Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 22 FEBRUARI 2017
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

Vanaf punt O.P.2 verlaat Roby Guns, raadslid de zitting.
Vanaf punt O.P.6 vervoegt Roby Guns, raadslid de zitting.

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat.
21 december 2016.

Gemeenteraad.

Goedkeuring

notulen

openbare

zitting

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

21 december 2016: 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: 20 stemmen voor;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 21 december 2016 goed.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Ruimtelijke ordening. Grondafstand. Verkaveling Malice-Carmouche.
Bepaling grondafstand langsheen de Groenendaalsesteenweg zoals aangeduid op
het ontwerp.
DE RAAD,
Motivering - voorgeschiedenis
De heer en mevrouw Malice-Carmouche wensen hun grond te verkavelen langs de
Groenendaalsesteenweg 60A.
Feiten en context
De verkaveling is kadastraal gelegen sectie B 1055 S.
Motivering - juridische gronden
Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen, in het bijzonder met
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Motivering advies
Het college heeft in zitting van 9 januari 2017 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven.
Argumentatie
Een aanvraag werd ingediend door landmeter Ward Bartholomees namens de heer en
mevrouw Malice-Carmouche voor het verkavelen van een perceel grond langsheen de
Groenendaalsesteenweg 60 A, sectie B 1055 S.
Het tracé van de bovenvermelde steenweg ter hoogte van genoemde grond moet worden
gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd zoals aangeduid op het
verkavelingsontwerp.
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.
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening,
inzonderheid op artikel 133 § 1.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 januari 2017 gunstig
advies uitgebracht.
Motivering financieel advies
Geen.
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BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
In de Groenendaalsesteenweg 60A, kadastraal gekend sectie B 1055 S wordt het tracé van
de verkeersweg, ter hoogte van de eigendom van de heer en mevrouw Malice-Carmouche
met betrekking tot de ingediende verkavelingsaanvraag, gewijzigd en vastgesteld zoals
aangeduid op het verkavelingsontwerp.
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.
Artikel 4
Met het oog op het afleveren van de verkavelingsvergunning zullen de aanvragers aan het
college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, met plan,
overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van deze
beslissing zal worden afgestaan.
Artikel 5
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de verkavelingsvergunning wordt
toegestaan.
Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant
Dienst ruimtelijke ordening
***
O.P.3 Technische dienst. Voorlopige erfpachtovereenkomst met Eandis voor een
lokaal voor een nieuwe gasdistributiecabine Gemeenteplein. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

8
maart
2016:
schrijven
van
Eandis
betreffende
een
voorlopige
erfpachtovereenkomst voor een lokaal voor een nieuwe gasdistributiecabine
Gemeenteplein.

Feiten en context
Eandis zal een nieuwe gasdistributiecabine plaatsen onder de trap naar de kerk op het
Gemeenteplein.
Het lokaal met bijhorende erfdienstbaarheden zal later opgemeten worden door beëdigd
landmeter-expert Jean-Luc Smolders op kosten van Eandis.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en 43 § 2, 12°.

Advies
Geen extern advies.
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Argumentatie
De erfpachtovereenkomst dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
De erfpachtovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 99 jaar.
De erfpachtvergoeding wordt vastgesteld op 650 €/m² (éénmalig te betalen bij het
verlijden van de notariële akte).
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De erfpachtovereenkomst voor een lokaal voor een gasdistributiecabine op het
Gemeenteplein, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, technische dienst en
financiële dienst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Technische dienst, financiële dienst, Eandis
***
O.P.4 Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening dienstjaar
2016.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van 31 januari 2017, houdende toezending van de rekening 2016 van de
kerkfabriek Sint-Clemens.

Feiten en context
In het kader van het administratief toezicht wordt de rekening 2016 voor advies voorgelegd
aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten van 7 mei 2004.

Advies
Geen extern advies.

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 22 februari 2017

Argumentatie
In het eigen dienstjaar sluit het exploitatiebudget met een positief saldo ten bedrage van
€27.504,07.
Het globaal overschot bedraagt €180.914,44.
De gemeentelijke bijdragen beliepen in totaal €45.445,30.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad verleent een positief advies met betrekking tot de rekening 2016 van de
kerkfabriek Sint-Clemens.
Artikel 2
De raad geeft opdracht de rekening, samen met het positief advies, over te maken aan de
toezichthoudende overheid.
Artikel 3
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de kerkfabriek.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Kerkfabriek, financiële dienst.
***
O.P.5 Secretariaat. Beheersovereenkomst financieel beheerder. Goedkeuring
aanpassing.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

23 juni 2008 : beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van de
beheersovereenkomst, af te sluiten tussen de gemeente en het OCMW, met
betrekking tot de financieel beheerder.

Feiten en context
In zitting van 23 juni 2008 werd goedkeuring gehecht aan een beheersovereenkomst
tussen de gemeente en het OCMW, met betrekking tot de financieel beheerder.
De beheersovereenkomst strekt er toe de financieel beheerder à rato van 2/5 van de
arbeidstijd ter beschikking te stellen van het OCMW om daar eveneens de taak van
financieel beheerder op te nemen.
Het OCMW is de overeenstemmende loonkost verschuldigd.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 271.

Advies
Geen extern advies.
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Argumentatie
De prestaties ten behoeve van het OCMW bedragen slechts circa 30 % van de arbeidstijd
van de financieel beheerder.
Om die reden is het aangewezen de beheersovereenkomst aan te passen en de verrekening
van de loonkost eveneens aan te passen aan de reële prestaties.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur over het
gemeenschappelijk gebruik van de financieel beheerder van de gemeente, zoals gevoegd
in bijlage, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, de personeelsdienst,
financiële dienst en de financieel beheerder.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst, financieel beheerder, financiële dienst, OCMW
***
O.P.6 Kinderdagverblijf. Huishoudelijk reglement. Goedkeuring aanpassing.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys informeert naar een bespreking van het huishoudelijk reglement op het
LOK.
Dhr. Tim Vandenput stelt dat het huishoudelijk reglement de dagdagelijkse werking van het
kinderdagverblijf regelt en er desbetreffend geen advies werd ingewonnen bij het LOK.
Dhr. Wim Laureys informeert naar de impact van de voorrangsregels en de huidige
toepassing ervan.
Dhr. Tim Vandenput stelt voor om, voorafgaand aan de volgende zitting van de
gemeenteraad, een toelichtingsvergadering te organiseren.

Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Een wijzigende wetgeving en nieuwe richtlijnen inzake kinderopvang geeft aanleiding tot
een wijziging van het huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf.
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°.
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Advies
/
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 voort uit een wijzigende wetgeving
en nieuwe richtlijnen inzake kinderopvang enerzijds, en uit een aantal interne wijzigingen
na het aftoetsen van het huishoudelijk reglement aan de werking van het kinderdagverblijf
anderzijds.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 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 treed in werking op 1 mei 2017.
Artikel 3
De raad geeft opdracht aan de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf om de ouders
in kennis te stellen van het nieuwe huishoudelijk reglement.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Kinderdagverblijf, financieel beheerder, dienst Sociaal Beleid
***
O.P.7 Secretariaat. Reglement starterscentrum. Goedkeuring aanpassing.
DE RAAD,
Dhr. Joris Pijpen geeft aan dat een acute vraag van een begunstigde aan de oorsprong ligt
en de wijziging het mogelijk maakt een moeilijke periode te overbruggen.
Op vraag van dhr. Wim Laureys bevestigt hij dat de andere voorwaarden van het reglement
onverkort toegepast worden.
Dhr. Wim Laureys informeert naar de ondersteuning van de andere handelaars, in concreto
deze die niet kunnen genieten van het premiereglement.
Dhr. Joris Pijpen verwijst onder meer naar het voorstel tot toekenning van waardebons, dat
negatief geadviseerd werd door de Raad voor Lokale Economie, de Hoeilaart-appactie en
het geplande openingsevenement met betrekking tot het Gemeenteplein. Hij stelt dat
verder uitgekeken wordt naar mogelijkheden om bijkomende passage te creëren.
Dhr. Tim Vandenput verwijst eveneens naar het voorstel dat werd geformuleerd om een
winkelruimte te huren in de H. Caronstraat, het aanbod om gebruik te maken van een
tijdelijke winkelcontainer en de creatie van bijkomende parkeerruimte.
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Voorgeschiedenis
• 24 april 2011: aanvraag tot het bekomen van een provinciale subsidie voor het
project 'Starterscentrum'.
• 23 juni 2014 : beslissing van de gemeenteraad, tot goedkeuring van het reglement
'Starterscentrum'.
Feiten en context
Het reglement heeft tot doel startende ondernemingen financieel te ondersteunen.
De ondersteuning concretiseert zich onder de vorm van een toelage van maximaal 15.000
€, waarvan de uitbetaling gespreid wordt over een periode van 3 jaar.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43;
Het provinciaal reglement van 20 maart 2007 ter versterking van de handelskernen
en het gemeentelijk detailhandelsbeleid in Vlaams-Brabant.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Het huidig reglement voorziet in een spreiding van de betaling van de premie over een
periode van 3 jaar.
Ingevolge de werken aan het Gemeenteplein is de bereikbaarheid van de daar gelegen
handelszaken moeilijker verzekerd.
De moeilijkere bereikbaarheid heeft een impact op het zakencijfer.
Teneinde de moeilijke periode te overbruggen wordt voorgesteld de betaling van de premie
ook mogelijk te maken over een periode van 2 jaar in plaats van 3.
Financieel advies
Financiële gevolgen
niet voorzien

interne
kredietwijziging

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het subsidiereglement met betrekking tot
het Starterscentrum, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst, secretariaat en
de dienst Lokale Economie.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
Financiële dienst,
secretariaat,
dienst Lokale Economie
***
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O.P.8 Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten voor
de buitengewone algemene vergadering van woensdag 26 april 2017.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys vraagt of punt 2 goedgekeurd zal worden of niet.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat er geen redenen voorhanden zijn om dit punt niet
goed te keuren.
Dhr. Wim Laureys verwijst naar de in de statuten voorziene verplichting om minstens 2
maal per jaar verslag uit te brengen aan de gemeenteraad. Hij betreurt dat aan deze
verplichting niet voldaan wordt.
Voorgeschiedenis
•

18 januari 2017: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017 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 23 november 2015 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 gemeentendeelnemers 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 woensdag 26 april 2017, welke
volgende punten omvat:
1) notulen van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2016:
goedkeuring;
2) statutenwijzing: goedkeuring;
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3) verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie
van de statuten: goedkeuring;
4) toetreding OCMW (art. 8): goedkeuring.
evenals de in zitting van 23 november 2015 aangeduide afgevaardigde en plaatsvervanger
van de afgevaardigde te mandateren om de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Haviland van 26 april 2017 goed te keuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van Haviland van 26 april 2017 en machtigt de gemeentelijke afgevaardigde, dhr. Joris
Pijpen - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger dhr. Wilfried Van Raemdonck - om
de betrokken agendapunten goed te keuren.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***
O.P.9 Secretariaat.
Regionaal
Landschap
afgevaardigde algemene vergaderingen.

Dijleland.

Aanduiding

eerste

DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys stelt dat de gemeentelijke afgevaardigde nooit enige informatie
verstrekte met betrekking tot deze vergaderingen en hij zich daarom zal onthouden.
Voorgeschiedenis
•

17 januari 2017 : mail van Regionaal Landschap Dijleland met betrekking tot de
algemene vergadering van 23 februari 2017.

Feiten en context
De gemeente is toegetreden tot het Regionaal Landschap Dijleland.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente dient twee stemgerechtigde afgevaardigden aan te duiden voor de algemene
vergaderingen van het Regionaal Landschap Dijleland.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Dhr. Eric Kumps, milieuambtenaar, wordt aangeduid als eerste afgevaardigde van de
gemeente Hoeilaart op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van het
Regionaal Landschap Dijleland.
Artikel 2
De aanduiding van dhr. Eric Kumps als eerste afgevaardigde voor de gewone en
buitengewone algemene vergaderingen van het Regionaal Landschap Dijleland geldt voor
de resterende duur van de legislatuur.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Regionaal Landschap Dijleland vzw,
Interleuvenlaan 64, 3001 Heverlee en aan de aangeduide afgevaardigde.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Regionaal Landschap Dijleland
betrokkene
***
O.P.10
Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Aanduiding tweede
afgevaardigde algemene vergaderingen.
DE RAAD,
Dhr. Roby Guns draagt de kandidatuur van mevrouw Annelies Vanderlinden voor.
Dhr. Wim Laureys herhaalt zijn motivatie om zich te onthouden bij de stemming.

Voorgeschiedenis
•

17 januari 2017: mail van Regionaal Landschap Dijleland met betrekking tot de
algemene vergadering van 23 februari 2017.

Feiten en context
De gemeente is toegetreden tot het Regionaal Landschap Dijleland.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente dient twee stemgerechtigde afgevaardigden aan te duiden voor de algemene
vergaderingen van het Regionaal Landschap Dijleland.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Mevr. Annelies Vanderlinden schepen wordt aangeduid als tweede afgevaardigde van de
gemeente Hoeilaart op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van het
Regionaal Landschap Dijleland.
Artikel 2
De aanduiding van mevr. Annelies Vanderlinden als tweede afgevaardigde voor de gewone
en buitengewone algemene vergaderingen van het Regionaal Landschap Dijleland geldt
voor de resterende duur van de legislatuur.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Regionaal Landschap Dijleland vzw,
Interleuvenlaan 64, 3001 Heverlee en aan de aangeduide afgevaardigde.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Regionaal Landschap Dijleland
betrokkene
***
O.P.11
Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys dankt het bestuur voor de informatie.
Hij vraagt welke opmerkingen niet terecht zouden geweest zijn.
Hij vraagt ook de verslagen van het dagelijks bestuur ter beschikking te stellen en deze van
de raad voor lokale manègehouders, indien deze als adviesorgaan fungeert.

Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 februari 1992: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad voor Milieu
en Natuur (Milieuraad).
23 februari 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Jeugdraad.
22 juni 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Bibbeheerraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Cultuurraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Sportraad.
3 juli 1997: beslissing gemeenteraad tot oprichting van Middenstandsraad (thans
Raad voor Lokale Economie).
17 mei 2001: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
28 maart 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
25 april 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Seniorenraad.
27 februari 2003: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Bestuur
Gemeenschapscentrum Felix Sohie.
26 maart 2007: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Beheer
Jeugdwerkinfrastructuur.
28 januari 2008: beslissing gemeenteraad tot oprichting van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
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Feiten en context
Volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet worden de verslagen en einddocumenten
van de adviesorganen meegedeeld aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Artikel 200, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeenteraad dient, overeenkomstig artikel 200, § 3 van het Gemeentedecreet, kennis
te nemen van de verslagen en adviezen van de adviesraden.
Volgende verslagen vullen de eerder ter beschikking gestelde verslagen aan (aanvulling na
de gemeenteraad van 29 augustus 2016):
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad

RvB Jeugdwerkinfrastructuur
LOK
Milieuraad

Raad Lokale Economie
Seniorenraad
Sportraad

DATUM VERGADERING:
15.11.16 - 23.06.16 - 29.02.16
29.09.16 - 17.05.16
27.09.16 - 24.05.16 - 02.04.15
9.11.15
20.12.16 - 23.11.16 - 25.10.16 - 27.09.16 31.08.16 - 21.06.16 - 26.08.15 - 23.06.15
7.12.16 - 2.11.16 - 5.10.16 - 7.09.1 1.06.16 - 4.05.16 - 6.04.16 - 1.03.16 10.02.16 - 6.01.16 - 2.12.15 - 4.11.15 7.10.15 - 2.09.15 - 3.06.15 - 6.05.15
09.02.16 - 29.09.15 - 12.05.15 - 10.02.15
12.10.16 - 18.05.16
22.09.16 - 23.06.16 - 21.04.16 - 10.03.16 21.01.16 - 10.12.15 - 29.10.15 - 17.09.15 11.06.15 - 23.04.15
12.10 16 - 06.09-16 - 22.06.16 - 26.05.16 27.04.16 - 27.01.16 - 23.09.15
06.10.16 - 30.06.16 - 03.09.15
19.12.16 - 25.04.16 - 9.12.15 - 16.06.15

Volgende adviezen vullen de eerder ter beschikking gestelde adviezen aan (aanvulling na
de gemeenteraad van 29 augustus 2016):
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad

RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad

DATUM:

ADVIES:
30.01.17- erkenning Blueprint vzw
11.01.17 - erkenning Royal Dansclub
25.05.16 - erkenning verenigingen
23.06.16 - samenstelling adviesraden
19.10.16 - erkenning Nerorock vzw
/
/
/
13.12.16 - dimmen straatverlichting
10.11.16 - besteding jeugdfonds 2016
18.05.16 - erkenningsaanvragen jeugd
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RvB JWI
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie

Seniorenraad
Sportraad

9.12.16 - parkeerbeugel joengele
7.12.16 - Halan Kouter inrichting
/
11.01.16 - herziening GNOP
23.02.16 - masterplan trage wegen
03.08.16 - parking oud Kampuchéa
30.09.16 - Hoeilaart App
30.09.16 - parking Jenny Denayer
31.05.16 - samenstelling adviesraden
29.07.16 - erkenningsaanvragen verenigingen
05.01.17 - erkenning Sport en Opleiding vzw
21.12.16 - duurzaam sportmateriaal
21.12.16 - subsidies verenigingen
29.09.16 - masterplan

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de bijgevoegde verslagen en adviezen van diverse
adviesorganen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- intern: webmaster voor controle
***
TOEGEVOEGD PUNT
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Alain Borreman i.v.m. de
mandaten van lokale politici.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aanvullend agendapunt, ingediend door raadslid Alain Borreman, op 16 februari
2017.

Feiten en context
(Letterlijke overname ingediende tekst)
Alain Borreman
Felix Sohiestraat 14
1560 Hoeilaart
Aan de heer gemeentesecretaris van Hoeilaart
Jan Van Ruusbroeckpark
1560 Hoeilaart
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Hoeilaart, 16 februari 2017
Geachte heer Gemeentesecretaris,
Hierbij vraag ik u een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 22
februari 2017:
Toelichting
Gezien de commotie die ontstaan is over de betaalde mandaten van lokale politici.
Voorstel van beslissing
De gemeenteraad vraagt de secretaris om een lijst te maken van alle mandaten die vanuit
de gemeenteraad worden toegewezen, de personen die deze vervullen en de som die
hiervoor door deze personen in 2016 werd ontvangen. Hieraan zullen ook de zitpenningen
van de gemeenteraad zelf worden toegevoegd. De gemeenteraad roept al haar leden op
om hieraan spontaan mee te werken.
Deze lijst zal op de volgende gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd en
achteraf publiek worden gemaakt
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Alain Borreman
Gemeenteraadslid
Op vraag van dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dhr. Borreman mee dat de gegevens met
betrekking tot mandaten, die niet door de gemeente toegewezen zijn, enkel op vrijwillige
basis meegedeeld kunnen worden.
Dhr. Steven Coppens vat samen dat de administratie een overzicht opmaakt van de
gekende mandaten en ontvangsten die vanuit de gemeente worden toegekend,
aangevuld met de zitpenningen voor de gemeenteraad. Daarnaast wordt aan de
raadsleden gevraagd op korte termijn op vrijwillige basis deze lijst aan te vullen met
overige mandaten in raden die ze zouden betrekken. De lijst wordt volgende
gemeenteraad voorgelegd.

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Enig artikel
De raad hecht goedkeuring aan de motie die er toe strekt de betaalde mandaten,
toegewezen vanuit de gemeenteraad, openbaar te maken.
Dhr. Wilfried Van Raemdonck stelt voor dit ook uit te breiden tot het OCMW.

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
***
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TOEGEVOEGD PUNT
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Wim Laureys i.v.m. de
politieke neutraliteit van de gemeentelijke adviesraden.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aanvullend agendapunt, ingediend door Wim Laureys, op 16 februari 2017.

Feiten en context
(Letterlijke overname ingediende tekst)
Wim Laureys
J. Delcordestraat 4A
1560 Hoeilaart
Gemeentebestuur van Hoeilaart
Aan de heer gemeentesecretaris,
Jan Van Ruusbroeckpark
1560 Hoeilaart
Hoeilaart, 16 februari 2017
Geachte heer gemeentesecretaris,
In bijlage bezorgen wij u een motie die wij ter stemming willen voorleggen aan de
gemeenteraad in haar vergadering op 22 februari 2017.
Wij vragen u dan ook om deze motie toe te voegen aan de agenda van de vergadering van
22 februari 2017.
Met de meeste hoogachting,
Wim Laureys
Gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart
Motie vanwege de gemeenteraad van Hoeilaart 22 februari 2017
Artikel 199 en 200 van het gemeentedecreet geven aan op welke manier de gemeenteraad
initiatieven neemt om de betrokkenheid en de inspraak van burgers of doelgroepen te
verzekeren bij de beleidsvoorbereidiing, bij de uitwerking van de gemeentelike
dienstverlening en bij de evaluatie ervan.
De gemeenteraad van Hoeilaart is reeds jaren geleden overgegaan tot de organisatie van
raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze
het gemeentebestuur te adviseren.
Om de onafhankelijkheid en de politieke neutraliteit ervan te garanderen heeft het
gemeentebestuur recent nog het initiatief genomen om de statuten van de verschillende
adviesraden tegen het licht te houden en aan te passen waar nodig.
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Het is dan ook jammer te moeten vaststellen dat de voorzitster van Pro Hoeilaart in haar
nieuwjaarstoespraak op 15 januari 2017 het nodig vond te benadrukken dat vandaag elke
beleidsbeslissing van het gemeentebestuur wordt gekauwd en herkauwd, ook in de
gemeentelijke adviesraden waar haar partij volgens het citaat “ drie voorzitters heeft zitten
die zeer kritisch omgaan met hun adviesgeving “.
Moeten we hieruit dan besluiten dat de adviesgeving van de andere adviesraden,waar Pro
Hoeilaart ‘geen voorzitter heeft zitten’ enkel minderwaardige of niet-kritische adviezen
geven ?
Het is ook te betreuren dat zelfs actieve politieke partijmilitanten onder de noemer van
‘deskundige’ kunnen infiltreren in gemeentelijke adviesraden.
De gemeenteraad van Hoeilaart vraagt aan alle politieke partijen die actief zijn in Hoeilaart
om de politieke neutraliteit van alle gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren te
respecteren en na te streven. Elke schijn van politiek partijdigheid van voorzitters van een
gemeentelijke adviesraad in hun adviesvorming moet actief bestreden worden.
De gemeenteraad van Hoeilaart vraagt dit, per brief, gericht aan de lokale voorzitters van
de politieke partijen actief in Hoeilaart.
Dhr. Klaas Geers stelt dat de voorzitters boven de partijbelangen moeten uitstijgen en
is de mening toegedaan dat één zin van de voorzitster van Pro Hoeilaart verkeerd
geïnterpreteerd werd. Hij geeft aan de motie niet te zullen goedkeuren.
Dhr. Wim Laureys deelt mee dat hij de speech gelezen heeft en het dus niet gaat over
een interpretatie van een mondelinge uitspraak.
BESLUIT: Na stemming: 7 stemmen voor; 13 stemmen tegen;
Enig artikel
De raad hecht geen goedkeuring aan de motie die er toe strekt te bepalen dat alle politieke
partijen de politieke neutraliteit van alle gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren
dienen te respecteren en na te streven.
Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
***
Vragen en antwoorden.
1. Dhr. Michel Joly informeert of de gemeente Hoeilaart ingaat op de uitnodiging van de
gemeente Overijse om fusiegesprekken te voeren.
Dhr. Steven Coppens deelt mee dat dit punt op de volgende gemeenteraad zal
geagendeerd worden.
Op vraag van dhr. Michel Joly bevestigt dhr. Tim Vandenput dat er omtrent dit punt geen
beslissingen getroffen worden vooraleer de gemeenteraad het punt behandeld heeft.
2. Mevr. Els Menu wijst op het lopend onderzoek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
met betrekking tot het duurzaam ontwikkelingsplan.
Zij vraagt of de gemeente hiervan op de hoogte is, evenals van de mogelijke impact van
de voorstellen.
Dhr. Tim Vandenput schat in dat de impact op het vlak van de huisvesting beperkt zal
blijven, gelet op de natuurlijke barrière die het Zoniënwoud vormt.
Hij geeft aan meer bezorgd te zijn omtrent de mobiliteitsproblematiek, onder meer het
mogelijks versmallen van de toegangswegen.
Hij bevestigt een voorstel van de gemeentelijke diensten af te wachten.
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3. Dhr. Borreman wijst op een aantal moeilijkheden met betrekking tot de toegankelijkheid
van het Gemeenteplein.
Dhr. Marc Vanderlinden wijst er op dat het een moeilijke evenwichtsoefening betreft.
4. Dhr. Wim Laureys verwijst naar een artikel in de Serrist van 9 februari met betrekking
tot de buurtpreventiegroep. Hij stelt verbaasd te zijn wat betreft de kritische bemerkingen
van Pro Hoeilaart, terwijl er toch ook over gesproken werd in zitting van het college van
27 januari. Hij acht een democratisch debat aangewezen.
Dhr. Tim Vandenput stipt nog aan dat het een burgerinitiatief betreft, dat wel wordt
ondersteund door het gemeentebestuur.
5. Dhr. Michel Joly wijst op de moeilijkheden, die voortvloeien uit het afsluiten van een
aantal toegangsparkings van het Zoniënwoud, in het bijzonder naar parkeren toe zoals bv.
in de Meutedreef.
Hij vraagt of het college van burgemeester en schepenen hiervan op de hoogte is en of er
actie ondernomen wordt.
Dhr. Tim Vandenput wijst er op dat de situatie reeds geruime tijd bestaat en het afsluiten
een eenzijdige beslissing van het Agentschap Natuur en Bos betreft.
Hij stipt aan dat de gemeente herhaaldelijk gemeld heeft dat het geen goede beslissing
was. Hij betreurt het gebrek aan voorafgaand overleg en het ontbreken van begeleidende
maatregelen, zoals het voorzien van oversteekplaatsen.

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

get. Steven Coppens
voorzitter

Geert Raymaekers
gemeentesecretaris

Steven Coppens
voorzitter

