeds stopgezet. 

Voornamelijk om de grote en ingewikkelde administratieve rompslomp die gevolgd moet 

worden,  opgelegd door Kind en Gezin en de minister. Natuurlijk moeten er regels zijn voor 

de veiligheid van de kinderen maar deze moeten passen in gehele takenpakket. We vinden 

heel moeilijk mensen die met kinderopvang willen starten. De gemeente heeft een 

reglement om startende onthaalouders te ondersteunen en stimuleren, maar dit reglement 

heeft niet het gehoopte effect teweeg gebracht. We willen het reglement om onthaalouders 

aan te moedigen herzien omdat we merken dat het niet voldoende duurzaam is om extra 

opvangplaatsen te voorzien. Wat betreft de vraag in verband met de onthaalouders 

verbonden aan Overijse, is er een mondeling akkoord met hun om ook kindjes op te vangen 

van Hoeilaart.  

Binnen de administratie is er een nieuwe kracht aangeworven die specifiek binnen het 

domein kinderopvang werkt. We hebben reeds 13 extra gesubsidieerde opvangplaatsen in 

het nieuwe kinderdagverblijf aan inkomstentarief. Daarnaast onderzoeken we andere 

mogelijkheden onder andere co-kinderopvang door 5 ouders waar elke ouder 1 dag van 

de week de opvang op zich neemt. We wensen elk kind van Hoeilaart in Hoeilaart te kunnen 

opvangen. Het aantal kinderen dat opvang wenst, is in Hoeilaart iets hoger dan het 

gemiddelde omdat vaak beide ouders werken of dat de grootouders ook niet beschikbaar 

zijn.  

 

Wim Laureys vraagt nogmaals of geen andere initiatieven zijn dan de hierboven vermelde. 

 

Eva De Bleeker verduidelijkt dat er 13 extra plaatsen gecreëerd worden in het nieuwe 

kinderdagverblijf maar dit betekent niet dat het om alleen maar 13 kinderen gaat omdat 

niet iedereen full time opgevangen moet worden. Als er morgen iemand zich aanbiedt om 

te starten als onthaalouder , zullen we deze volledig ondersteunen door middel van 

cursussen aan te bieden zoals EHBO en dergelijke. De financiële ondersteuning per kind 

geldt niet meer. Met de landelijke kinderopvang zijn er gesprekken bezig om intenser op 

zoek te gaan naar nieuwe kandidaten. 

 

Vraag 6 

Met de vermelding van actieplan AP-5.3 wenst u evenementen te organiseren die 

openstaan voor iedereen en die het gemeenschapsleven bruisend houden. 

Het voorliggend meerjarenplan voorziet om de bedragen met vaste financiële toelage 

vanuit de gemeente Hoeilaart aan een aantal evenementen, zoals het Druivenfestival, 

Kerstevent, Nerorock, Meifeesten, … ,waarvan de organisatie grotendeels of volledig 

gedragen wordt door talrijke vrijwilligers, te verlagen. 

Werd deze beslissing door genomen na inspraak en in overleg met de verschillende 

vrijwilligers die zich inzetten voor deze evenementen ? Staan deze vrijwilligers achter deze 

beslissing tot verlaging van de financiële toelage ?  

 

Pieter Muyldermans geeft volgende toelichting: "Het uitgangspunt is dat de gemeente 

Hoeilaart een sluitend MJP moet opleveren. De gemeente stelde vast dat in het verleden 

de budgetten van de verschillende activiteiten jaarlijks verhoogden of dat er in het verleden 

constructies werden gemaakt waar inkomsten van sponsorgelden en subsidies via de 

gemeente of AGB Holar binnenkwamen en daarna werden doorgestuurd naar de 

organisaties. Sommige van die inkomsten komen het laatste jaar of de laatste jaren niet 

meer, maar de uitgaven bleven wel bestaan. De constructies met het AGB zijn vandaag 

ook niet meer nodig aangezien de evenementen terug naar de gemeente werden gebracht. 

Bovendien werden een aantal budgetten samengevoegd zodat de actieve vrijwilligers dit 

budget optimaal kunnen beheren, dat is bijvoorbeeld het geval bij de meifeesten. Voor 

sommige evenementen is dat inderdaad een verlaging van de toelage ten opzichte van het 

afgelopen jaar." 
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We willen ook een signaal geven en we hopen met de vernieuwde budgetten die aan de 

organisaties worden gegeven, dat er een reactie komt. We hopen dat er een aantal dingen 

in vraag worden gesteld en dat er een creatief denkproces wordt opgestart. Zo is er binnen 

het comité van het druivenfestival al een hele brainstorm oefening opgestart, waar morgen 

ook de deelnemende verenigingen op uitgenodigd zijn. Nerorock is vorige week al langs 

geweest hieromtrent op de vergadering van het comité. En met Doendervolk, die de 

meifeesten organiseren is ook al een eerste overleg geweest. Wij wachten vandaag nog op 

hun feedback. Begin 2020 wordt met alle organisaties zeker nog samen gezeten om een 

open discussie te voeren. Voor ons is dit meerjarenplan dus een startpunt van een verder 

overleg en inspraak met de organisaties. 

De gemeente speelt uiteraard hierbij een ondersteunende rol. Qua ondersteuning en 

logistiek verandert er niets voor de vrijwilligers. Integendeel, het is zelfs zo dat nieuwe 

vragen van verenigingen zeker zullen bekeken worden.  

Daarnaast wordt ook de sponsorzoektocht herbekeken met inbreng van de gemeente. 

 

Wim Laureys vraagt zich af of dit op voorhand besproken is geweest met al die vrijwilligers 

die zich inzetten voor al die evenementen. 

 

Pieter Muyldermans bevestigt dat dit niet gebeurd is omwille van het feit dat we ons kunnen 

inbeelden dat we als we gingen vragen om hun budget te verlagen , ze niet akkoord gingen 

gaan. “Wij hebben een voorstel gemaakt, we gaan met die organisaties samen zitten en 

zien wat er werkbaar is. We gaan een aantal punten herbekijken in de hoop dat er creatieve 

oplossingen uit de bus komen. Dit overleg is al reeds gestart. Het is ook niet zo dat de 

budgetten bij iedereen verlaagd zijn. Bij de Meifeesten zijn de verschillende budgetten die 

in dat weekend werd gespendeerd zijn namelijk deel voor Doendervolk, deel voor de 

sportdienst en deel voor de jeugddienst, nu samengebracht in een budget. Doendervolk 

heeft nu meer zeggenschap hierover. Zo hebben we proberen te rationaliseren om zo 

samen met de organisaties tot betere evenementen te komen en hun daar ook in te 

ondersteunen.” 

 

Tim Vandenput wil nog even verduidelijken dat dit een financieel en strategisch kader is. 

“De schepen heeft juist toegelicht dat voor de verschillende evenementen door de jaren 

heen meer geld is uitgegeven. Soms op een weloverwogen manier bijvoorbeeld Nerorock 

heeft 20.000 euro extra gekregen en dit is tot heden behouden gebleven. Op een 

onnatuurlijke wijze is er een sneeuwbaleffect onstaan waardoor minder inkomsten van 

sponsering werden gecompenseerd door gemeentelijk geld. Dit is juist wat we willen 

aanmoedigen om op zoek te gaan naar andere financieringsmogelijkheden dan alleen de 

gemeente. De belastingsbetaler moet niet steeds opdraaien voor deze budgetten. We 

moeten afstappen van het doegma van hoe meer geld een vereniging heeft, hoe 

succesvoller ze zouden zijn. Er zijn ook voorbeelden waar we veel geld geven en dat op 

het niets lijkt.  

Het lineare effect van hoe meer geld, hoe  beter het evenement is, hiervan willen we 

afstappen en dit willen we graag eens rechtzetten.” 

 

Jo Portois wil toch even benadrukken dat het hier gaat om vrijwilligers die vrijwillig werken 

voor de gemeente Hoeilaart. Er moet controle zijn en er kunnen aanpassingen aan 

budgetten doorgevoerd worden. Maar we moeten het toch ook een keer langs hun 

standpunt bekijken omdat ze dag in en dag uit gedurende het jaar met het evenement 

bezig zijn en omdat dat dit niet voorhand gecommuniceerd werd, kan dit leiden tot 

frustaties bij de vrijwilligers. 

 

Tim Vandenput gaat kortelings samen zitten met Nerorock om de situatie te bespreken 

maar benadrukt dat dit toch geen verhaal van een daling van 25% is. 

 

Jo Portois vermeld dat de Meifeesten een groter budget ontvangen (anders ingedeeld) 

zodat de druk groter wordt om nog iets beter te organiseren. Deze vrijwilligers nemen 

reeds een week op voorhand hun persoonlijk verlof op om alles in goede banen te leiden. 

Als zij nog extra dingen moeten organiseren om aan de verwachtingen te voldoen wordt 

de druk bij hen groot. 
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Pieter Muyldermans verduidelijkt even dat hij persoonlijk samen met de 

evenementencoördinator de situatie uitgelegd heeft aan hen. “Ze zijn vrijwilligers en wij 

zijn heel tevreden met de inzet die zij tonen. Zij zijn met de vraag gekomen het voorbije 

jaar om het budget te verhogen om die feesten op een kwalitatieve manier te organiseren. 

Wat wij hebben voorgesteld dat zij meer zeggenschap krijgen waar het budget naar toe 

gaat. We wachten op feedback omdat er wel een vergadering is geweest is zonder 

uitnodiging naar de gemeente toe. Ik ben niet op de hoogte van welke verhalen daar 

verteld worden, maar wacht officieel op hun feedback. Als zij zeggen dat zij liever niet 

willen instaan voor de crossen, dan kunnen wij bekijken of de sportdienst meer kan 

ondersteunen. Zij bepalen welk budget er naar de crossen gaan, bijvoorbeeld kan het met 

2.000 euro in plaats van 5.000 euro dan hebben zij zeggenschap over de resterende 3.000 

euro. Dit is het heel de bedoeling om de veranderingen in de budgetten vast te leggen als 

startpunt, om er voor te zorgen dat de vrijwilligers zich beter ondersteund voelen en dat 

we daarin samen kunnen groeien.” 

 

Wim Laureys zou het op prijs stellen dat de raadsleden ook op de hoogte worden gebracht 

van zulke vergaderingen omdat zij ook heel bekommerd zijn over de vrijwilligers. 

 

Vraag 7 

“Actieve verenigingen in Hoeilaart kunnen beroep doen op financiële ondersteuning door 

de gemeente onder de vorm van subsidies. Blijven de bestaande subsidieregelingen 

behouden? 

Blijft het budget voor subsidies naar verenigingen de volgende jaren op hetzelfde niveau 

als de voorbije jaren ?”  

 

Pieter Muyldermans licht toe: "Alles blijft behouden. De nominatieve toelagen aan enkele 

verenigingen zijn niet weerhouden maar het budget werd bij de werkingssubsidies 

gevoegd. Als de raden dit wensen kunnen we de subsidieregeling samen met de dienst 

Vrije Tijd bekijken." 

 

Vraag 8 

“Op het gebied van Toerisme is er nergens iets terug te vinden over 

verbroederingsinitiatieven met andere gemeenten, laat staan het in stand houden of 

verbeteren van de verbroedering met Valtournenche. Welke concrete acties zal u voor het 

einde van de legislatuur nemen om de verbroedering met Valtournenche te behouden of 

opnieuw te activeren ? Overweegt u nog andere verbroederingsinitiatieven,”   

 

Pieter Muyldermans licht toe: "Zolang de verbroedering niet wordt opgezegd, blijft deze 

bestaan. Hiervoor is geen specifiek budget voorzien. Moesten er concrete acties of vragen 

ontstaan die budget vereisen, dan wordt dit bekeken en worden er eventueel budgetten 

voorzien. Het is ook niet zo dat voor alle acties budgetten nodig zijn. Dat geldt voor alle 

beleidsdomeinen." 

 

Wim Laureys is de mening toegedaan dat als we zelf niet achter deze verbroedering staan 

en er niets voor doen, dat deze niet in stand gehouden moet worden. Hier had hij graag 

het standpunt van de gemeente gekend. 

 

Vraag 9 

“Is het project Halan Cauter nog opgenomen in het meerjarenplan ? Zo ja, wat en wanneer 

zal de uitvoering van het gekende project van start gaan en vanaf wanneer zal het terrein 

volwaardig in gebruik kunnen genomen worden?”   

 

Pieter Muyldemans licht toe: "Ja, In het MJP is dit opgenomen. De eerste stap is samen te 

bepalen wat er binnen het vooropgestelde budget past en om een gedetailleerde planning 

maken om te bepalen wanneer we dit uitvoeren. Van het plan en de planning wordt begin 

2020 werk gemaakt." 
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Vraag 10 

In actieplan AP 5.8 vermeld u dat u solidair blijft met het Zuiden. 

U zal initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking ondersteunen. U wil de behaalde norm, 

waarbij 0,7% van de gemeentebegroting naar ontwikkelingssamenwerking gaat, blijven 

respecteren. Volgens het meerjarenplan is dit voor de volgende 5 jaar een constant bedrag 

van 85.000 euro. 

Hoeveel bedraagt het de gemeentebegroting van 2020 en waar in het meerjarenplan is dit 

cijfer terug te vinden? 

Welke concrete doelstellingen wenst u op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

gerealiseerd zien op het einde van deze legislatuur ? 

 

Annelies Vanderlinden licht toe: "De 0,7% wordt berekend op het exploitatiebudget. Voor 

2020 wordt deze norm zeker gehaald, wat neerkomt op 83.669 euro. Het exploitatiebudget 

is ook zeer evolutief, als bepaald personeel niet wordt aangenomen of er is personeel dat 

weggaat gaat dit budget fluctueren. Na drie jaar wordt er een nieuwe evalutie gemaakt 

van die 0,7%. Welke doelstellingen? We hebben met het GROS gemerkt dat de 

ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente nog niet genoeg is gekend. Hiervan gaan 

we werk maken om dit beter bekend te maken in onze gemeente. 

 

Wim Laureys vraagt of dit 0,7 % is van het totale jaarinkomen of van de uitgaven. Annelies 

Vanderlinden bevestigt dat dit van de uitgaven is. We zijn één van de weinige gemeenten 

uit de druivenstreek die dit organiseren. Tim Vandenput benadrukt dat dit steeds op de 

uitgaven berekend worden zoals in de VN verdragen vermeld is. 

 

Steven Coppens vraagt of er nog andere vragen zijn, andere dan de eerder gestelde 

vragen. 

 

Alain Borreman had nog een vraag in verband met de eenzaamheid van de senioren. Als 

gemeente moeten we hier ook iets kunnen tegenover zetten. In alle 

verkiezingsprogramma's werd vermeld dat er een opstart ging zijn van een 

dienstencentrum. Dit is een plaats waar elke senior van de gemeente elke dag terecht kan. 

Hiervan is niets terug te vinden in het MJP wat hij ten zeerste betreurd. 

 

Annelies Vanderlinden licht toe: "Om de eenzaamheid te bestrijden werken we terug met 

het seniorenteam (nieuwe benaming contactteam) dat wordt ingeschakeld om eenzamen 

op te sporen zowel bij senioren als bij andere inwoners, bijvoorbeeld mensen die geen 

familieleden meer hebben. Voor de eenzaamheid wordt er eenmaal per maand een 

dorpsrestaurant georganiseerd. We gaan ook actief op zoek naar zulke mensen en nemen 

initiatieven rond mantelzorges. We zijn bezig met de optimalisatie van de zorgsite onder 

andere door het delen van ruimtes (kinderdagverblijf met woonzorgcentrum voor interactie 

tussen bewoners en de kindjes). We optimaliseren eerst alle diensten ook de thuiszorg om 

dan over te gaan naar een dienstencentrum waaraan ingewikkelde reglementering 

verbonden is." 

 

Alain Borreman heeft al dienstencentrum bezocht en de raad die hij meegekregen heeft is 

de volgende: alles stap voor stap organiseren. Wat interessant kan zijn een plaats creëren 

waar de senioren 's middag een maaltijd kunnen nuttigen in plaats van maaltijden aan huis 

te brengen zoals nu gebeurd. 

 

Annelies Vanderlinden vult aan dat er steeds gevraagd wordt aan de mensen die genieten 

van de thuiszorg om hun uit te nodigen voor het dorpsrestaurant. Hier merken we wel dat 

er mensen zijn die niet graag in groep eten maar liever thuis. 

 

Alain Borreman verklaart dat het dorpsrestaurant een goed initiatief is maar 1 maal per 

maand is te weinig. Het dienstencentrum dat hij bezocht heeft, biedt elke dag een maaltijd 

aan voor de inwoners. 

 

Annelies Vanderlinden zegt dat onze infrastructuur op dit moment, er niet voor uitgerust 

is. Waarmee Alain Borreman niet mee akkoord gaat, volgens hem kan het perfect in de 
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grote zaal van de woonzorgsite. Annelies Vanderlinden vermeldt dat het dorpsrestaurant 

buiten de site georganiseerd wordt , juist om te vermijden om het gevoel te geven aan de 

mensen dat het verplicht is om naar het woonzorgcentrum te gaan. We proberen de 

senioren zo lang mogelijk thuis te verzorgen en te ondersteunen. Ook zijn we de 

zorgverstrekkers van onze gemeente in contact aan het brengen met de maatschappelijke 

werkers om zo vlugger problemen op te sporen en op te lossen. 

 

Caroline Lagrange stelt voor om de senioren misschien samen laten te eten met de 

kinderen van het Groene Dal. Annelies Vanderlinden vindt dat het samenbrengen van een 

groep lastig kan zijn omdat ze het gevoel krijgen om met de vinger gewezen te worden. 

Waar ook aandacht aan geschonken moet worden is kinderarmoede. We kunnen 

bijvoorbeeld de plaatselijke horeca inschakelen om een maaltijd aan te bieden aan 

kinderen met beperkte financiële middelen (zonder dat andere bezoekers van het 

restaurant op de hoogte zijn dat deze kinderen op kosten van OCMW een maaltijd 

nuttigen), maar dit moet nog verder uitgewerkt worden met de sociale dienst. 

Julie Bollue wil de fietsproblematiek in de gemeente nog eens aankaarten. Julie is zeer 

verheugd dat er een fietssnelweg komt Groenendaal en Brussel. Zijn er al nieuwe ideeën 

voor het fietspad Hoeilaart - Overijse?  

 

Pieter Muyldermans bevestigt dat de vraag wordt gesteld is aan Desbeq om de haag te 

verwijderen om meer zichtbaarheid te hebben. Als hier geen gevolg aan gegeven wordt , 

kunnen we alleen aanmanen om de wettelijke regeling te laten naleven om de haag op 

juiste hoogte te laten brengen. Julie Bollue vraagt of hier al een termijn op vastgesteld is 

om de zaken in orde te brengen. Pieter Muyldermans is hiervan niet op de hoogte maar de 

burgemeester behandelt dit dossier. Tim Vandenput licht toe: "In dit geval hebben we de 

wet achter de hand, de toestand staat daar al 40 jaar zo, en ook de reconversie van de 

site moet behandeld worden in een RUP. De haag weg nemen is wel een verbetering voor 

de zichtbaarheid maar is geen structurele oplossing. Wim Laureys verklaart dat Julie alleen 

vraagt welke maatregelen er genomen worden om de fietsveiligheid te verbeteren in 

Hoeilaart, wat bijvoorbeeld met de situatie in de Kasteelstraat. Marc Vanderlinden 

bevestigt dat de Kasteelstraat aangepakt wordt in 2022. 

 

Pieter Muyldermans licht toe: "In het meerjarenplan is er een budget voorzien van 120.000 

euro per jaar voor de fietsveiligheid. Een van de acties om binnen het beleidsdomein 

Mobiliteit is het aanwerven van een mobiliteitsambtenaar. Eerst gaan we een plan opstellen 

welke fiets- en wandelroutes moeten worden aangepakt. Prioritair is de mensen veilig van 

en naar het centrum te brengen. Het fietspad Groenendaal- Overijse zal daar ongetwijfeld 

bij zitten. We zullen niet alles in 2020 kunnen realiseren. Binnen dit plan gaan we 

prioriteiten bepalen, gevaarlijke punten eruit halen. Wat de concrete plannen betreft, bent 

u al op de hoogte gebracht van het dossier Desbecq en voor de Kasteelstraat hebben we 

onze aanbevelingen aan het studiebureau meegegeven. 

Er rijden inderdaad veel fietsers op straat in  de Kasteelstraat. De aanbeveling is om de 

Kasteelstraat in de richten als fietsstraat om beter in het zicht te zijn voor het aankomende 

verkeer van de Jean Baptist Denayerstraat. Dit zijn maar twee voorbeelden. De bedoeling 

is om eerst een plan voor de fiets-en wandelroutes te maken en de prioriteiten aan te 

duiden om het veiliger te maken. 

 

 

* * * 

 

O.P.3 Financiën. Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente. 

 

Alle opmerkingen en vragen in verband met MJP staan vermeld bij punt 2 van deze 

gemeenteraad. 

 

 

* * * 
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O.P.4 Financiën. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW en 

definitieve vaststelling. 

 

Alle opmerkingen en vragen in verband met MJP staan vermeld bij punt 2 van deze 

gemeenteraad. 

 

 

* * * 

 

O.P.5 Milieu. Premie quick scans. Opheffing. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "In het meerjarenplan worden middelen 

voorzien om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Echter gaan we deze middelen inzetten 

op andere initiatieven dan de bestaande premiestelsels. Bijgevolg wordt deze premie voor 

quick scans opgeheven. Deze premie werd ingevoerd in mei 2017, als alternatief voor het 

uitvoeren van thermografische luchtfoto’s." 

 

 

 

* * * 

 

O.P.6 Milieu. Premie IBA en KWZI. Opheffing. 

 

Steven Coppens licht agendapunt toe: "Dit subsidiereglement werd ingevoerd in 2004, in 

het kader van de overeenkomst met de Vlaamse Overheid. Ondertussen zijn we al enkele 

legislaturen verder en heeft dezelfde overheid verschillende andere aandachtspunten naar 

voren geschoven, ook in het kader van waterbeheer." 

 

Marc Vanderlinden licht even toe dat de Vlaamse overheid in haar toekomstige plannen 

duidelijk moet maken welke richting zij uit willen. Er worden prioriteiten gesteld aan de 

IBA's, namelijk prioriteit 1 en 2. We hebben geen IBA's die we moeten plaatsen in deze 

beide prioriteiten reeksen. Prioriteit 2 moest geplaatst zijn tegen 2021. Wat er met de 

overige IBA's moet gebeuren en hoe de Vlaamse regering daarmee zal omgaan, zal de 

nieuwe Vlaamse minister in de toekomst gaan bepalen. Ook of het lokaal pact voor 

rioleringsprojecten overeind blijft. We schrappen dit vandaag omdat de subsidieregeling 

die Vlaanderen ons oplegt niet helemaal duidelijk is, maar niets houdt ons tegen om dit 

opnieuw in te voeren. Op het ogenblik dat er bekend zal zijn wat met de overige IBA's 

moet gebeuren, zijn er toch een aantal rode clusters in Hoeilaart die moeten aangepakt 

worden. 

* * * 

O.P.7 Financiën. Opheffing premiereglement tussenkomst in de aanleg van 

voetpaden op openbaar domein. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "In het meerjarenplan voorzien we geen 

middelen meer om een tussenkomst toe te kennen in de aanleg van voetpaden. We 

verschuiven onze inspanning naar grotere infrastructuurwerken." 

 

Wim Laureys vindt dat er ambitie ontbreekt om in Hoeilaart goed toegankelijke en 

begaanbare voetpaden aan te leggen. Hoe gaat het bestuur dit in de toekomst aanpakken?  

 

Pieter Muyldermans bevestigt dat in het meerjarenplan geld voorzien is voor voetpaden , 

fietspaden en knelpunten aan te pakken. De bedoeling is dat we zelf bepalen waar 

heraanleg moet gebeuren en niet zitten wachten totdat er een aanvraag gebeurd. We 

bepalen zelf wat er prioritair is. 

 

Wim Laureys stelt de vraag wat met voetpaden die voor Pieter Muyldermans niet prioritair 

zijn maar voor de inwoners wel. Pieter Muyldermans verklaart dat de prioriteiten in 

samenspraak met de inwoners en mobiliteitsraad worden bepaald. 
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Wim Laureys vraagt zich af wat met de voetpaden die daar niet in voorkomen. Pieter 

Muyldermans stelt dat deze voetpaden aangelegd kunnen worden zonder subsidie. 

 

Wim Laureys vraagt of er inspanningen geleverd worden  opdat deze voetpaden aangelegd 

zullen worden, hetzij door eigenaars , hetzij door de gemeente. 

 

Tim Vandenput wil toch enkele cijfers meegeven. In 2014 werd deze premie 2 maal 

aangevraagd, in 2015 één keer, in 2016 twee keer, in 2017 drie keer, in 2018 drie keer en 

in 2019 één keer. Door drie stukjes te gaan subsidiëren, kan men toch niet spreken van 

een beleid om voetpaden aan te leggen. Wij vinden dat een aantal onveilige situaties 

verbeterd kunnen worden, dat we zelf de regie in handen kunnen nemen. Op de 

Waversesteenweg is er onlangs tot aan de Vriendschapstraat een voetpad aangelegd. Op 

de Vlaanderveldlaan tussen station en Krekelheide werd een voetpad aangelegd. Zo willen 

wij in de toekomst een aantal zaken verbeteren, we werken van begin tot eind in plaats 

van kleine stukjes te doen. Dit is ons beleid. 

 

Patrick Demaerschalk vraagt wat men doet met de slecht onderhouden voetpaden , die 

gemakkelijk in kaart kunnen gebracht worden. Inwoners klagen over slecht onderhouden 

voetpaden waar tegen men niets onderneemt, waar de politie reeds inbreuken vaststelt 

maar waar niets aangedaan wordt. 

 

Tim Vandenput bevestigt dat de drie wijkagenten wel langs gaan bij de mensen die een 

slecht voetpad hebben om hun te wijzen op het politiereglement omtrend deze 

problematiek. Er is geen verplichting om alles te verharden of steentjes te leggen, de 

inwoners moeten het onderhouden en het moet begaanbaar zijn. 

 

 

* * * 

 

O.P.8 Omgeving. Premiereglement bouw en renovatie van energievriendelijke 

woningen en appartementen. Opheffing. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "De opheffing van deze premie past binnen een 

herziening van onze duurzaamheidsmaatregelen. De premie werd ingevoerd in 2008 en 

werd meermaals bijgewerkt. We zijn van oordeel dat premies per definitie beperkt zijn in 

de tijd. De gewenste verandering werd teweeggebracht in het gedrag van mensen, 

namelijk de duurzame reflex bij het bouwen en renoveren. " 

 

Eva De Bleeker reageert dat deze beslissing gebaseerd is op een analyse dat het aantal 

aanvragen gedaald is, de mensen die we daarmee kunnen overtuigen , hebben we 

overtuigd. Nu moeten we voor de volgende groep mensen nieuwe maatregelen vinden. De 

oudste huizen en de noodzakelijkste huizen zijn aangeschreven en nu gaan we zien op 

basis van nieuwe technologieën en nieuwe beleidsvoorstellen die door allerhande instanties 

worden voorgesteld wat voor Hoeilaart het meest efficiënte is. Die premies zijn in de tijd 

beperkt en nu moeten we iets anders vinden dat efficiënter is. 

 

Wim Laureys vraagt dat er een alternatief wordt ontwikkeld vooraleer de premies worden 

afgeschaft. 

 

 

* * * 

 

O.P.9 Secretaris. Aanpassing. Gemeentelijk regelement met betrekking tot het 

toekennen van geschenken en recepties aan huwelijksjubilarissen en 

eeuwelingen en geboortes/adopties. 

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting. 

 

* * * 
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O.P.10 Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de 

gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het 

aanslagjaar 2020. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe:"De tarieven zijn ongewijzigd" 

 

 

* * * 

 

O.P.11 Financiën. Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. 

Hernieuwing voor het jaar 2020. 

 

Steven Coppens licht dit agendapunt toe: "Hernieuwing zonder wijzigingen." 

 

 

* * * 

 

O.P.12 Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2020. 

 

Steven Coppens licht dit agendapunt toe: "Voor het aanslagjaar 2020 worden er 693 

opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd, waarmee ze niet wijzigt ten opzichte 

van het huidig jaar." 

 

 

* * * 

 

O.P.13 Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2020 

 

Stevens Coppens licht het agendapunt toe: "De aanvullende directe belasting voor 2020 

wordt vastgesteld op 6,8 %, waarmee ze niet wijzigt ten opzichte van het huidig jaar." 

 

 

* * * 

 

 

 

O.P.14 Burgerzaken. Belasting op de afgifte van identiteitskaarten in 

spoedprocedure. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "De federale overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken heeft de prijs voor de afgifte van identiteitskaarten in spoedprocedure met 

gecentraliseerde levering verhoogd. Ons huidig tarief voor deze procedure dekt de kosten 

opgelegd door Binnenlandse Zaken niet meer en moet dus gewijzigd worden. 

Tarieven voor andere procedures blijven ongewijzigd." 

 

 

* * * 

 

O.P.15 Financiën. Reglement premie tussenkomst in restauratie 

druivenserres. Hernieuwing voor dienstjaar 2020. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Hernieuwing zonder wijzigingen voor reglement 

pemie tussenkomst restauratie druivenserres." 

 

 

* * * 
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O.P.16 Financiën. Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 

technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 2020. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Hernieuwing zonder wijzigingen." 

 

Wim Laureys vraagt waarom sommige subsidiereglementen in vraag worden gesteld en 

andere niet. Er is nog altijd geen evaluatie gehouden wat het effect is van dit reglement. 

Het aantal inbraken in Hoeilaart neemt toe. Hij vraagt of een evaluatie van dit reglement 

niet gewenst is om het doel te bereiken, namelijk om het aantal inbraken te beperken. Het 

zou nuttig zijn om dit reglement te verruimen, zoals wij reeds elk jaar aangehaald hebben 

op de gemeenteraad. U kan de argumenten en toelichting vinden in de vorige verslagen 

van de gemeenteraad. 

 

Tim Vandenput weerlegt de uitspraak dat het aantal inbraken in Hoeilaart aan het stijgen 

is. In de zonale veiligheidsraad met federale politie, parket, gerechtelijke politie, de twee 

burgemeesters en de korpschef werd vastgesteld dat het aantal inbraken in 2019 gedaald 

is tegenover 2018, men spreekt in de orde van een tiental minder. Een techno preventief 

advies wordt verleend na elke inbraak om de beveiliging van uw huis te verbeteren. Dit 

advies kan ook pro-actief aangevraagd worden om een controle van uw woning uit te 

voeren. De adviseur vermeldt telkens tijdens dit bezoek dat er een gemeentelijke premie 

is dat je kan gebruiken om een aantal dingen te verbeteren aan uw huis. De uitbreiding 

naar camera's en elektronische spullen kan doeltreffend zijn, maar technische 

maatregelingen aan sloten en schuiframen hebben ook hun nut bewezen. 

 

 

* * * 

 

O.P.17 Omgeving. Dading dossier Vercruysse. Goedkeuring. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Het betreft een verkavelingsvergunning uit 

2010. Bij het verkrijgen van de vergunning heeft de aanvrager een sociale- en 

bescheiden last betaald. Door de vernietiging van het Grond- en Pandendecreet in 2014 

zijn we terechtgekomen in een juridisch kluwen waarin aanvrager, provincie en het 

Vlaams Gewest betrokken waren. Ongeveer een jaar geleden werd in dit geschil gezocht 

naar een schikking waar alle partijen zich in konden vinden. In het kader van deze 

schikking, moet de gemeenteraad bijgevoegd dading behandelen, waarin de 

terugbetaling, met interesten, van de sociale last zal leiden tot het beëindigen van alle 

procedures " 

 

 

* * * 

 

O.P.18 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.19 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." 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 19 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 0400-0167-0207-6497.

https://www.verifieer.be/code/0400016702076497


Gemeenteraadszitting van 16 december 2019 

 

 

 

17 

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 

 

Timothy Rowies vraagt welke rol aan dit dagelijks bestuur gelinked is , want er is ook een 

commissie Algemeen Beleid, financiën en veiligheid. 

 

Tim Vandenput legt uit dat we hier administratief bepalen welke opdrachten onder de 

formulering dagelijks bestuur valt en die overgedragen worden voor uitvoering aan het 

college van burgemeester en schepenen. In de commissie Algemeen Beleid, financiën en 

veiligheid komen dossiers ter voorbereiding van de gemeenteraad zoals bijvoorbeeld de 

voorbereiding van het meerjarenplan, het dossier van camera's. We bepalen hier welk type 

dossier gedelegeerd wordt voor uitvoering aan het college en de commissie is ter 

voorbereiding van de gemeenteraadsbeslissingen. 

 

Wim Laureys wou nog toelichten waarom dit punt niet wordt goedgekeurd door zijn fractie. 

Hij betreurt dat een aantal zaken gedelegeerd worden naar het college, zodoende dat deze 

dossiers niet meer worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als gemeenteraadslid wil je 

weten wat er gebeurt en welke keuze het college maakt, nu moeten we dit echter zelf 

uitzoeken. Vroeger als deze punten behandeld worden in de gemeenteraad, konden we 

ons voorbereiden voor stemming. Dit is de enige reden waarom we tegen dit punt 

stemmen. 

 

Tim Vandenput bevestigt dat dit  agendapunt jaarlijks weerkeert op de gemeenteraad. Een 

delegatie van een aantal uitvoerende taken naar het college zodanig dat een gemeenteraad 

over een aantal strategische zaken kan oordelen en niet elke maand over dossiers moet 

oordelen gaande over aankoop pen en papier. Er zijn dossiers die een snelle afhandeling 

vereisen en niet kunnen wachten op een maandelijkse vergadering en daarvoor dienen ook 

colleges die elke week georganiseerd worden. We hebben ook geïnvesteerd zowel 

financieel als logistiek in een platform waar de gemeenteraadsleden zeer gemakkelijk 

toegang hebben tot de besluiten die genomen zijn tijdens het colleges wanneer de notulen 

gepubliceerd zijn.  

 

Wim Laureys wil nog opmerken dat deze opdrachten gedurende de laatste jaren zeer 

verruimd zijn. De wetgeving heeft ervoor gezorgd dat we inderdaad toegang hebben tot 

de beslissingen van de colleges en niet Hoeilaart. Als er superdringende dossiers mochten 

zijn, heeft u als burgemeester de mogelijkheid om een extra gemeenteraad bijeen te 

roepen. 

 

 

* * * 

 

O.P.20 Technische dienst.  Mobiliteitsraad. Statuten en huishoudelijk 

reglement. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Al verscheidene maanden werken we in co-

creatie met de adviesraden aan nieuwe statuten voor elke raad. De mobiliteitsraad heeft 

haar statuten en huishoudelijk reglement afgewerkt. Zoals vastgelegd in het 

inspraakreglement dat we in maart hebben goedgekeurd, worden deze statuten ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad." 

 

 

* * * 

 

O.P.21 Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Actualisatie meerjarenplan 

2020-2025. Goedkeuring. 
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Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Meerjarenplannen van de kerkfabriek en 

wijzigingen eraan worden goedgekeurd door de gemeenteraad." 

 

 

* * * 

 

O.P.22 Sociale dienst. ELZ Druivenstreek. Statuten Zorgraad. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Dit werd reeds behandeld in de raad voor 

maatschappelijk welzijn. In dit voorstelbesluit was reeds opgenomen dat de medewerkers 

niet in naam van de rechtspersoon zullen zetelen in de Zorgraad." 

 

 

* * * 

 

O.P.23 Financiën. Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling 

van de verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 november 1983. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Verenigingen die een toelage ontvangen van 

het gemeentebestuur zijn bij wet onderworpen aan een aantal administratieve 

verplichtingen. Met dit besluit kunnen wij hen van deze verplichtingen vrijstellen." 

 

 

* * * 

 

O.P.24 Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode juli tot en met november 2019. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Het gaat om een kennisname van de verslagen 

van de gemeentelijke adviesorganen voor de periode van juli tot en met november 2019." 

 

 

* * * 

 

O.P.25 Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "De financiële directeur dient in volle 

onafhankelijkheid de thesaurietoestand en liquiditeitsprognose te rapporteren." 

 

 

* * * 

 

O.P.26 Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Het gaat om een kennisname van de verslagen 

raad van bestuur." 

 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 
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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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