Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 26
januari 2015.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys stelt dat de notulering met betrekking tot zijn vraag in verband met
het kunstwerk van Maurits Pirquin geen correcte weergave vormt van hetgeen gezegd
werd.
Voorgeschiedenis
•

26 januari 2015: 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: 13 stemmen voor; 5 stemmen tegen; 2 onthoudingen;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 26 januari 2015 goed.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Burgerzaken. Straatnaamgeving. Toekenning straatnaam wegenis,
gelegen tussen IJzerstraat en Krekelheide.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

gemeenteraadsbeslissing van 29 augustus 2011.

Feiten en context
De weg, gelegen tussen IJzerstraat en de Krekelheide vormt een "zijstraat" van de
IJzerstraat.
Er bevinden zich een aantal woningen in deze zijstraat.
Juridische gronden
•

decreet van 28 januari 1977, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 29 november
2002.

Advies
•
•

advies van de cultuurraad, in zitting van 19 mei 2011
advies van de gemeentelijke archivaris, uitgebracht bij brief van 18 april 2011.

Argumentatie
Vanuit het oogpunt van een snelle en efficiënte interventie door de hulpdiensten is het
wenselijk een onderscheiden straatnaam toe te kennen aan het betrokken gedeelte van
de IJzerstraat.
Het dossier, opgestart in 2011, werd na afloop van het openbaar onderzoek niet verder
behandeld.
Het dossier wordt daarom hernomen van het begin.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Aan de trage weg, gelegen tussen de IJzerstraat en de Krekelheide, wordt de naam
"Sprokkelpad" toegekend.
Artikel 2
Deze beslissing wordt definitief indien in het kader van het openbaar onderzoek geen
bezwaren worden ingediend.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst bevolking, technische dienst.
***
O.P.3 Jeugdwerking. Tarifiëring vakantie-initiatieven. Goedkeuring aanpassing
huishoudelijk reglement.
DE RAAD,
Dhr. Laureys informeert naar de controle van de feitelijke gezinnen.
Mevr. De Bleeker deelt mee dat een eerste controle zal gebeuren door de
jeugddienst/sportdienst en er bij twijfel een controle zal gebeuren door de sociale dienst
van het OCMW.
Dhr. Laureys uit zijn twijfels omtrent de effectiviteit van de controle.
Voorgeschiedenis
•
•

beslissing van de gemeenteraad van 23 september 2013 tot goedkeuring van het
huishoudelijk reglement vakantiewerkingen en jeugdatelier.
college van burgemeester en schepenen van 8 december 2014: principieel
akkoord met een differentiatie van de tarieven voor deelname aan
vakantiewerkingen in functie van inkomsten.

Feiten en context
Het OCMW ontvangt subsidies in het kader van de kinderarmoedebestrijding.
Het is de bedoeling om deze subsidies aan te wenden in het kader van de differentiatie
van de tarieven.
Juridische gronden
•

artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet.

Advies
•

advies van de jeugdraad, in zitting van 4 februari 2015.

Argumentatie
De tarieven met betrekking tot de vakantiewerkingen werden een laatste maal
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 september 2013.
De voorgestelde differentiatie strekt er toe de deelnameprijs aan vakantiewerkingen te
halveren voor kinderen uit gezinnen met een beperkt belastbaar inkomen.
Het is de bedoeling de nieuwe tarieven te hanteren met ingang van de vakantiewerking,
gepland tijdens de paasvakantie.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
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Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement vakantiewerkingen en
jeugdatelier Hoeilaart, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.
Artikel 2
Het reglement treedt in werking op 1 maart 2015.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst, de jeugddienst,
de sportdienst, de jeugdraad.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
financiële dienst, de jeugddienst, de sportdienst, de jeugdraad, het secretariaat
***
O.P.4 Gemeentesecretaris. Finilek - Wind4Flanders. Beslissing tot
onderschrijving.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

brief van 16 december 2014 van Finilek.

Feiten en context
De gemeente wordt uitgenodigd om te investeren in Wind4Flanders.
Wind4Flanders heeft tot doel de productie van windenergie te bevorderen en aldus het
gebruik van alternatieve energiebronnen te verhogen.
Het aandeel van de gemeente Hoeilaart in de participatie bedraagt 45.138,43 euro.
Het investeringsbedrag wordt voor rekening van de gemeente door Finilek gefinancierd.
Juridische gronden
•
•

gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.
decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking.

Advies
/
Argumentatie
Het betreft een investering in milieuvriendelijke technologie (windenergie).
De gemeente dient de investering niet te financieren gezien Finilek hiervoor instaat.
Er dienen dan ook geen uitgavenkredieten voorzien te worden in het budget.
Aan de investering zijn geen boekhoudkundige verrichtingen verbonden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Enig artikel
Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente een maximaal investeringsbedrag
tot 31 december 2017 in Wind4Flanders te onderschrijven van 45.138,43 euro.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Finilek, financiële dienst.
***
O.P.5 Secretariaat. ISWa. Aanstelling afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013, tot aanduiding van de
afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde van de gemeente voor de
algemene vergadering van ISWa, voor de bestuursperiode 2013-2018.
Besluit van de gemeenteraad van 1 december 2014, tot aanduiding van een
plaatsvervangend lid voor de Raad van Bestuur van ISWa, in vervanging van dhr.
Tim Vandenput, ontslagnemend lid.
Brief van 14 januari 2015, met de officiële uitnodiging tot de jaarvergadering van
ISWa op 4 maart 2015.

Feiten en context
Mevr. Eva De Bleeker werd in zitting van 25 februari 2013 aangeduid als afgevaardigde
van de gemeente, voor de rest van de legislatuur.
Mevr. De Bleeker werd, in zitting van 1 december 2014, voorgedragen als
plaatsvervangend lid voor de raad van bestuur van ISWa, in vervanging van dhr. Tim
Vandenput, ontslagnemend lid.
Conform de bepalingen van de statuten kan een afgevaardigde van een gemeente niet
tegelijkertijd lid zijn van de raad van bestuur.
Er dient dus tot vervanging van mevr. De Bleeker als afgevaardigde te worden
overgegaan.
Juridische gronden
•
•
•

Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43.
De statuten van ISWa, inzonderheid betreffende de voordracht door de
deelnemende gemeenten van kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur van
ISWa.

Advies
/
Argumentatie
De aanduiding van een afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen
van de intercommunale ISWa dient te gebeuren door de gemeenteraad.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Dhr. Tim Vandenput, Veldstraat 5, 1560 Hoeilaart wordt aangeduid als afgevaardigde van
de gemeente voor de algemene vergaderingen van ISWa, voor de resterende duur van
de legislatuur 2013-2018.
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Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Intercommunale ISWa en aan
betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
ISWa, betrokkene, secretariaat.
***
O.P.6 Gemeentesecretaris. Beleidstoelichting. Marc Vanderlinden / Els
Uytterhoeven.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Goedkeuring van het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2015, in zitting van
de gemeenteraad van 18 december 2014.

Feiten en context
Naar analogie met de geplande beleidstoelichting voor de adviesorganen wordt er
voorzien in een beleidstoelichting door de leden van het college van burgemeester en
schepenen aan de gemeenteraad.
In zitting van 26 januari werd de beleidstoelichting door dhr. Tim Vandenput en mevr.
Eva De Bleeker geagendeerd.
In zitting van 23 februari wordt de beleidstoelichting door dhr. Marc Vanderlinden en
mevr. Els Uytterhoeven geagendeerd.
In de zitting van maart wordt de beleidstoelichting van de overige leden van het college
van burgemeester en schepenen gepland.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder titel I.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de beleidstoelichting, verstrekt door respectievelijk dhr. Marc
Vanderlinden en mevr. Els Uytterhoeven.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Geen uittreksels voorzien.
***
Vragen en antwoorden.
Dhr. Borreman stelt dat de gemeenteraad zich dient te bezinnen over modernere
communicatiemiddelen en het gebruik ervan.
Dhr. Vandenput deelt mee dat het college hier inderdaad mee bezig is en de plaatsing
van bv digitale communicatieborden overwogen wordt.
Dhr. Pijpen wijst nog op het feit dat het college Meeting.mobile in gebruik genomen heeft
en dit programma geëvalueerd zal worden met het oog op het gebruik door de voltallige
gemeenteraad.
Els Menu stelt dat jonge moeders meer naar kamp Kwadraat trekken in plaats van hun
kinderen in te schrijven voor de Hoeilaartse vakantiewerkingen en dit omwille van
meerdere factoren: begeleiding, aanbod, soepeler inschrijfsysteem. Ze vraagt of de
schepen op de hoogte is van deze evolutie.
Dhr. Pijpen wijst er op dat de gemeente Overijse over grotere budgetten beschikt en de
animatoren beter verloont. Hij stelt dat de tarieven er anderzijds ook hoger liggen.
Hij is de overtuiging toegedaan dat er vooral moet gewerkt worden rond het
aantrekkelijk houden van de vakantiewerkingen voor onze animatoren en twijfelt er aan
of de gemeente Overijse kwaliteitsvoller werkt. Hij geeft aan dat er ook al een aantal
deelnemers intussen teruggekeerd zijn naar Hoeilaart.
Dhr. Demaerschalk komt terug op zijn vraag met betrekking tot de installatie van
kerstverlichting. Hij stelt dat de uitleg van schepen Vanderlinden, zoals gegeven ter
zitting, niet overeenstemt met de brief die hij later ontving en geeft aan dit niet te
begrijpen.
Dhr. Vanderlinden stelt dat hij niet op de hoogte was van alle details op het ogenblik dat
de gemeenteraad doorging en hij via de brief alle uitleg gegeven heeft.
Dhr. Laureys komt terug op het schilderij van Maurits Pirquin en vraagt of er al
beslissingen getroffen werden met betrekking tot de inontvangstname.
Dhr. Vandenput stelt dat er eerst nagegaan dient te worden waar het schilderij gehangen
kan worden en er, met andere woorden, voor de gemeenteraad en de beslissing over de
inontvangstname een volledig dossier moet opgemaakt worden.
Er volgt aansluitend nog een discussie over de handelingen, ondernomen sinds de vorige
gemeenteraad, en de initiatiefnemers hiervan.

***
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

