
 

 

Uittreksel 
 
Gemeenteraad d.d. 17 februari 2020 
 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Eva De Bleeker, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies 
Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie 
Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique 
Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck en Marijke Belsack, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen, schepen 
Wim Laureys, raadslid 
 

 
SECRETARIAAT. HAVILAND. AANDUIDING AFGEVAARDIGDE STUURGROEP 

WIJK-WERKEN TOT EINDE LEGISLATUUR. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 
Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 
 

Voorgeschiedenis 

 
• 12 december 2018: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de 

vraag tot aanduiding van een afgevaardigde voor de Stuurgroep Wijk-werken. 
• 28 januari 2019: tijdens de gemeenteraadszitting werd Eva De Bleeker aangeduid 

als afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart voor de Stuurgroep Wijk-werken. 
 
Feiten en context 

 
Op 1 januari 2018 is in de gemeente het systeem van Wijk-werken van start gegaan. Dit 
is de opvolging van het vroegere systeem PWA. De organisatie van het Wijk-werken werd 
in handen gegeven van de Intercommunale Haviland en verenigt 26 gemeenten.  
 
Juridische gronden 

 
• De Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119. 
• Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 432. 
• De statuten van Haviland. 
• Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-
deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene 
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten 
aanduiden uit de leden van de gemeenteraad. 

 
 
 
Advies 

 
Geen extern advies. 
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Argumentatie 

 
Tweemaandelijks komt in het kader van de organisatie van het Wijk-werken een 
stuurgroep samen die bij gemeenteraadsbeslissing werd samengesteld uit afgevaardigden 
per gemeente.  
 
Mevrouw Eva De Bleeker werd tijdens de gemeenteraadszitting van 28 januari 2019 
aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart en wenst vervangen te worden 
voor deze functie. Mevrouw Annelies Vanderlinden wordt voorgesteld als afgevaardigde 
voor de gemeente Hoeilaart voor de stuurgroep Wijk-werken. 
 
Financieel advies 

 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de stuurgroep Wijk-werken van de Intercommunale Haviland.  
 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene. 
 
Uittreksel voor 
 

Haviland, betrokkene 
 
 
 
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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