Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 23 MEI 2016
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 25 april 2016.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

25 april 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: 16 stemmen voor;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 25 april 2016 goed.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Grondafstand. Verkaveling De Greef en Eggerickx. Bepaling grondafstand
op 4 m uit de as van de J.B. Michielsstraat.
DE RAAD,

Dhr. Wim Laureys informeert naar de visie van het gemeentebestuur met betrekking tot
de invulling van het binnengebied.
Dhr. Tim Vandenput wijst er op dat er getracht werd om, in samenspraak met alle
eigenaars, te komen tot de ontwikkeling van een globale visie. Een globaal akkoord bleek
echter niet mogelijk.
Hij geeft aan dat de aanvraag kadert binnen het APA.
Dhr. Wim Laureys geeft aan twijfels te hebben wat betreft de conformiteit met het APA.
Hij stelt dat de bouwzone van 50 meter niet gerespecteerd wordt.
Dhr. Tim Vandenput bevestigt dat de aanvraag in overeenstemming is met het APA.

Motivering - voorgeschiedenis
Aanvraag van de heer en mevrouw Eggerickx, de heer en mevrouw De Greef en BVBA
TDG Concept met betrekking tot het verkavelen van een goed bestemd voor het bouwen
van een achteringelegen woning langsheen de J.B. Michielsstraat.
Feiten en context
De verkaveling is gelegen in de J.B. Michielsstraat, kadastraal gekend sectie B nummers
853 c23 en s22.
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 mei 2016 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven.
Argumentatie
Een aanvraag werd ingediend door de heer en mevrouw Eggerickx, de heer en mevrouw
De Greef en bvba TDG Concept voor het verkavelen van een perceel grond langsheen de
J.B. Michielsstraat.
Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van genoemde grond moet worden
gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 4 meter uit de as van de
voorliggende straat, en dit 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.
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Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 mei 2016 advies
uitgebracht.
Motivering financieel advies
Geen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
In de J.B. Michielsstraat wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de eigendom
van de heer en mevrouw Eggerickx, de heer en mevrouw De Greef en bvba TDG Concept
met betrekking tot de ingediende verkavelingsaanvraag, gewijzigd en vastgesteld op 4
meter uit de as van de straat en dit 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.

Dhr. Wim Laureys motiveert de onthouding aan de hand van de stelling dat de aanvraag
niet conform het APA is.
Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant
Dienst ruimtelijke ordening
***
O.P.3 Personeelsdienst. Rechtspositieregeling. Goedkeuring.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys verwijst naar artikel 205 § 3 en informeert naar de motivatie bij het
onderscheid.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat de regeling enkel van toepassing is op personeelsleden
die in de toekomst in dienst treden.
Hij bevestigt dat de nieuw aan te werven personeelsleden hiervan op de hoogte zijn.
Dhr. Wim Laureys vraagt hem het overzicht te bezorgen van de personeelsleden die in
2015 de permanentietoelage genoten.
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Voorgeschiedenis
•

Wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut.

Feiten en context
De rechtspositieregeling omvat de diverse administratieve en geldelijke bepalingen, zoals
toepasselijk op het contractueel en statutair gemeentepersoneel.
Juridische gronden
•

Artikel 43 § 2, 4° van het gemeentedecreet.

Advies
Syndicaal overleg, georganiseerd op 9 mei 2016.
Argumentatie
Er worden diverse aanpassingen aangebracht aan de rechtspositieregeling. Deze
aanpassingen vloeien in eerste instantie voort uit de wijziging van de regelgeving met
betrekking tot de proefperiode bij indiensttreding.
De evaluatietermijn wordt op 2 jaar gebracht.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals
gevoegd in bijlage bij deze beslissing.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, in
toepassing van artikel 253 § 1, 1° van het Gemeentedecreet.
Artikel 3
Een exemplaar van de rechtspositieregeling wordt aan elk personeelslid overgemaakt.

Dhr. Wim Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het gegeven dat er een
onderscheid wordt gemaakt tussen personeelsleden binnen dezelfde dienst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Peggy Wauters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Toezichthoudende overheid.
***
O.P.4 Personeelsdienst. Arbeidsreglement. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Invoering van de wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico's
op het werk.

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 23 mei 2016

Feiten en context
Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving in verband met de preventie van
psychosociale risico's op het werk in Staatsblad.
De bestaande regelgeving in verband met psychosociale belasting (vastgelegd in hoofdstuk
V bis van de wet van 4 augustus 1996 en het KB van 17 mei 2007) wordt hierdoor
gewijzigd.
Juridische gronden
•
•

•
•

Artikel 43 van het Gemeentedecreet;
Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de
preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid
geweld, pesterijen en ongewenst sexueel gedrag op het werk;
Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van
4 augustus 1996;
Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale
risico's op het werk.

Advies
Syndicaal overleg de dato 9 mei 2016.
Argumentatie
De nieuwe wettelijke bepalingen inzake psychosociale risico's op het werk hebben
betrekking op het geheel van de psychosociale risico's en zijn niet langer enkel gericht op
de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst sexueel gedrag.
Het arbeidsreglement dient aangepast te worden met het oog op de overeenstemming met
de nieuwe wettelijke bepalingen inzake de psychosociale risico's.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het arbeidsreglement, zoals gevoegd in bijlage bij deze
beslissing.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt toegezonden aan de provinciegouverneur, evenals aan
FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, algemene directie toezicht op de sociale
wetten, d'Aubreméstraat 16, 1800 Vilvoorde.
Artikel 3
Een exemplaar van het arbeidsreglement wordt aan elk personeelslid overhandigd.
Verantwoordelijke ambtenaar: Peggy Wauters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Provinciegouverneur, arbeidsinspectie
***
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O.P.5 Personeelsdienst. Financieel beheerder gemeente - OCMW.
Vacantverklaring.
DE RAAD,

Dhr. Wim Laureys informeert naar de ontslagbrief.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat het ontslag via mail werd ter kennis gebracht aan de
gemeentesecretaris en hemzelf.
Dhr. Wim Laureys informeert naar de ingangsdatum van het ontslag en de bevoegdheid
desbetreffend van de gemeenteraad.
Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat de financieel beheerder zou vertrekken rond
september/oktober en er desbetreffend ook overleg is tussen de gemeentesecretarissen.
Dhr. Wim Laureys betreurt dat de vacature al werd gepubliceerd voorafgaand aan de
vacantverklaring.
Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat er pragmatisch gewerkt werd, met het oog op de
organisatie van de aanwervingsproeven voor het begin van de zomervakantie.

Voorgeschiedenis
•

Ontslag, ingediend door dhr. Kris Philips, financieel beheerder van gemeente en
OCMW.

Feiten en context
Dhr. Kris Philips heeft aangegeven ontslag te nemen als financieel beheerder van de
gemeente en het OCMW. Met het oog op zijn vervanging wordt de functie vacant verklaard.
Juridische gronden
•
•
•

Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, in het bijzonder titel II.
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De functie van financieel beheerder dient vacant verklaard te worden.
De financieel beheerder bekleedt via beheersovereenkomst ook de functie van financieel
beheerder van het OCMW (à rato van 2/5 FTE). Aan deze beheersovereenkomst worden
geen wijzigingen doorgevoerd. De nieuw aan te werven financieel beheerder zal dan ook
optreden als financieel beheerder van het OCMW.
In toepassing van artikel 27 van het BVR van 23 november 2012 wordt voorgesteld om
het jaarsalaris van de financieel beheerder te verhogen met 20 % (cumulatietoelage). De
cumulatietoelage zal nog het voorwerp uitmaken van een bijkomende raadsbeslissing.
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
De functie van financieel beheerder van gemeente en OCMW wordt vacant verklaard.
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Artikel 2
De functie van financieel beheerder zal worden ingevuld via een aanwervingsprocedure.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing.

Dhr. Wim Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het gegeven dat hij niet
akkoord gaat met de publicatie van de vacature, voorafgaand aan de vacantverklaring.
Verantwoordelijke ambtenaar: Peggy Wauters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst
***
O.P.6 Secretaris. Kapitaalverhoging Eandis Assets. Goedkeuring onderschrijving
door Finilek.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van 22 maart 2016 van Finilek betreffende de kapitaalverhoging Eandis
Assets, met motiveringsnota.

Feiten en context
De gemeente Hoeilaart is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Finilek.
Finilek is op verzoek en voor rekening van de gemeenten-deelnemers deelnemer in Eandis
Assets.
In het licht hiervan ontving Finilek het aanbod om aandeelhouder te worden in Eandis
Assets door in te tekenen op een kapitaalverhoging van Eandis Assets ten bedrage van
19.708.100 euro.
Het bedrag dat door de gemeente Hoeilaart onderschreven kan worden bedraagt
247.383,59 euro.
De financiering gebeurt door Finilek, uitsluitend via vreemde middelen (bankfinanciering).
Juridische gronden
•
•
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Statuten van Finilek, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 augustus 1996.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Eandis Assets is de gefuseerde distributienetbeheerder.
Deze wil een kapitaalverhoging doorvoeren, door de uitgifte van B-aandelen, die bestemd
zijn voor de financieringsverenigingen. Voor Finilek betreft het een bedrag van 19.708.100
€, waarvan 247.383,59 € aandeel Hoeilaart.
Het verwerven van aandelen van de netbeheerder behoort tot het maatschappelijk doel
van de financieringsverenigingen.

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 23 mei 2016

Het verwerven van aandelen van de netbeheerder betekent voor de gemeente een
bijkomend actief zonder dat budget of balans hierdoor gevat wordt. Er zijn dus geen
boekhoudkundige of budgettaire consequenties.
Verder wordt er verwezen naar de motivatienota in bijlage.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
Finilek te verzoeken om voor rekening van de gemeente Hoeilaart de kapitaalverhoging
van Eandis Assets te onderschrijven voor een bedrag van 247.383,59 €.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing, inzonderheid de kennisgeving aan Finilek.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Finilek, financieel beheerder.
***
O.P.7 Technische dienst. Heraanleg binnenkoer kasteelhoeve. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD,

Dhr. Wim Laureys informeert of dit dossier besproken werd met Erfgoed Vlaanderen.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat er overleg geweest is.

Voorgeschiedenis
•

Opmaak bestek met nr. 2016-016 opgesteld door de technische dienst.

Feiten en context
Het binnenplein van de Kasteelhoeve is moeilijk begaanbaar. Om de begaanbaarheid te
verbeteren wordt de heraanleg gepland.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 99.280,00 euro, exclusief btw, of
120.128,80 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, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
15 juli 2005: gemeentedecreet en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 43 § 2,
11°;
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•
•
•
•
•

15 juni 2006: wet betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
20 december 2007: besluit van de gemeenteraad en latere wijzigingen houdende
vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen
beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur;
15 juli 2011: Koninklijk Besluit betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
14 januari 2013: Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen;
17 juni 2013: wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.

Advies
Niet van toepassing.
Argumentatie
De heraanleg is noodzakelijk met het oog op de verbetering van de toegankelijkheid.
Momenteel zijn er, in het kader van de hertekening van de gemeentelijke diensten, ook
herinrichtingswerken aan de gang in de Kasteelhoeve. Deze strekken er toe de volgende
diensten in de Kasteelhoeve onder te brengen of intern te verhuizen : sociale dienst van
het OCMW, dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu, dienst Vrije Tijd en Welzijn, technische
dienst, sociaal huis.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
Financieel advies
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/004/001/001/002).
BESLUIT: Na stemming: 16 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan een opdracht met als voorwerp de 'heraanleg binnenkoer
kasteelhoeve', opgesteld door de technische dienst.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3
De raad hecht goedkeuring aan het bestek met nr. 2016-06 met betrekking tot deze
opdracht.
Artikel 4
De raad hecht goedkeuring aan de raming met betrekking tot deze opdracht, ten bedrage
van 99.280 euro, btw exclusief.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/004/001/001/002).
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Klassement GR, TD
***
O.P.8 Dienst vrije tijd en welzijn. Huis van het Kind. kennisname budget 2016
en voorstel reglement ter ondersteuning van opvoedingsondersteunende
initiatieven.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
• 1 april 2014: in werking treding van het Decreet houdende de preventieve
gezinsondersteuning.
• 23 juni 2014: principiële goedkeuring door de gemeenteraad tot samenwerking met de
gemeente en het OCMW van Overijse voor de oprichting van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband 'Huis van het Kind Druivenstreek' voor de gemeenten Overijse en
Hoeilaart.
• 30 juli 2014: indienen van erkennings- en subsidieaanvraag Huis van het Kind
Druivenstreek bij Kind en Gezin.
• 1 januari 2015: Huis van het Kind Druivenstreek erkend en gesubsidieerd na goedkeuring
van onze aanvraag door Kind en Gezin.
• 12 april 2016: bijeenkomst stuurgroep.
Feiten en context
Tijdens de voorbije stuurgroep 7 (d.d. 12 april 2016) van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Huis van het Kind Druivenstreek werd definitieve goedkeuring
gegeven aan een aantal voorstellen die uitgewerkt werden door de coördinatoren en
werkgroepen.
Het gaat om:
• het definitieve beleidsplan en budget 2016
• een reglement ter promotie van opvoedingsondersteunende initiatieven in de gemeenten
Overijse en Hoeilaart.
Het verslag van deze stuurgroep werd ter kennisname voor het college van 09/05/2016
geagendeerd.
Aangezien het OCMW van Overijse bij de opstart aangeduid werd als ontvanger van de
subsidies die Kind en Gezin en de Provincie Vlaams-Brabant voorzien, is het ook deze raad
die officieel goedkeuring dient te geven aan onder andere het budget van het Huis van het
Kind Druivenstreek.
In het verleden werden voor wat de gemeente Hoeilaart betreft de verslagen van
stuurgroep en werkgroepen ter kennisname geagendeerd voor het college om op die
manier toch ook de raadsleden in kennis te brengen van de werking en genomen
beslissingen.
De leden van de stuurgroep en coördinatoren meenden dat het nu opportuun was om ook
de 'andere' raden (gemeenteraden van Overijse en Hoeilaart en OCMW-raad Hoeilaart)
kennis te laten nemen van de werking en de voorziene en gebruikte werkingsmiddelen van
het Huis van het Kind Druivenstreek.
Tijdens de stuurgroep van 12 april 2016 werd daarom afgesproken dat het definitieve
beleidsplan 2016 en het voorstel van ondersteuningsreglement niet alleen voor definitieve
goedkeuring aan de OCMW-raad van Overijse zou voorgelegd worden maar ook ter
kennisname geagendeerd wordt voor de beide gemeenteraden en voor de OCMW-raad van
Hoeilaart.
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Juridische gronden
• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.
Advies
De leden van de stuurgroep van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Huis van
het Kind Druivenstreek besloten tijdens de bijeenkomst van 12 april 2016 dat het
opportuun was om het definitieve beleidsplan 2016 en het voorstel van
ondersteuningsreglement niet alleen voor definitieve goedkeuring aan de OCMW-raad van
Overijse voor te leggen maar ook ter kennisname te agenderen voor de beide
gemeenteraden (Overijse en Hoeilaart) en voor de OCMW-raad van Hoeilaart.
Argumentatie
De dienst Vrije Tijd en Welzijn stelt voor zich aan te sluiten bij de vraag van de stuurgroep
Huis van het Kind Druivenstreek om ook de andere beleidsorganen te informeren over de
werking en de werkingsmiddelen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de beslissingen die door de stuurgroep Huis van het Kind
Druivenstreek genomen worden tijdens de bijeenkomst op 12 april 2016 (verslag
stuurgroep).
In het bijzonder neemt de raad kennis van het beknopte jaarverslag over de werking in
2015, van het budget 2016 en van het subsidiereglement ter promotie van
opvoedingsondersteunende initiatieven in Hoeilaart en Overijse.
Verantwoordelijke ambtenaar: Jan Van Damme
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Huis van het Kind, afdelingshoofd Vrije Tijd en Welzijn, beleidsmedewerker welzijn
***
O.P.9 Secretariaat. TMVW. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten voor
de gewone algemene vergadering van TMVW (IC) van 24 juni 2016.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

4 mei: aangetekende brief van TMVW intercommunale, zijnde de uitnodiging tot de
gewone algemene vergadering van 24 juni 2016 met verzoek om de afgevaardigde
te mandateren de betreffende agendapunten goed te keuren.

Feiten en context
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016,
toegetreden tot de aankoopcentrale CREAT van TMVW (tevens bekend onder de naam
FARYS).
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Juridische gronden
•
•
•

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016 tot toetreding tot TMVW (IC);
Statuten van TMVW (IC);
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de gewone
algemene vergadering van TMVW (IC) cvba van 24 juni 2016, welke volgende punten
omvat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toetredingen en uitbreiding van toetredingen;
Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
en uitbreiding van toetredingen;
Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015 ;
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015;
Kennisname van het verslag van het college van commissarissen;
Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR);
Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR);
Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités;
Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur.

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de gewone algemene vergadering van TMVW
(IC) van 24 juni 2016.
Artikel 2
De afgevaardigde van de gemeente te machtigen het stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in artikel 1.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze
beslissing aan TMVW (IC), Stropstraat 1, 9000 Gent.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
TMVW, betrokkene
***
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O.P.10 Secretariaat. TMVW. Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen
voor de rest van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aangetekende brief van Farys, gedateerd 4 mei 2016, houdende uitnodiging tot het
bijwonen van de algemene vergadering van TMVW (IC) op vrijdag 24 juni 2016.

Feiten en context
In zitting van 22 februari 2016 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot de TMVW,
wat betreft de aankoopcentrale (Farys).
Mevr. Els Uytterhoeven werd aangeduid als afgevaardigde in het directiecomité
aanvullende diensten.
Voor de algemene vergaderingen werd nog geen afgevaardigde aangeduid.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Gemeenteraadsbeslissing de dato 22 februari 2016, houdende toetreding tot TMVW.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Voor de algemene vergaderingen van TMVW (IC) dient een gemeentelijke afgevaardigde
te worden aangeduid.
Het is aangewezen de aanduiding te laten gelden voor de resterende duur van de
legislatuur.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
Dhr. Luc Meganck wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene
vergaderingen van TMVW (IC).
Artikel 2
De huidige aanstelling geldt voor de resterende duur van de lopende legislatuur.
Artikel 3
Huidige beslissing wordt ter kennis gebracht van TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Afgevaardigde, TMVW
***
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O.P.11 Secretariaat. Watergroep. Agenda en mandaat afgevaardigde voor de
algemene vergadering.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aangetekende brief van 10 mei 2016, houdende de uitnodiging voor de statutaire
algemene vergadering van 10 juni 2016 van de Watergroep.

Feiten en context
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013,
toegetreden tot de Watergroep.
Juridische gronden
•
•
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Statuten van de Watergroep;
Gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 24 maart 2014 werd mevr. Eva De Bleeker
aangeduid als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de Watergroep en dit
tot het einde van de legislatuur.
De raad wordt uitgenodigd de agenda van de statutaire algemene vergadering van 10 juni
2016 goed te keuren en de afgevaardigde van de gemeente te machtigen het stemgedrag
hierop af te stellen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de statutaire algemene vergadering van de
Watergroep de dato 10 juni 2016 en machtigt de afgevaardigde van de gemeente om het
stemgedrag hierop af te stemmen.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Watergroep en de gemeentelijke
afgevaardigde.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Watergroep, afgevaardigde.
***
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O.P.12 Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten
voor de statutaire gewone algemene vergadering van 22 juni 2016.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

20 april 2016: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de statutaire gewone algemene vergadering van 22 juni 2016 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 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;
Beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2015, houdende aanduiding van
dhr. Joris Pijpen als afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergadering
en dit voor de rest van de legislatuur.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de statutaire
gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 22 juni 2016, welke
volgende punten omvat:
1) notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 februari 2016:
goedkeuring;
2) verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2015;
3) jaarrekening 2015 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2015,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring;
4) verslag van de raad van bestuur: goedkeuring;
5) verslag van de commissaris over het 50ste maatschappelijke dienstjaar:
goedkeuring;
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6) bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;
7) vaststelling resultaatsbestemming;
8) vaststelling bijdrage vanwege de houders van Awerkingskosten;
9) vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring;
10) aanduiding lid adviescomité afvalbeleid: goedkeuring;
11) aanduiding commissaris-revisor: goedkeuring;
12) vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris;
13) toetreding autonome gemeentebedrijven: goedkeuring;
14) toetreding OCMW's: goedkeuring;
15) varia.

en

B-aandelen

in

de

evenals de in zitting van 23 november 2015 aangeduide afgevaardigde en de in zitting van
27 mei 2013 aangeduide plaatsvervangende afgevaardigde te mandateren om de agenda
van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland van 22 juni 2016 goed te
keuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd.
22 juni 2016 worden goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten van de
gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 22 juni 2016 goed te
keuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***
O.P.13 Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aangetekend schrijven van 29 april 2016, houdende uitnodiging om deel te nemen
aan de algemene vergadering van de Intercommunale Interrand, die zal
plaatsvinden op woensdag 29 juni 2016 te 19u30 op de administratieve zetel van
de intercommunale, J.B. Charlierlaan 78 te 1560 Hoeilaart.

Feiten en context
Na de afschaffing van de Randfederatie Tervuren, beslisten 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".
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Deze vennootschap heeft 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.
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;
Besluiten van de gemeenteraad de dato 27 mei 2013, 27 januari 2014 en 26 januari
2015, houdende aanduiding van de afgevaardigden van de gemeente in de
algemene vergadering van Interrand, tot het einde van de legislatuur.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Een dossier met documentatiestukken, werd overgemaakt aan de gemeente.
De raad wordt voorgesteld de afgevaardigden van de gemeente in de algemene
vergadering te machtigen om de voorgestelde agendapunten goed te keuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Interrand van
29 juni 2016.
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.14 Secretariaat. Finilek. Aanduiding afgevaardigde voor de Algemene
Vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
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DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 maart 2016: aangetekende brief van Finilek, zijnde de uitnodiging op de
jaarvergadering van 17 juni 2016 en vraag tot aanduiding van een
afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Finilek.
Er dient te worden overgegaan tot de aanduiding van een volmachtdrager van de
gemeente. Tot op heden werd geen volmachtdrager aangeduid voor de rest van de
legislatuur.
Juridische gronden
•

•
•

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;
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42;
Artikel 24 van de statuten van Finilek.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient een afgevaardigde/volmachtdrager aan te duiden om deel te
kunnen nemen aan de jaarvergaderingen. Er wordt voorgesteld de volmachtdrager aan te
duiden voor de rest van de legislatuur.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker, aan als afgevaardigde/volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de jaarvergaderingen van Finilek. Huidige aanstelling is
geldig tot het einde van de lopende legislatuur.
Artikel 2
De raad draagt de volmachtdrager van de gemeente op zijn stemgedrag aan te passen aan
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkene, alsook aan het
secretariaat van Finilek, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
Betrokkene, secretariaat Finilek
***
O.P.15 Secretariaat. VVSG. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

3 mei 2016 : brief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw,
houdende uitnodiging voor de algemene vergadering van 9 juni 2016.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Er dient te worden overgegaan tot de aanduiding van een volmachtdrager van de
gemeente.
Juridische gronden




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 vereniging bij gemeenteraadsbeslissing moeten aanduiden uit
de leden van de gemeenteraad;
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente dient een afgevaardigde/volmachtdrager aan te duiden om deel te kunnen
nemen aan de algemene vergadering van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten van 9 juni 2016.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
De raad duidt mevr. Els Uytterhoeven aan als afgevaardigde/volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van de vzw Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten van 9 juni 2016.
Artikel 2
De raad draagt de volmachtdrager van de gemeente op zijn stemgedrag aan te passen aan
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkene, alsook aan de vzw
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Congrescentrum, Paviljoenstraat 9, 1030
Brussel.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Vvsg, afgevaardigde gemeente
***
Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Jan Van Assche informeert naar de problematiek met betrekking tot de
inschrijvingen voor de sport- en jeugdkampen.
Mevr. Eva De Bleeker stelt dat alles uitgeklaard is.
2) Dhr. Jan Van Assche informeert naar de starterspremie. Hij geeft aan dat een
onthaalmoeder uitgesloten zou geworden zijn van de toekenning.
Dhr. Joris Pijpen bevestigt dat onthaalmoeders in aanmerking komen voor de
toekenning van de premie.
3) Dhr. Jan Van Assche verwijst naar het antwoord op de brief van de cultuurraad. Hij
is de mening toegedaan dat het onderscheid tussen een cultuurbeleidscoördinator
en een cultuurorganisator onvoldoende gekend is.
4) Dhr. Jan Van Assche komt terug op de problematiek met betrekking tot de
theatertechnieker. Hij verwijst in dit verband naar beweerde uitspraken omtrent de
wijze van betaling van prestaties, geleverd door de theatertechnieker.
Hij wijst er ook op dat dit personeelslid 100 uur tekort gepresteerd heeft.
5) Dhr. Jan Van Assche stelt zich de vraag of de viering van 70 jaar chiro voorbij
gegaan is aan de schepen van jeugd.
6) Dhr. Jan Van Assche heeft bedenkingen bij de wijze van promotie voeren voor de
gemeentelijke app.
Mevr. Eva De Bleeker verlaat de zitting.
7) Dhr. Jan Van Assche heeft bedenkingen bij de aanwervingsprocedure van de
vrijetijdscoördinator cultuur.
De voorzitter verwijst de bespreking van dit punt naar de geheime zitting.
***
TOEGEVOEGD PUNT
Interpellatie van raadslid Roby Guns - ''letterlijke tekst''
Interpellatie
Gemeentebestuur van Hoeilaart
Aan de heer gemeentesecretaris
Jan Van Ruusbroeckpark
1560 Hoeilaart
Hoeilaart, 2 mei 2016
Betreft: Toevoeging agendapunt over de laadpalen voor elektrische voertuigen
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Geachte gemeentesecretaris,
Geachte voorziter van de gemeenteraad,
Overeenkomstig het gemeentedecreet, wens ik hierbij een vraag in te dienen in verband
met de laadpalen voor elektrische voertuigen.
De afgelopen maanden mochten we heel wat onthullingen lezen over de evoluties in de
Europese autosector. Zo is er op vlak van CO2-uitstoot en brandstofverbruik een wereld
van verschil tussen wat bij aankoop wordt beloofd en de werkelijkheid. Sommige
producenten zien dit als een aanleiding om te duiden op de limieten van fossiele brandstof.
Volgens hen is de toekomst aan de nieuwe technologie-vormen.
Onze energiebronnen zullen verder divers worden. Door deze evolutie ontstaan nieuwe
markten en opportuniteiten. Elektrische voertuigen en laadpalen maken sinds 2011 deel
uit van een toekomstproject voor Hoeilaart.
Dit onderwerp verdient onze aandacht omdat het nog altijd om een erg jonge markt gaat
en toch een belangrijk cijfer, 1,25% van alle publieke laadpalen in België staan in Hoeilaart.
Ik wens in dit verband volgende vragen te stellen:
•
Hoe vaak en door hoeveel unieke gebruikers zijn de laadpalen bezocht? Graag een
opdeling per laadpaal aub.
•
Zijn in de toekomst wijzigingen op gebied beheerders en nieuwe diensten?
•
Op vlak van communicatie tot slot, zijn de locaties en gegevens van onze laadpalen
opengesteld als open data? Dit met het oog op het kenbaar maken bij potentiële
gebruikers?
Ik vraag u hierbij om dit onderwerp toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad
van 23 mei 2016.
Met meeste hoogachting,
Roby Guns
Gemeenteraadslid voor Open Vld.

Dhr. Roby Guns licht zijn vraag toe.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat er 4 laadpalen beschikbaar zijn en er 57 unieke
gebruikers geteld werden.
Hij verstrekt nadere gegevens met betrekking tot het geregistreerde verbruik van de
laadpalen.
Hij werpt ook een blik naar de toekomstmogelijkheden.

***
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

