Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 1 DECEMBER 2014
AANWEZIG:

Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Geert Raymaekers, gemeentesecretaris
Els Uytterhoeven, Marc Vanderlinden, Eva De Bleeker, Jean-Paul Van Horenbeke en Joris
Pijpen, schepenen
Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter
Patrick Demaerschalk, Jan Van Assche, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys,
Franco Busato, Els Menu, Michel Joly, Luc Meganck, Annelies Vanderlinden, Roby Guns,
Klaas Geers, Dirk Jacquet en Wim Rowies, raadsleden

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 23
oktober 2014.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

23 oktober 2014: openbare zitting gemeenteraad.

Feiten en context
Conform het gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181.
Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen
30 tot en met 32 betreffende de notulen.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 23 oktober 2014 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
- klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Financiën. Iverlek. Beslissing tot overname aandelen naar aanleiding van
exit Electrabel nv.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 september 2014: brief van Iverlek zijnde een aanbod tot overname van de
aandelen Electrabel nv naar aanleiding van de exit van Electrabel nv en een voorstel
tot een bijkomende kapitaalverhoging.

Feiten en context
De gemeente neemt, voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas, deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Juridische gronden
•
•

Het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013.
Het gemeentedecreet.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Het door de raad van bestuur van Iverlek, in zitting van 8 september 2014, uitgewerkte
dossier met documentatiestukken werd op 22 september 2014 aan de gemeente
overgemaakt.
Tussen de openbare sector en Electrabel nv werd een principe-overeenkomst bereikt
aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse
distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas
enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea,
Fingem, Finilek, Finowo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS)
anderzijds. Deze overeenkomst vormt een ondeelbaar geheel.
De aandelen van de distributienetbeheerders kunnen slechts
overgedragen worden en mits akkoord van de raad van bestuur.

aan

de

deelnemers

De (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer omvat verschillende
stappen, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd door de raad van bestuur van
de distributienetbeheerders (in casu Iverlek) en anderzijds een ander gedeelte te beslissen
is door de gemeenten zelf.
De raad van bestuur van Iverlek nam in zitting van 8 september 2014 akte van de
overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en heeft het aandeel van elke
individuele deelnemende gemeente (op basis van zijn aandelen A, F en E" in bezit op 31
december 2013) in de overnameprijs bepaald. De raad van bestuur heeft ook haar
goedkeuring gehecht aan het aan de deelnemende gemeenten te formuleren aanbod tot
overname van de aandelen Electrabel nv (aandelen A2) in Iverlek.
De raad van bestuur van Iverlek heeft beslist om deze aandelenovername te financieren
door een kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan
door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013.
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De raad van bestuur heeft zijn goedkeuring verleend aan het aanbod tot overname, aan de
incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de kapitaalvermindering onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel
nv.
Voormelde terugstorting op aandelen via Eandis wordt aangewend voor de betaling van de
overnameprijs van de overgenomen aandelen en houdt dus geen cashbeweging voor de
deelnemende gemeenten in.
De betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie wordt voorzien op 29
december 2014 met ingenottreding voor de deelnemende gemeenten met betrekking tot de
overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014.
De deelnemende gemeenten dienen aan Eandis cvba opdracht te geven om de uit de
kapitaalvermindering binnen Iverlek aan hen toekomende bedragen ter betaling van de
overnameprijs van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv over te
maken aan Electrabel nv. Eandis zal deze betalingstransactie kosteloos verrichten in het
kader van haar exploitatieopdracht binnen Iverlek, waaronder het beheer van de financiële
middelen.
In het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel nv dienen tevens
statutenwijzigingen te worden doorgevoerd die zullen behandeld worden op de algemene
vergadering van Iverlek die op 12 december 2014 in buitengewone zitting plaats heeft in
Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen, en waarvoor aan de gemeente per
aangetekend schrijven van 9 september 2014 een afzonderlijk dossier overgemaakt werd.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht zijn goedkeuring aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur van
Iverlek per brief de dato 22 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname van de
aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende
vereniging Iverlek die toekomen aan de gemeente, dit ten bedrage van
• 1.036.553,71 euro voor de activiteit elektriciteit (29.541 aandelen Ae2) en van
• 714.946,39 euro voor de activiteit gas (19.701 aandelen Ag2),
gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door
terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de
bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013, dit onder de opschortende
voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv, die
gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014.
Artikel 2
Geeft opdracht aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014 de in artikel
1 vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090
Melle.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
financieel beheerder, Iverlek.
***
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O.P.3 Financiën. Iverlek. Beslissing tot niet-intekening tot bijkomende
kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit naar aanleiding van
exit Electrabel nv.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 september 2014: brief van Iverlek zijnde een aanbod tot overname van de
aandelen Electrabel nv naar aanleiding van de exit van Electrabel nv en een voorstel
tot een bijkomende kapitaalverhoging.

Feiten en context
De gemeente neemt, voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas, deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Juridische gronden
•
•

Het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013.
Het gemeentedecreet.

Advies
De financieel beheerder adviseert om niet in te tekenen op de kapitaalverhoging omwille van
volgende redenen:
• geen zekerheid m.b.t. de financiële consequenties op vlak van dividenden;
• constructies m.b.t. de financiering van de operatie zijn te weinig transparant;
• onzekerheid m.b.t. de situatie van Electrabel (cfr. verhaal Dexia);
• geen kerntaak van de gemeenten.
Argumentatie
Het door de raad van bestuur van Iverlek, in zitting van 8 september 2014, uitgewerkte
dossier met documentatiestukken werd op 22 september 2014 aan de gemeente
overgemaakt.
Tussen de openbare sector en Electrabel nv werd een principe-overeenkomst bereikt
aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse
distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas
enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea,
Fingem, Finilek, Finowo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS)
anderzijds. Deze overeenkomst vormt een ondeelbaar geheel.
De raad van bestuur van Iverlek heeft n.a.v. de exit van Electrabel nv beslist om het
aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding te optimalisren door
middel van een kapitaalverhoging met in een eerste stap de omzetting van aandelen F en E"
naar aandelen A en in een tweede stap de omzetting van aandelen E naar aandelen A en een
creatie van nieuwe aandelen A ten belope van de cash-inbreng door de deelnemende
gemeenten binnen deze tweede stap.
Voormelde tweede stap is in functie van de gekende regulatoire doelverhouding of S-factor
die bekomen wordt door het eigen vermogen te situeren versus de geïnvesteerde kapitalen
(GIK), waarbij voor de toekenning van de billijke vergoeding aan de distributienetbeheerders
wordt uitgegaan van een optimale financieringsverhouding naargelang het eigen vermogen
al dan niet boven de drempel van één derde ten opzichte van de Geïnvesteerde Kapitalen
(GIK) (hoofdzakelijk bestaande uit de RAB Regulated Asset Base) uitkomt, wat aldus
resulteert in twee mogelijke 'regulatoire schijven' voor de vergoeding van het kapitaal.
De bij Iverlek voormelde S-factor is momenteel uitsluitend voor de activiteit elektriciteit
lager dan 33% en de raad van bestuur heeft bijgevolg beslist enkel voor de activiteit
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aandelen E om te zetten naar aandelen A. Eventueel is er een bijkomende (cash)
kapitaalinbreng.
De raad van bestuur heeft vastgelegd dat de omvang van de kapitaalverhoging
deelnemer bepaald wordt door toepassing van de hoogste verhouding van de door
deelnemer onderschreven en volgestorte aandelen E per 31 december 2013 ten opzichte
het aantal aandelen A dat hij bezat op 31 december 2013, toe te passen op de waarde
de aandelen A van elke deelnemer.

per
een
van
van

Indien de gemeente zou beslissen om geen of slechts gedeeltelijk bijkomende aandelen A in
geld te onderschrijven, worden haar rechten tot onderschrijving preferentieel voorbehouden
voor eventuele latere kapitaalverhogingen, waardoor de rechten van de aandeelhouders van
aandelen A en E op gelijkwaardige wijze worden gerespecteerd.
De optimalisatie van het aandelenbezit is in functie van de huidige regulatoire
doelverhouding onder de opschortende voorwaarden van de realisatie van de exit Electrabel
(overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014 en van de
voorafgaande goedkeuring van de statutenwijziging (schrapping van de verwijzing in artikel
8 lid E, naar de bijlage 4 en schrapping van de bijlage 4) die geagendeerd is op de algemene
vergadering in buitengewone zitting van 12 december 2014.
Het college van burgemeester en schepenen stelt, cfr. het advies van de financieel
beheerder, aan de gemeenteraad voor om niet in te gaan op het voorstel tot deelname aan
de kapitaalverhoging.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad beslist om niet in te gaan op het aanbod van Iverlek wat betreft het voorstel tot
bijkomende kapitaalverhoging.
Artikel 2
Kennisgeving van deze beslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Philips
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
financieel beheerder, Iverlek.
***
O.P.4 Dienst Ruimtelijke Ordening. Grondafstand Couder-Lamal, Vosdellestraat 29.
Bepaling grondafstand van 9ca volgens het metingsplan opgesteld door Erika Van
Orshoven.
DE RAAD,
Motivering - voorgeschiedenis
In het kader van de werken van Tuc Rail ter hoogte van de Vosdellestraat is het noodzakelijk
dat de heer en mevrouw Couder-Lamal een perceeltje grond afstaan (9ca) ten einde de
aanleg van een voetpad te kunnen realiseren.
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Feiten en context
Het af te stane strookje grond is gelegen langsheen de Vosdellestraat 29, sectie C nummer
62L2/deel met een oppervlakte van 9ca.
Motivering - juridische gronden
Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen.
Motivering advies
Het college heeft in zitting van 10.11.2014 een gunstig advies gegeven.
Argumentatie
Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van de eigendom van de heer en
mevrouw Couder-Lamal, Vosdellestraat 29, 1560 Hoeilaart moet worden gewijzigd en een
nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd zoals aangeduid op het metingsplan met procesverbaal van meting, opgesteld door landmeter Erika Van Orshoven op 7 oktober 2014.
Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan
met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig voetpad
mogelijk te maken.
Motivering financieel advies
Geen.
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
In de Vosdellestraat 29 wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de eigendom
van Couder-Lamal, gewijzigd en vastgesteld zoals aangeduid op het metingsplan met
proces-verbaal van meting, opgesteld door landmeter Erika Van Orshoven op 7 oktober
2014.
Artikel 2
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar
domein worden ingelijfd.
Artikel 3
De grondafstand zal gratis gebeuren, bij administratieve akte van grondafstand, te verlijden
voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van 27.05.1870.
Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst ruimtelijke ordening, Technische dienst
***
O.P.5 Dienst Ruimtelijke Ordening. Grondafstand Kumps-De Cooman,
Vosdellestraat 31. Bepaling grondafstand van 15ca volgens het metingsplan
opgesteld door Erika Van Orshoven.
DE RAAD,
Motivering - voorgeschiedenis
In het kader van de werken van Tuc Rail ter hoogte van de Vosdellestraat is het noodzakelijk
dat de heer en mevrouw Kumps-De Cooman een perceeltje grond afstaan (15ca) ten einde
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de aanleg van een voetpad te kunnen realiseren.
Feiten en context
Het af te stane strookje grond is gelegen langsheen de Vosdellestraat 31, sectie C nummer
62F2/deel met een oppervlakte van 15ca.
Motivering - juridische gronden
Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen.
Motivering advies
Alvorens het dossier aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, dient het college advies te
geven.
Het college heeft in zitting van 10 november 2014 gunstig advies gegeven.
Argumentatie
Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van de eigendom van de heer en
mevrouw Kumps-De Cooman, Vosdellestraat 31, 1560 Hoeilaart moet worden gewijzigd en
een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd zoals aangeduid op het metingsplan met
proces-verbaal van meting, opgesteld door landmeter Erika Van Orshoven op 7 oktober
2014.
Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan
met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig voetpad
mogelijk te maken.
Motivering financieel advies
Geen.
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
In de Vosdellestraat 31wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de eigendom
van Kumps-De Cooman, gewijzigd en vastgesteld zoals aangeduid op het metingsplan met
proces-verbaal van meting, opgesteld door landmeter Erika Van Orshoven op 7 oktober
2014.
Artikel 2
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar
domein worden ingelijfd.
Artikel 3
De grondafstand zal gratis gebeuren, bij administratieve akte van grondafstand, te verlijden
voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van 27.05.1870.
Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Ruimtelijke Ordening
Technische dienst
***

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 1 december 2014

O.P.6 Gemeentesecretaris. Patrimonium. Goedkeuring toekenning erfpacht aan
Eandis, voor een perceel grond, gelegen Waversesteenweg tussen nrs. 113A en
115.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van 21 oktober 2014 van Eandis, ref. evin/30021204, houdende verzoek tot
goedkeuring van een erfpachtovereenkomst voor de plaatsing van een MSdistributiecabine.

Feiten en context
Op 30 juni 2014 hechtte het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan de
aanvraag van Eandis tot een bekomen van een bouwvergunning voor de plaatsing van een
MS-distributiecabine langs de Waversesteenweg, tussen de nummers 113A en 115.
Deze MS-distributiecabine wordt ingeplant op eigendom van de gemeente.
Zoals gebruikelijk vraagt
erfpachtovereenkomst.

Eandis

aan

de

gemeente

om

goedkeuring

van

een

Juridische gronden
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 1, 12°.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Gezien de MS-distributiecabine op gemeentelijke eigendom wordt opgericht, is het
aangewezen hieromtrent een erfpachtovereenkomst af te sluiten. Een erfpacht geeft de
erfpachter het volledige genot van de betrokken onroerende eigendom, groot 20 m².
De erfpacht wordt afgesloten voor de maximale toegestane duur (99 jaar) en mits betaling
van een vergoeding van 1 euro per jaar.
Financieel advies
Er wordt een éénmalige financiële ontvangst van 99 euro voorzien (de pacht wordt bij
ondertekening van de akte in één maal gestort).
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de erfpachtovereenkomst, zoals gevoegd in bijlage bij deze
beslissing.
Artikel 2
De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen om alle verdere noodzakelijke
stappen te ondernemen met het oog op het verlijden van de notariële akte.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis en aan notaris JP Claesen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
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Uittreksel voor:
Eandis, intern: financieel beheerder
***
O.P.7 Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.
Parkeerverbod - uitgezonderd laden en lossen - op het Felix Sohieplein gelegen
voor het gemeenschapscentrum.
DE RAAD,

Dhr. Laureys informeert naar de regeling tijdens optredens en eventuele uitzonderingen.
Dhr. Vandenput bevestigt dat er uitzonderlijk kan worden gewerkt met een parkeerpas,
indien dit noodzakelijk is.
Een permanente uitzondering voor artiesten wordt niet voorzien.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Er geldt een parkeerverbod op het plein voor het gemeenschapscentrum Felix Sohie,
behalve voor het laden en lossen.
Het verkeersbord staat onvoldoende zichtbaar opgesteld.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het advies van de verkeerscommissie van 14 mei 2014.

Advies
•

Advies verkeerscommissie van 14 mei 2014.

Argumentatie
Er geldt een parkeerverbod op het plein voor het gemeenschapscentrum Felix Sohie,
behalve voor het laden en lossen van materialen.
Het verkeersbord staat echter onvoldoende zichtbaar opgesteld.
Het is dan ook aangewezen de signalisatie voldoende zichtbaar te plaatsen.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
Op het Felix Sohieplein wordt de nodige signalisatie ('parkeerverbod'-type E1 - enkel laden
en lossen) op het plein geplaatst volgens de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens.
Artikel 2
De signalisatie wordt door de zorgen en op kosten van het gemeentebestuur geplaatst.
Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Vanwijnsberghe
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Technische dienst, PZ Druivenstreek, aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
***
O.P.8 Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoering
beperkte parkeertijd van 3 uur in de blauwe zone van het parkeerplan.
DE RAAD,

Dhr. Laureys vraagt wanneer de regeling in voege treedt.
Dhr. Van Horenbeke deelt mee dat de platen besteld en geplaatst moeten worden en het
reglement dan pas kan ingaan.
Dhr. Vandenput geeft aan dat er ook nog een informatiecampagne volgt.
Op vraag van dhr. Laureys bevestigt hij nog dat de politie zal instaan voor het toezicht op
de naleving en er hieromtrent ook nog overleg volgt.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Momenteel geldt in de gemeente, met uitzondering van een aantal plaatsen in de Henri
Caronstraat, overal het principe van de onbeperkte parkeertijd.
Het is de bedoeling hiervan af te stappen en de beschikbare parkeerplaatsen en -zones op te
splitsen in zones met een beperkte parkeertijd (maximum 3 uur) en onbeperkte parkeertijd.
Juridische gronden
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
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•
•
•
•

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Advies
•
•

Advies verkeerscommissie van 14 mei 2014.
Advies raad voor lokale economie

Argumentatie
Er wordt naar een duidelijk parkeerplan voor de hele gemeente alsook naar een beperking
van de parkeerduur in het handelscentrum gestreefd.
De parkeerduur in het centrum wordt beperkt tot maximum 3 uur.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
In de zone begrensd door:
• Joseph Jolystraat, ter hoogte van het kruispunt met J.B. Charlierlaan;
• Henri Caronstraat, ter hoogte van het kruispunt met A. Biesmanslaan
• Gemeenteplein, ter hoogte van het kruispunt met J.B. Denayerstraat;
• Marcel Félicéstraat vanaf huisnummer 23;
• Felix Sohiestraat;
wordt de beperkte parkeertijd van 3 uur ingevoerd.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met zonale geldigheid en het symbool van
de parkeerschijf.
Artikel 2
Op de Mariënparking, gedeelte grenzend met de Albert Biesmanslaan, wordt een beperkte
parkeertijd van 3 uur ingevoerd.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met zonale geldigheid en het symbool van
de parkeerschijf.
Artikel 3
In de Henri Caronstraat, tussen de Willem Eggerickxstraat en de Paul Malustraat wordt het
parkeren toegelaten met een beperkte parkeertijd van 3 uur.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met het symbool van de parkeerschijf.
Artikel 4
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst volgens het bijgevoegd plan.
Artikel 5
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Vanwijnsberghe
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
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Uittreksel voor:
Technische dienst, PZ Druivenstreek, aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
***
O.P.9 Technische dienst. Ontruimingen, aanleg urnenveld en verfraaiingswerken
van de begraafplaats. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
In het kader van de opdracht 'ontruimingen, aanleg urnenveld en verfraaiingswerken van de
begraafplaats' werd een bestek met nr. 2014-062 opgesteld door de technische dienst.
Feiten en context
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
• Perceel 1 (gedeeltelijke ontruiming), raming: 87.290 euro, exclusief btw of
105.620,90 euro, inclusief 21% btw
• Perceel 2 (heraanleg urnenveld), raming: 107.756,80 euro, exclusief btw of
130.385,73 euro, inclusief 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 195.046,80 euro, exclusief btw of
236.006,63 euro, inclusief 21% btw.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•
•

29 juli 1991: wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
26 maart 2004: decreet betreffende de openbaarheid van bestuur.
15 juli 2005:gemeentedecreet, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
15 juli 2005: gemeentedecreet, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
15 juni 2006: wet betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 24.
15 juli 2011: koninklijk besluit betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
14 januari 2013: koninklijk besluit 13 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
17 juni 2013: wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.

Advies
/
Argumentatie
We stellen voor de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

20150990/22890500

250.000 euro

BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;

begrotingswijziging 1 2014
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Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-062 en de raming voor de
opdracht 'ontruimingen, aanleg urnenveld en verfraaiingswerken van de begraafplaats',
opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.
Artikel 2
De raming bedraagt 195.046,80 euro, exclusief btw of 236.006,63 euro, inclusief 21% btw.
Artikel 3
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 4
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2015-0990/22890500.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
-Technische dienst, financiële dienst
***
O.P.10

Onderwijs. CVO. Aanpassing overeenkomst schooljaar 2014-2015.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

1 september 1986: fusie van de scholen voor sociale promotie van de gemeenten
Tervuren en Hoeilaart.
1 september 1987: de inrichtende macht, Markt 7A bus 2 te Tervuren, organiseert
sinds dan in de vestigingsplaats van de twee gemeenten de door de subsidiërende
overheid toegestane afdelingen.
beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2014 tot bestendiging van de fusie en
tot goedkeuring van de, voor het schooljaar 2014-2015, aangepaste overeenkomst.

Feiten en context
De fusie van de onderwijsinstellingen voor sociale promotie wordt jaarlijks bestendigd.
Via een overeenkomst worden de modaliteiten van de samenwerking geconcretiseerd.
Tot de modaliteiten behoren de concrete organisatie van cursussen in de vestigingsplaats
van Hoeilaart (gelegen in het gemeenschapscentrum Felix Sohie).
Juridische gronden
•
•

Decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 1987.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De overeenkomst voor het schooljaar 2014-2015 werd goedgekeurd in zitting van 23 juni
2014. De eindversie van de overeenkomst, zoals ons overgemaakt door het
gemeentebestuur van Tervuren wijkt echter af van de versie die werd goedgekeurd in zitting
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van 23 juni 2014.
In de eindversie is voorzien in de organisatie van 21 klassen in Hoeilaart, in plaats van 22.
De klas Spaans, niveau 2, valt weg.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
De raad beslist de fusie van de gemeentelijke onderwijsinrichtingen voor Sociale Promotie
van Hoeilaart en Tervuren, geregeld in bijgaande aangepaste overeenkomst, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad van Tervuren op 28 augustus 2014, te bestendigen en
de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris te machtigen tot het
ondertekenen van deze aangepaste overeenkomst.
Artikel 2
De beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 3
De raad geeft opdracht het gemeentebestuur van Tervuren in kennis te stellen van huidige
beslissing alsook hen de ondertekende overeenkomst over te maken.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
gemeente Tervuren, CVO, intern: dienst Sociaal Beleid
***
O.P.11
reglement.

Gemeentesecretaris. Kinderdagverblijf. Goedkeuring huishoudelijk

DE RAAD,

Mevr. De Bleeker geeft een toelichting en wijst op de belangrijkste elementen.
Dhr. Laureys informeert naar het advies van het LOK.
Mevr. De Bleeker deelt mee dat het ontwerp aan het LOK overgemaakt werd, er daar een
aantal opmerkingen geformuleerd worden wat heeft geleid tot aanpassingen aan de tekst.
De aangepaste tekst werd aansluitend opnieuw bezorgd aan het LOK en gaf geen
aanleiding tot verdere opmerkingen.
Dhr. Laureys stelt het advies niet ontvangen te hebben en is van oordeel dat het verslag
van de vergadering niet gelijk kan gesteld worden met het advies. Hij geeft aan uit het
verslag niet te kunnen afleiden welke opmerkingen er juist geformuleerd werden.
Mevr. De Bleeker geeft aan hieromtrent nog bijkomende uitleg te zullen verstrekken.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Het nieuw decreet inzake kinderopvang geeft aanleiding tot een wijziging van het
huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf.
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Juridische gronden
•
•

Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en
peuters.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2,2°.

Advies
•

Advies van het LOK van 15 oktober 2014.

Argumentatie
Melanie De Roeck, verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, heeft een omstandig verslag
klaargemaakt waarin de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het nieuw
huishoudelijk reglement opgelijst worden.
De herwerking van het huishoudelijk reglement vloeit verplicht voort uit de inwerkingtreding
van het nieuw decreet inzake kinderopvang.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf, zoals
gevoegd in bijlage bij deze beslissing.
Artikel 2
Het huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 februari 2015.
Artikel 3
De raad geeft opdracht aan de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf om de ouders in
kennis te stellen van het nieuwe huishoudelijk reglement.

Dhr. Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het ontbreken van het advies en
het feit dat hij geen zicht had op de geformuleerde opmerkingen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Kinderdagverblijf, financieel beheerder, dienst Sociaal beleid
***
O.P.12

Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda.

DE RAAD,

Dhr. Laureys informeert naar de voorziene vermindering van het budget voor sensibilisatie.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat Interrand blijvend inzet op sensibilisering maar het
vroegere bedrag niet opgebruikt werd. Hij geeft aan dat het ingeschreven bedrag correct is
met het oog op gerichte sensibilisatie.
Dhr. Demaerschalk informeert naar een evaluatie van het gebruik van het recyclagepark
en stelt hierover veel negatieve kritiek te hebben gekregen. Hij suggereert een
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bevolkingsbevraging.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat er op 30 juni een evaluatie is geweest en er in
functie daarvan bijsturingen zijn voorgesteld. Een tweede evaluatie is eind van het jaar
gepland.
Dhr. Demaerschalk geeft aan dat er veel mensen naar Waver gaan.
Dhr. Marc Vanderlinden stelt dat de mensen minder zouden betalen in de recyclageparken
van Interrand, mits ze moeite zouden doen om te sorteren in plaats van alles ongesorteerd
op een aanhangwagen te laden.
Hij bevestigt wel dat het niet eenvoudig is om de prijsstructuur duidelijk te maken. Hij stipt
ook nog aan dat we subsidies verliezen als we te laks zijn inzake ons afvalbeleid.
Voorgeschiedenis
De gemeente wordt, per aangetekend schrijven van 16 oktober 2014, uitgenodigd om deel
te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Interrand, die zal
plaatsvinden op woensdag 17 december 2014 te 20 uur op de administratieve zetel van de
intercommunale, J.B. Charlierlaan 78 te 1560 Hoeilaart.
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.
Juridische gronden
•
•
•

Het gemeentedecreet: artikel 42;
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer in
het bijzonder de bepalingen van artikel 44;
De omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 waardoor een vertegenwoordiger/de
vertegenwoordigers niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk
benoemd wordt/worden, maar voor de volledige duur van de legislatuur, op
voorwaarde dat dit mandaat nog steeds voor elke algemene vergadering door de
gemeenteraad wordt vastgesteld.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Een dossier met documentatiestukken, werd overgemaakt aan de gemeente.
De raad wordt voorgesteld de agendapunten goed te keuren.

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 1 december 2014

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor; 5 onthoudingen;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Interrand van 17
december 2014.
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.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing over te maken aan betrokkenen, alsook aan Interrand.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
betrokkenen, Interrand.
***
O.P.13
Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten
voor buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

21 oktober 2014: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van donderdag 18 december
2014 met verzoek om de afgevaardigde te mandateren de betreffende agendapunten
goed te keuren.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart
1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april
1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6 juli
2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.
Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2013 werd beslist tot aanduiding van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen van Haviland, voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018.
Juridische gronden
•
•

Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-
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•

deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten
aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 18 december 2014, welke
volgende punten omvat:
1) notulen van de gewone algemene vergadering van 10 juni 2014: goedkeuring;
2) de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2015:
goedkeuring;
3) intrekking mandaat lid adviescomité afvalbeleid: kennisgeving;
4) aanduiding lid adviescomité afvalbeleid (art. 18ter): goedkeuring;
5) vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring.
evenals de in zitting van 27 mei 2013 aangeduide afgevaardigde en plaatsvervanger van de
afgevaardigde te mandateren om de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van Haviland van 18 december 2014 goed te keuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger dhr. Wilfried Van
Raemdonck - te mandateren om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Haviland van 18 december 2014 goed te keuren.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***
O.P.14

Gemeentesecretaris. ISWa. Kennisname ontslag lid raad van bestuur.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van dhr. Tim Vandenput van 19 november 2014, houdende indiening van het
ontslag als lid van de raad van bestuur van ISWa.

Feiten en context
De gemeente is
waterbedrijven).

lid

van

ISWa

(het

intercommunaal

samenwerkingsverband

van
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Dhr. Tim Vandenput werd, in zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013,
voorgedragen als lid van de raad van bestuur van ISWa.
Bij brief van 19 november 2014 heeft dhr. Tim Vandenput zijn ontslag ingediend als lid van
de raad van bestuur omwille van onverenigbaarheid met het mandaat van federaal
parlementslid.
Juridische gronden
•

Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.

Advies
/
Argumentatie
De raad wordt verzocht kennis te nemen van het ontslag van dhr. Tim Vandenput als lid van
de raad van bestuur van ISWa.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van het ontslag van dhr. Tim Vandenput als lid van de raad van
bestuur van ISWa.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
ISWa, Tim Vandenput
***
O.P.15
bestuur.

Gemeentesecretaris. ISWa. Voordracht plaatsvervangend lid raad van

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Brief van dhr. Tim Vandenput de dato 19 november 2014 houdende indiening van het
ontslag als lid van de raad van bestuur van ISWa.
Kennisname van het ontslag door de gemeenteraad, in zitting van 1 december 2014.

Feiten en context
Dhr. Tim Vandenput heeft ontslag ingediend als lid van de raad van bestuur van ISWa.
Er dient tot zijn vervanging te worden overgegaan.
Juridische gronden
•
•

Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43.

Advies
/
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Argumentatie
De voordracht van een nieuwe kandidaat-lid van de raad van bestuur van ISWa dient te
gebeuren door de gemeenteraad.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
De raad draagt mevr. Eva De Bleeker, schepen, Albert I-laan 10, 1560 Hoeilaart, voor als lid
van de raad van bestuur van ISWa, in vervanging van dhr. Tim Vandenput, ontslagnemend.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan ISWa en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
ISWa, plaatsvervangend lid
***
O.P.16
Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies met betrekking tot het
budget 2015.
DE RAAD,

Dhr. Laureys informeert naar het advies van het college.
Dhr. Vandenput deelt mee dat dit tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.
Voorgeschiedenis
•

Het budget 2015 van de Kerkfabriek Sint-Clemens wordt door hun secretaris
overgemaakt aan de gemeenteraad met het verzoek een advies te willen uitbrengen.

Feiten en context
De Kerkfabriek dient jaarlijks het budget voor het komende jaar voor advies voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid op de artikels 2 en 47 ervan.

Advies
•

1 oktober 2014: het Aartsbisdom Mechelen-Brussel verleent, in zijn hoedanigheid van
erkend representatief orgaan, een gunstig advies over het budget 2015 van de
Kerkfabriek Sint-Clemens.

Argumentatie
Het budget 2015 van de Kerkfabriek Sint-Clemens werd goedgekeurd door de Kerkraad op
15 september 2014.
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Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel verleende, in zijn hoedanigheid van erkend representatief
orgaan, een gunstig advies.
Aan de raad wordt voorgesteld eveneens een gunstig advies te verlenen.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

64940004 BV 097

€ 41.900

BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
De raad verleent een gunstig advies aan het budget 2015 van de Kerkfabriek Sint-Clemens,
zoals goedgekeurd door de Kerkraad, in zitting van 15 september 2014.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Kerkfabriek Sint-Clemens, aan het
Aartsbisdom Mechelen-Brussel alsook aan de financieel beheerder.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Intern: financieel beheerder;
Marc Beelen, secretaris Kerkfabriek Sint-Clemens, Aartsbisdom Mechelen-Brussel
***
O.P.17
Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting.
Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015.
DE RAAD,

Dhr. Laureys informeert of er een verlaging voorzien wordt.
De voorzitter deelt mee dat dit niet het geval is.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De aanvullende belasting op de personenbelasting, zoals goedgekeurd
gemeenteraad in zitting van 18 december 2013, vervalt op 31.12.2014.

door

de

Juridische gronden
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald op de artikelen 465 tot
470 bis.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor het aanslagjaar 2015.

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 1 december 2014

Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2015 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dat aanslagjaar.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op 6,8 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het
rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. De belasting wordt gevestigd op basis van
het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar
voorafgaande jaar.
Artikel 3
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
Bestuur der Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de
artikel 466 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Artikel 4
De verordening zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, communicatiedienst, webmaster
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant, Dienst Financiën, Diestsepoort 6
bus 1 te 3000 Leuven
- FOD Financiën, Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, Studie- en
documentatiedienst, Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek, Ter attentie van mw.
Anneliese Dhaeseleer, North Galaxy - Toren B 25e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus
73, 1030 Brussel, E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be
***
O.P.18
Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing
voor het aanslagjaar 2015.
DE RAAD,

Dhr. Laureys informeert of er een verlaging voorzien wordt.
De voorzitter deelt mee dat dit niet het geval is.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De opcentiemen op de onroerende voorheffing, zoals gevestigd door de gemeenteraad in
zitting van 18 december 2013, vervalt op 31 december 2014.
Juridische gronden
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikelen 42 en 43
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•

§ 2, 15°.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald op het artikel 464, 1°.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor het aanslagjaar 2015.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2015 worden er 1100 opcentiemen op de onroerende voorheffing
gevestigd.
Artikel 2
Deze verordening zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, communicatiedienst, webmaster
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant, Dienst Financiën, Diestsepoort 6
bus 1 te 3000 Leuven
- Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Onroerende voorheffing, T.a.v. Mevr. Katrien
Matthijs, Vaartstraat 16, 9300 Aalst
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afd. Financieel Management, Phoenixgebouw,
Koning Albert II-laan 19 bus 6, 1210 Brussel
***
O.P.19
Financiën. Retributie uitvoering werken voor derden door
gemeentepersoneel. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015.
DE RAAD,

Dhr. Laureys informeert of het reglement ook van toepassing is op het autonoom
gemeentebedrijf.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat er aan het autonoom gemeentebedrijf geen
vergoedingen aangerekend worden.
Dhr. Borreman acht een transparante boekhouding noodzakelijk.
Dhr. Marc Vanderlinden stelt voor artikel 4 aan te vullen met het oog op het vrijstellen van
het autonoom gemeentebedrijf van de betaling van de retributie.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Occasioneel wordt op het gemeentepersoneel en -materiaal beroep gedaan voor bepaalde
taken ten behoeven van derden.
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Het past het gemeentebestuur te vergoeden voor de hieraan verbonden uitgaven.
Juridische gronden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikelen 42 en 43 § 2,
15°.
Advies
/
Argumentatie
Het retributiereglement op de uitvoering van werken voor derden door gemeentepersoneel
moet verlengd worden, want het is maar één jaar geldig.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt voor het aanslagjaar 2015 volgend retributiereglement ingevoerd op de inzet van
gemeentepersoneel en -materiaal ten behoeve van derden.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door alle natuurlijke en rechtspersonen waarvoor door
gemeentelijk personeel werken werden uitgevoerd of waarvoor gemeentelijke materialen
werden ingezet.
Artikel 3
De volgende retributies zijn verschuldigd bij de uitvoering
gemeentepersoneel (alle bedragen zijn exclusief btw):
-

van

huurprijs vrachtwagen:
huurprijs bestelwagen:
uurloon chauffeur / arbeider:
prijs per dag en per verkeerssignalisatieplaat (*):
administratiekosten (forfaitair):

werken

door het

€ 50,00 / uur
€ 30,00 / uur
€ 45,00 / uur
€ 2,50 / uur
€ 50,00

(*) de huurprijs voor signalisatieplaten is per definitie verschuldigd, ongeacht of het
gemeentepersoneel deze plaatst/levert dan wel of ze door de huurder worden afgehaald aan
de loods.
Artikel 4
De retributie is niet verschuldigd door het AGB Holar, door verenigingen, aangesloten bij een
erkende adviesraad, voor wijkfeesten en voor alle organisaties waarvoor het publiek van
Hoeilaart vrije toegang heeft.
Artikel 5
Voor de retributie wordt door de gemeente Hoeilaart een rekening opgesteld. De rekening is
te betalen binnen de 14 dagen na haar verzending. Bij gebreke aan betaling binnen deze
termijn worden de verschuldigde sommen te voordele van de gemeente vermeerderd met
verwijlinteresten die berekend worden overeenkomstig de regelingen welke op het stuk van
de directe rijksbelastingen van kracht zijn. Elke begonnen maand vertraging wordt als een
volle maand aangerekend. Wanneer de verwijlinteresten minder dan 50 euro bedragen
worden zij niet aangerekend.
Artikel 6
Bij gebreke aan betaling wordt de inning burgerrechtelijk ingevorderd.
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Artikel 7
Onderhavig retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, diensthoofd technische dienst,
communicatiedienst, webmaster
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant, Dienst Financiën, Diestsepoort 6
bus 1 te 3000 Leuven
***
O.P.20
Financiën. Belasting op kantoorruimten. Hernieuwing voor het
aanslagjaar 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de kantoorruimten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
18 december 2013, vervalt op 31 december 2014.
Een belasting op de gebouwen, bestemd voor kantoren, belast belastingplichtigen die een
goede belastingcapaciteit hebben (de bestemming van de kantoren is een van de
onroerende bestemmingen die het meest inkomsten opbrengen) en die van de investeringen
uitgevoerd door de gemeente gebruik maken (in het bijzonder op het gebied van openbare
veiligheid, zoals op het gebied van het wegennet, de openbare netheid, enz., ...).
Juridische gronden
•
•
•
•

•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikelen 42 en 43
§ 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen),
hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4
(bewijsmiddelen van de administratie), 7 tot 9bis (rechtsmiddelen; invordering van
de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en
voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor het aanslagjaar 2015.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
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Artikel 1
Er wordt voor het aanslagjaar 2015 een belasting gevestigd op de gebouwen bestemd voor
kantoren.
De bestemming kan voortvloeien uit een effectief gebruik van de gebouwen als kantoren of,
bij gebrek van dit gebruik, uit de stedenbouwkundige vergunning.
De belasting heeft als basis de bruto bovengrondse vloeroppervlakte van de gebouwen.
Onder 'bruto bovengrondse vloeroppervlakte' wordt verstaan het totaal van de bedekte
vloeren met uitsluiting van de lokalen die zich onder de grond bevinden en bestemd zijn
voor het parkeren, als kelders, voor de technische uitrustingen en als opslagplaatsen. De
afmetingen van de vloeren zijn gemeten tussen de buitenkanten van de muurgevels; de
vloeren worden verondersteld doorlopend te zijn, zonder rekening te houden met een
onderbreking door wanden, binnenmuren, kokers, trappenhuizen en liften.
Wordt geacht als effectief gebruikt als 'kantoren', het lokaal bestemd:
• ofwel voor beheers- of bestuurswerken van een industrieel-, commercieel- of
landbouwbedrijf of een openbare dienst;
• ofwel voor de activiteit van een vrij beroep, van een ambt of een dienst of een
winstgevende bezetting met uitsluiting van geneeskundige of paramedische
beroepen;
• ofwel voor de activiteiten van de bedrijven van intellectuele diensten.
Artikel 2
De aanslagvoet is vastgesteld op vijftien euro (€ 15,00) per vierkante meter en per jaar. De
belasting wordt gevestigd op basis van de effectieve maanden van bestemming van het
goed, waarbij iedere begonnen maand als volledig wordt aangerekend.
Wanneer de belastbare oppervlakte effectief is gebruikt voor kantoren en deze gedekt is
door een stedenbouwkundige vergunning die de bestemming toelaat als kantoor, wordt de
aanslagvoet verminderd tot tien euro (€ 10,00) per vierkante meter en per jaar. Deze
verminderde aanslagvoet wordt gevestigd op basis van de effectieve maanden van
ingebruikname, waarbij iedere begonnen maand als volledig wordt aangerekend.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de gebouwen bestemd voor kantoren.
In geval van erfpacht of van opstal, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de
opstalgever en respectievelijk door de erfpachter en de opstalhouder. In geval van
vruchtgebruik, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker. In geval van huur, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar
en de huurder.
Artikel 4
Zijn vrijgesteld van de belasting:
• de eigenaars die het statuut hebben van publiekrechtelijke persoon
publiekrechtelijke organisme, mits ze zelf de kantooroppervlakten bezetten;
• de eerste 100m² kantooroppervlakte.

of

Artikel 5
De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingschuldige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is gehouden, uiterlijk op
31 maart van het belastingsjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke
gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 6
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 4 gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingschuldige ambtshalve belast volgens de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college
aan de belastingschuldige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 1 december 2014

van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, binnen acht dagen na de
indiening ervan.
Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie),
7 tot 9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek
van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, diensthoofd technische dienst, dienst lokale
economie, communicatiedienst, webmaster
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant, Dienst Financiën, Diestsepoort 6
bus 1 te 3000 Leuven
***
O.P.21
Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de
gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het
aanslagjaar 2015.
DE RAAD,

Dhr. Marc Vanderlinden licht de aanpassingen toe.
Hij stelt dat er 3 miljoen kg minder afval ingezameld werd en het afvaltoerisme een halt
toegeroepen werd.
Hij wijst er op dat er terug meer huis-aan-huis opgehaald wordt, wat beter en
rendementsvoller is. Hij ervaart de getroffen maatregelen als positief.
Dhr. Laureys wijst er op dat de maatregelen al in voege zijn, terwijl het voorgestelde
reglement pas op 1 januari 2015 in voege treedt, en geeft aan niet gelukkig te zijn met
deze manier van werken.
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Voorgeschiedenis
•
•
•

Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013.
16 juni 2014 : brief Interrand, ref PA/NV/2014-0209, met betrekking tot de wijziging
van de toepassing van de tarieven van het recyclagepark.
Mail Interrand de dato 12 september, met aanduiding aangepaste omschrijving tarief
5 euro.

Feiten en context
Op 3 februari 2014 trad het nieuw tariefreglement met betrekking tot het recyclagepark in
werking.
Uit evaluatie blijkt dat een aantal bijsturingen noodzakelijk zijn.
Juridische gronden
•
•
•
•
•

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
•

Advies raad van bestuur Interrand (brief van 16 juni 2014).

Argumentatie
De inwoners van de gemeente kunnen voor de selectieve verwijdering van papier en karton,
glas, bouwafval, PMD, textiel, oude metalen, motorolie, snoeihout en boomstronken, gras en
bladeren, KGA, autobanden, grof huisvuil, herbruikbare goederen, wit en bruin goed,
houtafval, gipsafval, harde plastics en piepschuim terecht op het gemeentelijke
recyclagepark.
De uitbating van het recyclagepark in de gemeente is met ingang van 1 januari 2014
geautomatiseerd.
De automatisering impliceert dat de bezoeker van het recyclagepark zal worden
geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het recyclagepark zal worden geregistreerd, alsook
dat de aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen zullen worden geregistreerd.
De kosten voor de uitbating van het gemeentelijk recyclagepark, en meer in het bijzonder
verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen,
wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën.
De kosten voor inzameling en verwerking van de op het recyclagepark aangebrachte
afvalstoffen, worden verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde belasting.
Deze belasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het volume van de
aangeboden afvalstoffen.
De belasting op de inzameling en verwerking van afvalstoffen op het recyclagepark laat de
gemeente toe om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen.
Het belastingreglement, goedgekeurd op 25 november 2013, legt de gedifferentieerde
tarieven vast, zoals deze op het recyclagepark toegepast worden.
Dit reglement dient beperkt bijgestuurd te worden.
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Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor; 5 onthoudingen;
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2015 wordt er een belasting gevestigd voor het ter inzameling en
verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark.
Het aanbieden van afvalstoffen kan gebeuren:
• te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen
• met personenwagen
• met aanhangwagen: ieder voertuig dat bestemd is om te worden getrokken door een
ander voertuig
• bestelwagen: ieder voertuig gebouwd en opgevat voor het vervoer van zaken met
een minimum hoogte van 1,80 m
Artikel 2
De belasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de aangeboden
afvalstoffen op het recyclagepark.
Artikel 3
Er is geen belasting verschuldigd wanneer uitsluitend afvalstromen worden aangeleverd
waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (bvb. KGA, AEEA, PMD, papier /
karton, verpakkingsglas, autobanden,….); metalen en asbest.
Een belasting voor deze afvalstromen is wel verschuldigd vanaf:
•
•
•
•

het 13e bezoek / jaar te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen:
het 13e bezoek / jaar met personenwagen:
het 3e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM
van maximaal 750 kg, niet geremd:
het 2e bezoek / jaar met (personenwagen)aanhangwagen met een MTM
van meer dan 750 kg of bestelwagen, geremd:

2 euro
2 euro
4 euro
8 euro

Er is geen belasting verschuldigd voor het aanleveren van enkel taxus en/of AEEA. .
Artikel 4
Een belasting is verschuldigd voor deze afvalstromen waarvoor geen aanvaardings- of
terugnameplicht van toepassing is, zijnde ondermeer: grofvuil, houtafval, groenafval,
gipsafval, vlak glas, harde plastics, piepschuim,……
De belasting voor deze afvalstromen wordt in drie groepen verdeeld:
1) grofvuil: ongesorteerd afval dat niet thuishoort bij de andere selectief ingezamelde
afvalstromen
2) zuiver puin
3) andere afval: houtafval, groenafval, gipsafval, vlak glas, harde plastics,
piepschuim,…..
1. grofvuil
De belasting voor grofvuil wordt vastgesteld op:
•
OF
•
•
•
•
•

per persvolume van 2,5 m³
1 persoonsmatras:
1 persoonsbed:
(één) stoel:
(één) vloerkleed (tapijt):
één stuk of stukkken qua grootte
vergelijkbaar met één van de
voorgaande omschrijvingen:

30 euro
5
5
5
5
5

euro
euro
euro
euro
euro
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•
•
•
•
•

2 persoonsmatras:
2 persoonsbed:
zetel -1zit:
zetel -2zit:
zetel -3zit:

10
10
10
15
20

euro
euro
euro
euro
euro

2. zuiver puin en ander afval
De belasting voor de aanvoer van zuiver puin en ander afval wordt als volgt vastgesteld:
Belasting
•

te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen:

•

personenwagen:
○ van het 5e t.e.m. 12e bezoek
○ vanaf het 13e bezoek
aanhangwagen met een MTM van maximaal 750 kg, niet
geremd:
○ van het 5e t.e.m. 12e bezoek
○ vanaf het 13e bezoek
personenwagen met aanhangwagen met een MTM van
maximaal 750 kg, niet geremd:
○ vanaf het 3e bezoek
aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg, geremd
of bestelwagen:
○ vanaf het 2e bezoek
personenwagen met aanhangwagen met een MTM van meer
dan 750 kg, geremd of bestelwagen:
○ vanaf het 2e bezoek

•

•
•
•

zuiver
puin
1 euro
2
4
8
12

euro
euro
euro
euro

ander
afval
1 euro
2
4
8
6

euro
euro
euro
euro

15 euro
30 euro
15 euro

8 euro
16 euro
8 euro

30 euro
50 euro

16 euro
45 euro

100 euro
55 euro

90 euro
50 euro

110 euro

100 euro

Artikel 5
Er is geen enkele belasting verschuldigd wanneer de bezoeker:
• enkel houtsnippers komt afhalen, zonder aanvoer van afvalstoffen;
• enkel een bezoek brengt aan de demoplaats voor thuiscomposteren, zonder aanvoer
van afvalstoffen.
Artikel 6
Bij een diftar volumepark is de belasting verschuldigd door de bezoeker die de afvalstoffen
aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de betaalkaart (bancontact
of proton).
Een betaalticket wordt afgeleverd aan de bezoeker.
Het automatisch openen van de slagboom na betaling en de registratie in het aanwezige
informaticasysteem gelden als bewijs van betaling.
Artikel 7
Elke bezoeker die weigert de correcte belasting te betalen, kan het recyclagepark niet
betreden (slagboom gaat niet open).
Elke bezoeker die moedwillig de correcte belasting niet betaalt, kan bij een volgend bezoek
aan het recyclagepark geweigerd worden.
Artikel 8
Elke bezoeker van het recyclagepark wordt aangemaand zijn afvalstromen apart aan te
voeren, verdeeld in vier (4) groepen van afvalstromen:
• afvalstromen waarvoor een aanvaardings- of terugnameplicht geldt (gratis stromen)
• zuiver puin
• ander afval
• grofvuil
Elke bezoeker die grofvuil aanvoert met gelijk welke andere afvalstroom, dient altijd de
belasting voor grofvuil te betalen.
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Elke bezoeker die gratis afvalstromen aanvoert met zuiver puin of ander afval, dient de
belasting te betalen voor de desbetreffende afvalstroom.
Elke bezoeker die zuiver puin of ander afval samen aanvoert, betaalt de belasting voor
zuiver puin.
Artikel 9
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden
gemotiveerd.
De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum van de inning van de belasting.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de
indiening ervan.
Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII
(vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7
tot en met 9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek
van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 11
Het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2013 wordt opgeheven met ingang van 1
januari 2015.
Artikel 12
Dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Interrand, die het recyclagepark
exploiteert en aan de toezichthoudende overheid.

Dhr. Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het gegeven dat het reglement al
voor de goedkeuring van kracht was.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Interrand, financiële dienst, toezichthoudende overheid.
***
O.P.22
Financiën. Retributiereglement voor het afleveren van een
toegangskaart voor het recyclagepark. Hernieuwing voor het aanslagjaar 2015.
DE RAAD,

Dhr. Marc Vanderlinden licht het voorstel toe.
Dhr. Laureys vraagt of het gebruik van de kaart van de gemeentelijke diensten ook louter
tot de gemeentelijke diensten beperkt blijft.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat dit van gemeente tot gemeente verschilt. Hij deelt
mee dat er in Hoeilaart 4 dergelijke kaarten in gebruik zijn, terwijl dit er meer zijn in de
andere 2 gemeenten.
Hij bevestigt dat elke gemeente hierin vrijgelaten wordt, maar het gebruik wel opgevolgd
wordt.
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Hij stelt nog dat de kaart via de milieuambtenaar aangevraagd kan worden.
Dhr. Laureys dringt aan op uniforme en duidelijke regels, die voor iedere gebruiker gekend
en dezelfde zijn.
Voorgeschiedenis
•

16 juni 2014: brief Interrand, ref PA/NV/2014-0210, met betrekking tot de
toegangskaarten tot het containerpark.

Feiten en context
In het kader van de automatisatie van de toegang tot het recyclagepark is het noodzakelijk
te beschikken over een elektronische identiteitskaart.
Personen die daar niet over beschikken kunnen vooralsnog, onder bepaalde voorwaarden,
toegang verkrijgen tot het recyclagepark.
Zij dienen daartoe een toegangsbadge aan te schaffen.
De aanmaakkosten daarvan worden verrekend.
In zitting van 27 januari 2014 werd daartoe een belastingsreglement goedgekeurd.
Gezien het de facto gaat over een prestatie op aanvraag, is de vorm van een
retributiereglement echter aangewezen om de aanmaakvergoeding te verhalen.
Juridische gronden
•
•
•
•

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van de
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Artikel 43 van het Gemeentedecreet.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het is aangewezen de vergoeding van een prestatie op aanvraag te regelen via een
retributiereglement in plaats van via een belastingsreglement. Het bestaande
belastingsreglement kan worden ingetrokken.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor; 5 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt vanaf 1 januari 2015 een retributie geheven op het afleveren van een
toegangskaart voor het recyclagepark aan een beperkte doelgroep en onder bepaalde
voorwaarden, zijnde:
Doelgroep 1: gemeentelijke diensten en de diensten van de intercommunale Interrand.
De gemeente, respectievelijk de intercommunale Interrand, bepaalt het aantal
toegangskaarten voor de eigen dienst.
Doelgroep 2: personen die geen identiteitskaart hebben volgens het model dat elektronisch
leesbaar is.
Deze personen staan geregistreerd in het bevolkings- of vreemdelingenregister van
de gemeente en kunnen een toegangskaart aanvragen bij de gemeente. Deze kaart
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blijft geldig gedurende
vreemdelingenregister.

de

periode

van

inschrijving

in

het

bevolkings-

of

Doelgroep 3: personen die in de gemeente een belasting op tweede verblijven betalen.
Deze personen kunnen een toegangskaart aanvragen bij de gemeente. Deze kaart
vervalt bij het niet-betalen van de gemeentebelasting op de tweede verblijven.
Doelgroep 4: uitzonderlijke gevallen.
Met deze doelgroep worden personen bedoeld die niet zijn geregistreerd in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente, maar gebruik wensen te
maken van de faciliteiten van het recyclagepark. Deze personen dienen hun
verbondenheid met de gemeente aan te tonen en het geproduceerde afval dat zal
afgevoerd worden naar het recyclagepark, dient afkomstig te zijn van een activiteit
binnen het grondgebied van de gemeente.
De toegangskaart is geldig gedurende een termijn van een (1) jaar, te rekenen vanaf
de datum van aflevering van de kaart.
Artikel 2
De retributie is ten laste van de persoon of de dienst die de aanvraag tot het bekomen van
de toegangskaart indient. De retributie moet contant betaald worden op het ogenblik van de
aanvraag tot het bekomen van de toegangskaart, tegen afgifte van een betalingsbewijs.
• Het aanvragen van een toegangskaart gebeurt bij de gemeente.
• De gemeente geeft opdracht aan de intercommunale Interrand om een toegangskaart
uit te reiken aan de aanvrager, na betaling van de retributie.
Artikel 3
Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald:
Doelgroep 1:
gratis
Overige doelgroepen:
30 euro
Artikel 4
De aanvrager kan een bezwaar indienen tegen de betaling van de retributie bij het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
De beslissing van de gemeenteraad van 27 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van
1 januari 2015.
Artikel 6
Dit retributiereglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Interrand, financiële dienst, toezichthoudende overheid.
***
O.P.23

Financiën. Budget 2014. Goedkeuring budgetwijziging 1.

DE RAAD,

Dhr. Coppens deelt mee dat de stukken laat klaar geraakt zijn en er via een toelichtende
nota nog duiding gegeven wordt aan de raadsleden.
Hij geeft aan dat er in de toekomst standaard meer duiding zal gegeven worden bij het
overmaken van de documenten.
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Dhr. Vandenput deelt mee dat het de facto een tweede reeks wijzigingen betreft, gezien er
al een interne kredietwijziging was. Hij stelt dat het ook vaak om vrij technische
aanpassingen gaat, op vraag van de Vlaamse overheid.
Hij wijst er op dat de belangrijkste wijzigingen via de toelichtende nota geduid worden.
Dhr. Marc Vanderlinden en mevr. De Bleeker lichten eveneens nog enkele punten toe.
Dhr. Laureys hekelt het gebrek aan toelichtingen en de manier van werken en stelt
hieromtrent een brief te hebben overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Hij achtte een tijdige toelichting perfect mogelijk gezien een aantal wijzigingen al maanden
gekend zijn.
Dhr. Laureys overloopt zijn technische vragen.
Dhr. Vandenput stelt dat het bij een begrotingswijziging gebruikelijk is de toelichting te
geven op de gemeenteraad en er dezelfde werkwijze als in het verleden gehanteerd werd.
De vragen van dhr. Laureys worden beantwoord door de heren Vandenput en Pijpen, met
uitzondering van de vraag met betrekking tot Holar, waarop nog een antwoord verstrekt
dient te worden.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft duiding bij het project van de vzw Hoeilaart 2000.Wat de
restauratie van het station van Groenendaal betreft, wijst hij op een wijziging van de
regelgeving die maakt dat het subsidieaanvraagdossier zeker nog dit jaar dient te worden
ingediend.
Dhr. Laureys stelt dat het de taak van het college is om een toelichtingsnota te maken en
deze bij het ontwerp van budgetwijziging te voegen.
Hij wenst immers de beleidskeuzes te kennen. Hij vraagt zich ook af of er al gelden
bestemd werden voorafgaand aan de goedkeuring van de budgetwijziging.
Hij betreurt dat er tot 1 december gewacht werd om een budgetwijziging goed te keuren,
temeer daar sommige wijzigingen al maanden gekend zijn.
Dhr. Joly geeft aan nooit gehoord te hebben van de vzw Hoeilaart 2000.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
•

Het budget 2014 werd door de gemeenteraad, in zitting van 18 december 2013,
goedgekeurd.

Juridische gronden
•

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikelen 148 § 3 en 154 § 2.

Advies
/
Argumentatie
Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 1.137.999
euro, het investeringsbudget met een positief saldo van 3.884.471 euro en de rubriek
andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 1.222.501 euro.
Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 2.108.265 euro bedraagt
het resultaat op kasbasis zodoende 5.985.234 euro.
Financieel advies
/
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BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 stemmen tegen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2014 van de
gemeente.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Financiële dienst (rekendienst) en
de financieel beheerder.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Philips
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst (rekendienst), financieel beheerder
***
O.P.24

Financiën. Gemeenterekening 2013. Kennisgeving.

DE RAAD,

Dhr. Coppens deelt mee dat de rekening ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de
gemeenteraad, in zitting van 18 december.
Dhr. Vandenput geeft aan dat er technische problemen waren bij de opmaak van de
rekening en er vandaag zelf nog een crisisoverleg heeft plaatsgevonden met de
softwareleverancier.
De plaatsing van een nieuwe server wordt voorzien. Bij gebreke aan oplossingen ten
gronde wordt een wissel van leverancier niet uitgesloten.
Hij deelt mee dat de financieel beheerder de rekening nog zal toelichten op 18 december
en er ook toelichting voorzien wordt op de informatievergadering die doorgaat op 8
december.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Ingevolge de performantie van de verouderde AS400-server van de gemeente wat
aanslepende problemen met de financiële software veroorzaakte, en het feit dat het de
eerste rekening is die in het kader van de BBC wordt afgesloten wat eveneens tot een
vertraging in de afsluiting heeft gegeven, wordt de jaarrekening met vertraging
aangeboden.
Juridische gronden
•

Art. 173 § 1 van het gemeentedecreet.

Advies
/
Argumentatie
De rekening wordt in zitting van 1 december 2014 ter kennisgeving meegedeeld en zal in
zitting van 18 december 2014 ter goedkeuring voorgelegd worden.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2013 van de gemeente Hoeilaart.
Artikel 2
De rekening 2013 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 18 december
2014.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst
***
TOEGEVOEGD PUNT
Interpellatie van raadslid Roby Guns - ''letterlijke tekst''
Gemeentebestuur van Hoeilaart
Aan de heer gemeentesecretaris
Jan Van Ruusbroeckpark
1560

Hoeilaart

Hoeilaart, 26 november 2014
Geachte gemeentesecretaris,
Geachte voorziter van de gemeenteraad,
Overeenkomstig het gemeentedecreet, wens ik hierbij een interpellatie in te dienen in
verband met de beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze inwoners.
De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer wil de
steden en gemeenten sensibiliseren over de beveiliging van hun computernetwerk. Deze
commissie hoopt er zo voor te zorgen dat alle steden en gemeenten zowel een
veiligheidsconsulent als een veiligheidsplan hebben. Als dat in de tweede helft van 2015 nog
niet in orde is, wil de Toezichtcommissie maatregelen treffen.
In dit verband, wens ik volgende vragen te stellen tijdens de gemeenteraad van 1 december
2014 :
•
•
•
•

Heeft deze toezichtcommissie al contact opgenomen?
Is er een veiligheidsplan en veiligheidsconsulent op komst?
Hoeveel mensen hebbben toegang tot deze persoonlijke gegevens?
Is de gemeente al doelwit geweest van hackers?

Ik vraag u hierbij om deze interpellatie toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad
van 1 december 2014.
Met meeste hoogachting,
Roby Guns
Gemeenteraadslid voor Open Vld.
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Dhr. Pijpen geeft aan dat nog geen brief van de toezichtscommissie ontvangen werd.
Hij stelt dat Vera ingeschakeld zal worden als veiligheidsconsulent en Vera ook een
veiligheidsplan zal opmaken.
Hij geeft toelichting bij het toegangsbeheer tot de databanken en bevestigt geen weet te
hebben van het feit dat de gemeente doelwit zou zijn geweest van hackers. Hij stelt dat
de gemeente over een degelijke firewall beschikt.
***
TOEGEVOEGD PUNT
Interpellatie van raadslid Roby Guns - ''letterlijke tekst''
Gemeentebestuur van Hoeilaart
Aan de heer gemeentesecretaris
Jan Van Ruusbroeckpark
1560

Hoeilaart

Hoeilaart, 26 november 2014
Geachte gemeentesecretaris,
Geachte voorziter van de gemeenteraad,
Overeenkomstig het gemeentedecreet, wens ik hierbij een interpellatie in te dienen in
verband met de impact van een indexsprong op het gemeentebudget.
Volgens de Federale regering wordt 2015 het jaar van de indexsprong. Het overslaan van de
automatische loonindexering komt neer op een lastenverlaging van 2,5 miljard euro. Geld
dat de loonkostenhandicap met het buitenland moet helpen verkleinen. Iedereen moet een
indexsprong van twee procent doormaken, maar het tempo waarin de maatregel wordt
doorgevoerd, kan verschillen van sector tot sector.
Voor de ambtenarij en ongeveer 40% van de privésector is het duidelijk. Zij indexeren de
lonen met twee procent als de spil-index is overschreden. Dat zal waarschijnlijk in maart van
volgend jaar gebeuren.
Ik wens ik in dit verband volgende vragen te stellen tijdens de gemeenteraad van 1
december 2014 :
•
Wordt de indexsprong gevolgd in de gemeentelijke administratie en OCMW van
Hoeilaart?
Indien positief,
•
•

Hoeveel bedraagt deze budgettaire ademruimte?
Waarvoor worden deze middelen gebruikt?

Ik vraag u hierbij om deze interpellatie toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad
van 1 december 2014.
Met meeste hoogachting,
Roby Guns
Gemeenteraadslid voor Open Vld.
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Dhr. Vandenput bevestigt dat de gemeente de indexsprong gewoon verwerkt.
De besparing wordt gebruikt om investeringen mee te financieren of andere kosten mee
te dekken.

***
Vragen en antwoorden.
De gemeenteraad kan, overeenkomstig artikel 32 van het gemeentedecreet, mondelinge
vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen.
1) Dhr. Borreman informeert naar de organisator van de ijspiste en verwijst in dit
verband naar de website www.hoeilaartschaatst.be.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat het autonoom gemeentebedrijf wel degelijk
optreedt als organisator.
Op vraag van dhr. Borreman of er ook een aanvraag werd ingediend om het
openbaar domein in gebruik te nemen, antwoordt dhr. Marc Vanderlinden
ontkennend.
Dhr. Borreman informeert nog naar de onderzochte alternatieven.
Mevr. De Bleeker bevestigt dat er wel degelijk alternatieven onderzocht worden.
Omwille van tijdsgebrek konden deze echter niet geïmplementeerd worden, maar ze
geeft aan dat er wel een engagement is naar volgend jaar toe.
Dhr. Borreman informeert naar het afkoppelingsplan.
Dhr. Marc Vanderlinden zet uiteen welke maatregelen binnen het woonzorgcentrum
getroffen worden.
Dhr. Vandenput verwijst bijkomend naar de besprekingen binnen de cel
noodplanning. Deze cel zal ook bijeengeroepen worden bij bevestiging dat er tot
afschakeling overgegaan wordt.
Dhr. Borreman herinnert aan de definiëring van het begrip "erkende" vereniging.
2) Dhr. Van Assche wijst op het hoge aantal overuren en vraagt hieromtrent bijkomende
gegevens.
Hij wijst ook op de situatie van de theatertechnieker, waarvan hij eerder al
aangegeven had dat zijn contract te beperkt was.
Dhr. Van Assche informeert naar de vergunningssituatie met betrekking tot de
grondaanvullingen aan het Leen.
Dhr. Vandenput deelt mee dat er een vergunning is voor de tijdelijke opslag, die
geldig is tot op het ogenblik van de oplevering der werken.
Dhr. Van Assche stelt zich vragen bij de effectief aanwezige hoeveelheid grond.
Dhr. Van Assche informeert naar de aanwezigheid van de fractieleider van Open VLD
in het gemeentehuis.
Dhr. Vandenput deelt mee dat hem geen permanent bureau ter beschikking gesteld
werd.
Dhr. Van Assche geeft aan dat de betrokken fractieleider geen opdrachten mag geven
aan het gemeentepersoneel.
Dhr. Van Assche betreurt dat het gemeenschapscentrum door andersvaliden niet
betreden kan worden zonder hulp van derden.
Dhr. Marc Vanderlinden wijst er op dat de investeringsvoorstellen met betrekking tot
2014 en 2015 werden overgemaakt aan de raad van beheer van het
gemeenschapscentrum en dit niet op de prioriteitenlijst geplaatst werd. De
investering kan mogelijks gebeuren in 2015.
Hij wijst er bovendien op dat de bouwplannen aan de toegankelijkheidscommissie
voorgelegd werden.
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3) Dhr. Laureys vraagt naar het overzicht van de openstaande waterfacturen.
Dhr. Laureys stelt vast dat de doorstroming van de bussen niet verbeterd is ondanks
het feit dat ze niet langer via het Gemeenteplein omrijden.
Hij verwijst naar een verklaring van dhr. Van Horenbeke waarin hij het heeft over
aanvullende maatregelen en vraagt zich af welke maatregelen het betreft.
Dhr. Van Horenbeke verwijst naar maatregelen op de parking van de Groenendaal en
betreurt dat de gemeente Overijse geen maatregelen treft.
4) Dhr. Demaerschalk verwijst naar de geslaagde activiteiten rond de herdenking van de
eerste wereldoorlog, maar betreurt het gebrek aan appreciatie van het college voor
de organisatie van "ik was 14 in '14".
Dhr. Van Raemdonck geeft aan dat zijn zoon aanwezig was en hijzelf babysitte voor
zijn kleinkind. Hij stelt dat het onmogelijk is op alle activiteiten aanwezig te zijn.
Mevr. Uytterhoeven deelt mee dat ze zich had laten verontschuldigen.
5) Dhr. Joly vraagt herstelling van de put op het kruispunt van de Molenstraat met de
V.Marchandstraat.
Dhr. Marc Vanderlinden zal het bespreken met de technische dienst.
Dhr. Joly verwijst naar de organisatie van de fietstocht naar Valtournenche en vraagt
of het verbroederingscomité hierbij betrokken werd en of het een persoonlijk initiatief
betreft.
Mevr. Uytterhoeven deelt mee dat de kern van het verbroederingscomité betrokken
werd bij dit initiatief en het geen persoonlijk initiatief betreft.

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Geert Raymaekers
gemeentesecretaris
Voor eensluidend afschrift

Geert Raymaekers
gemeentesecretaris

get. Steven Coppens
voorzitter

Steven Coppens
voorzitter

