Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 23 JUNI 2014
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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, Michel Joly, Luc Meganck, Annelies Vanderlinden, Roby Guns, Klaas
Geers, Dirk Jacquet en Wim Rowies, raadsleden
Franco Busato en Els Menu, raadsleden

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting
26 mei 2014.
DE RAAD,
Dhr. Joly geeft aan dat mevr. Els Uytterhoeven beloofd zou hebben het toeristisch
beleidsplan over te maken tegen de maand september. Hij vraagt dat deze
tijdsbepaling ook vermeld zou worden in de notulen.
Voorgeschiedenis
•

28 april 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
/
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Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor; 1 onthouding;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 26 mei 2014 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Technische dienst. Herinrichting IJzerstraat. Goedkeuring
gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

10 juni 2014: kennisname
burgemeester en schepenen.

van

het

voorstel

door

het

college

van

Feiten en context
De IJzerstraat is een gemeenteweg en is gelegen in een zone 50.
De IJzerstraat werd heraangelegd en verbreed in het kader van de GEN-werken.
De verkeerssnelheid kan daardoor ook hoger liggen.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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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 besluit van 30 juni 2005 inzake de invoering van snelheidszones.
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De IJzerstraat werd heraangelegd en verbreed in het kader van de uitvoering van
de GEN-werken.
Ter hoogte van het huisnummer 5 versmalt de IJzerstraat.
De versmalling dient te worden aangeduid ten behoeve van de weggebruikers.
Daarnaast is het nodig te voorzien in de aanleg van zebrapaden, ten behoeve van
de zwakke weggebruikers.
De gemeenteraad is bevoegd om de aanvullende verkeersreglementen goed te
keuren.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Ter hoogte van de huisnummers 5 en 7 versmalt de IJzerstraat tot 2.78 meter en
wordt er voorzien in de nodige wegsignalisatie.
Artikel 2
Voor de versmalling worden de borden A7b/A7c en B19/B21 geplaatst.
Artikel 3
Op de versmalling worden de borden D1 met een type 5 bord geplaatst.
Artikel 4
Een met witte banden zebrapad, evenwijdig met de as van de rijbaan, zal conform
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 geschilderd worden in de IJzerstraat
ter hoogte van het huisnummer 6 en ter hoogte van het kruispunt van de
IJzerstraat met de Albert Vanlaethemstraat.
In de nabijheid van het zebrapad zullen de verkeersborden F49 geplaatst worden.
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: Jean-Paul Van Horenbeke
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Uittreksel voor:
- Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en
Openbare werken
- PZ Druivenstreek
- dienst mobiliteit (Kris Lahaye)
***
O.P.3 Technische dienst. Charles Melottestraat. Goedkeuring aanvullend
verkeersreglement parkeerterrein.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
Geen specifieke voorgeschiedenis.
Feiten en context
In de Charles Melottestraat werd een nieuw openbaar parkeerterrein aangelegd, ten
behoeve van treinreizigers en mogelijke andere gebruikers.
Het gebruik van de parking is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto’s,
auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.
De Charles Melottestraat is een gemeenteweg.
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 minimum
afmetingen 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
In zitting van 14 mei 2014 werd het voorstel van aanvullend verkeersreglement
gunstig geadviseerd door de gemeentelijke verkeerscommissie.
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Argumentatie
De parking in de Charles Melottestraat heeft het karakter van een openbare
parking. Tijdens de spitsuren is er druk verkeer mogelijk.
Het comfort van de gebruikers in het algemeen en de veiligheid van de zwakke
weggebruikers in het bijzonder dient gegarandeerd te worden.
Daarom wordt onder meer voorzien in duidelijke parkeervakken, de aanleg van een
"knuffelzone" die veilig in- en uitstappen mogelijk maakt, de aanleg van een
zebrapad tussen de parking en de toegang tot de perrons en de aanleg van
verkeersdrempels.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De parking in de Charles Melottestraat wordt aangelegd met parkeervakken volgens
bijgevoegd plan.
De parkeerstroken worden gesignaleerd met klinkers. Twee parkeerplaatsen voor
mensen met een handicap worden voorzien. Deze parkeerplaatsen worden
gesignaleerd met het verkeersbord E9a (P) met het blauwe pictogram dat een
mens met een handicap in een rolstoel voorstelt. Het pictogram, in witte kleur,
wordt op het wegdek gereproduceerd. Ofwel wordt de wegbedekking in de
voorbehouden plaats voorzien van een andere kleur ( blauw) ofwel, indien dat
nodig is om gladheid te vermijden, evenwijdig met de afbakening in wit van de
parkeerplaats, enkel een aangrenzend kader in blauw, met een breedte van 10 tot
15 cm.
Deze parking wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9b (P) met een "auto"
pictogram en een F19 ‘rijrichting’ aan de inrit en een C1 ‘verboden doorgang’ aan
de uitrit.
In het midden van de parking, tegen de muur, wordt een D1a ‘verplichte rijrichting’
geplaatst.
Artikel 2
Buiten de rijbaan rechts van de Charles Melottestraat, ter hoogte van de parking,
worden twee gereglementeerde zones, afgebakend met witte belijning, met een
lengte van 28m aangelegd. De reglementering zal aan het begin van elke zone
gesignaleerd worden met het verkeersbord E1 met een onderbord “knuffelzone” en
voorzien van een opwaarts gerichte pijl met de vermelding ”12m“ en “16m”.
Artikel 3
Een met witte banden zebrapad, evenwijdig met de as van de rijbaan, zal conform
het ministerieel besluit van 11/10/1976 geschilderd worden in de Charles
Melottestraat.

5

Gemeenteraadszitting van 23 juni 2014

Artikel 4
In de Charles Melottestraat, ter hoogte van de spoorwegbrug, worden er
verkeersdrempels geplaatst. Deze verhoogde inrichting wordt aangeduid door het
verkeersbord F87 – verkeersdrempel.
Artikel 5
Dit aanvullend reglement met het bijgevoegd plan 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: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
- Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en
Openbare werken
- PZ Druivenstreek
- dienst mobiliteit (Kris Lahaye)
***
O.P.4 Dienst Sociaal Beleid. Sociale voordelen scholen. Beslissing tot
verlenging van het stelsel voor het schooljaar 2014-2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

30 juni 1994: beslissing van de gemeenteraad tot invoering van het stelsel
van sociale voordelen voor de scholen.

Feiten en context
De oorspronkelijke gemeenteraadsbeslissing tot invoering van de sociale voordelen
dateert van 30 juni 1994.
In uitvoering van voormeld gemeenteraadsbeslissing, besliste het college op 7 juli
1994 een bedrag van 250 BEF toe te kennen per gepresteerde eenheid toezicht.
Voor de toegang tot de zwemkom werd een tussenkomst van 40 BEF voorzien per
leerling (derde kleuterklas en lagere school).
Deze bedragen werden verminderd met een bedrag van 175 BEF (in functie van de
betoelaging van de scholen door de Vlaamse overheid).
Bij collegebeslissing van 19 december 2002 werden de toegekende bedragen
aangepast met ingang van 1 januari 2003.
Het bedrag van de tussenkomst per gepresteerde eenheid toezicht werd op 8,68
euro gebracht (omgerekend 350 BEF).
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Ingevolge beslissing van het college van 13 september 2010 werd er, naast de
tussenkomst in de toegang tot het zwembad (1 euro) ook voorzien in een
tussenkomst van 1 euro per leerling in de vervoerskosten.
Opdat de scholen de sociale voordelen kunnen blijven genieten dient de
gemeenteraad het stelsel elk schooljaar te hernieuwen.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43.
Decreet van 30 november 2007, betreffende het flankerend onderwijsbeleid
op lokaal niveau, in het bijzonder artikel 5 tot 7.

Advies
/
Argumentatie
De toekenning van de sociale voordelen heeft tot doel de scholen te ondersteunen
in de uitvoering van de hen opgelegde taken.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

64940008-0870

29.000 EUR

64940008-0873

26.000 EUR

toezicht - gebudgetteerd
voor 2014
zwemmen + vervoer gebudgetteerd voor
2014

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Voor de periode van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015 worden, binnen het
raam van de voorzieningen op het budget, voor de leerlingen van de vrije scholen
en van de gemeenschapsscholen van Hoeilaart, onder dezelfde voorwaarden,
financiële tussenkomsten verleend.
Artikel 2
Onder financiële tussenkomsten worden verstaan:
1) het gezondheidstoezicht;
2) sociale voordelen, waaronder verstaan wordt:
a) het ochtend-, middag- en avondtoezicht van de leerlingen op school in
de voorwaarden zoals wordt voorzien in voornoemd besluit van de
Vlaamse Executieve;
b) de toegang tot de zwemkom;
3) het vervoer naar de zwemkom.
Artikel 3
Hogervermelde voordelen worden toegekend in verhouding van het aantal
leerlingen die er kunnen van genieten.
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Artikel 4
De tussenkomst van het middagtoezicht wordt globaal verminderd met een som
van 4,34 EUR vermenigvuldigd met het aantal leerlingen van de betrokken
instelling op 1 februari van het voorafgaand schooljaar.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering
van deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
- financiële dienst
- dienst sociaal beleid - Marijke De Rudder
***
O.P.5 Sociaal Beleid. CVO. Goedkeuring bestendiging fusie
onderwijsinstellingen Hoeilaart-Tervuren.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

1 september 1986: fusie van de scholen voor sociale promotie van de
gemeenten Tervuren en Hoeilaart.
beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2013 tot bestendiging van
de fusie.

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 beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2013 had betrekking op het
schooljaar 2013-2014.
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De overeenkomst, die nu ter goedkeuring wordt voorgelegd, heeft betrekking op
het schooljaar 2014-2015.
De gemeente dient niet tussen te komen in de financiering van leerkrachten.
Voor het schooljaar 2014-2015 wordt voorzien in de organisatie van 22 klassen te
Hoeilaart (Spaans, Nederlands en informatica), dit betekent één klas meer dan in
het lopende schooljaar.
Gezien het wenselijk is dat de inwoners van Hoeilaart ook ter plaatse verder de
opleidingen van het CVO volgen, wordt voorgesteld de fusie te bestendigen en de
voorliggende overeenkomst goed te keuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT: Na stemming: 19 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, te bestendigen en de voorzitter van de gemeenteraad en de
secretaris te machtigen tot het ondertekenen van deze aangepaste overeenkomst.
Artikel 2
De raad geeft opdracht het gemeentebestuur van Tervuren in kennis te stellen van
huidige beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
- gemeente Tervuren
- CVO
***
O.P.6 Dienst Sociaal Beleid. Huis van het Kind. Principiële goedkeuring
samenwerking gemeenten Hoeilaart-Overijse.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

10 juni 2014: verslag van de ocmw-voorzitter en overleg binnen het college
van burgemeester en schepenen.

Feiten en context
Sinds 1 april 2014 is het decreet houdende de organisatie van de preventieve
gezinsondersteuning van kracht.
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Dit decreet schuift het Huis van het Kind naar voor als het model inzake
preventieve gezinsondersteuning.
Een Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband dat tot doel heeft te
zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod dat ten
aanzien van de doelgroep (gezinnen met kinderen en jongeren) als Huis van het
Kind herkenbaar en toegankelijk wordt gemaakt.
in het kader van de oprichting van het Huis van het Kind kan de gemeente
Hoeilaart aanspraak maken op een subsidie, ten bedrage van 4.875,36 euro.
Het is de bedoeling de subsidie intergemeentelijk aan te vragen, met het oog op de
realisatie van dit project.
De gemeente Overijse zal instaan voor de indiening van de subsidieaanvraag.
Juridische gronden
•
•
•

Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van de preventieve
gezinsondersteuning.
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het
decreet van 29 november 2013.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De aanvraag tot het bekomen van een erkenning en subsidiëring dient verplicht te
worden aangevraagd als samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband dient een minimaal aanbod te realiseren. Zo dient
minstens één consultatiebureau deel uit te maken van het samenwerkingsverband
en dienen ook minstens twee andere vormen van aanbod op regelmatige basis
beschikbaar te zijn.
Het bundelen van de krachten met de gemeente Overijse wordt aangewezen geacht
in het kader van de indiening van de aanvraag tot erkenning. Het werkingsgebied
van het samenwerkingsverband zal zich dus uitstrekken over het grondgebied van
de gemeenten Hoeilaart en Overijse.
Er wordt voorgesteld om te opteren voor een samenwerkingsverband zonder
structuur van vzw, teneinde de administratieve en andere randverplichtingen zo
beperkt mogelijk te houden.
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Het decreet voorziet dat, indien meerdere gemeenten samenwerken in het kader
van de erkenning en de aanvraag tot subsidiëring, elke gemeente dit duidelijk dient
aan te geven. Vandaar dat de gemeenteraad voorgesteld wordt terzake een
princiepsbeslissing te nemen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht principieel goedkeuring aan de samenwerking met de gemeente
Overijse, met het oog op het bekomen van een erkenning voor het Huis van het
Kind in het kader van het decreet van 29 november 2013.
Artikel 2
De raad verklaart er zich principieel mee akkoord om samen te werken met de
gemeente Overijse, in het kader van het indienen van een aanvraag tot
subsidiëring ter oprichting van het Huis van het Kind.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, het Sociaal Huis,
de dienst Sociaal Beleid en het gemeentebestuur van Overijse.
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder
Bevoegd lid van college: Els Uytterhoeven
Uittreksel voor:
- OCMW
- gemeentebestuur Overijse
- dienst Sociaal Beleid
- Sociaal Huis
***
O.P.7 Dienst Sociaal Beleid. Alcoholbeleid. Goedkeuring gemeentelijk
alcoholbeleid.
DE RAAD,
Dhr. Van Assche vraagt zich af of het nu een reglement, een overeenkomst, dan
wel een intentieverklaring is die ter goedkeuring voorgelegd wordt.
Hij stelt zich ook de vraag of dit dossier wel beslissingsklaar is. Ook bij de
sensibilisatietaak van de vereniging plaatst hij vraagtekens.
Hij catalogeert de stukken eerder als een werkdocument van de adviesraden,
terwijl het reglement zelf ontbreekt.
Dhr. Vandenput is de mening toegedaan dat het een beleidsinstrument betreft en
er in het kader van de totstandkoming van dit document veel voorbereidend werk
geleverd werd door allerhande instanties.
Dhr. Van Assche stelt dat het een intentieverklaring betreft, die niet af is en die
moeilijk afdwingbaar is.
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Dhr. Borreman informeert naar de concrete invulling van de voorwaarden die
gelden om een afwijking op het verbod tot het schenken van sterke drank te
bekomen.
Ook dhr. Van Assche hekelt het ontbreken van duidelijke krijtlijnen en stelt zich de
vraag naar garanties om te verhinderen dat er op het Druivenfestival of de
kerstmarkt nog sterke drank zou geschonken worden.
Dhr. Vandenput stelt dat dit mogelijk blijft, waarop dhr. Van Assche het nut van de
tekst in vraag stelt.
Dhr. Demaerschalk is de mening toegedaan dat dit voorstel ingaat tegen de
richtlijnen van hogere overheden.
Dhr. Van Raemdonck acht het maken van goede afspraken belangrijker dan het
opstellen van een reglement, dat moeilijk controleerbaar is.
Voorgeschiedenis
•

25 september 2003: beslissing van de gemeenteraad houdende aanname
van een charter voor veilig alcoholgebruik.

Feiten en context
Het doel van het alcoholcharter is om het overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.
Daartoe werd reeds in 2003 een eerste alcoholcharter aangenomen door de
gemeenteraad.
Een actualisatie van dit document ligt nu voor.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•

Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
Wet van 24 januari 1997 betreffende de bescherming van de gezondheid
van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten.
Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en
betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43.

Advies
•
•
•
•
•
•
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Cultuurraad van 21 november 2013
Jeugdraad van 6 november 2013
Milieuraad van 12 december 2013
Raad Lokale Economie van 5 november 2013
Seniorenraad van 6 november 2013
Sportraad van 3 december 2013
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Argumentatie
Conform de wet van 15 december 2005 kan de gemeente autonoom beslissen over
eventuele formaliteiten die de organisatoren van tijdelijke drankgelegenheden
moeten vervullen.
Het alcoholbeleidsdocument, dat ter goedkeuring voorgelegd wordt, beoogt de
krijtlijnen vast te leggen waaronder het gemeentebestuur het schenken van
alcoholhoudende dranken verantwoord acht of welke randvoorwaarden in acht
dienen genomen te worden.
Het alcoholbeleidsdocument heeft in elk geval tot doel overmatig drankgebruik
tegen te gaan en kadert onder meer ook in campagnes als "Nog tijd zat".
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 5 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de teksten met betrekking tot het gemeentelijk
alcoholbeleid, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing (beleidstekst,
overeenkomst, aanvraag tot het bekomen van een uitzondering op het verbod tot
schenken van sterke drank, veel gestelde vragen).
Artikel 2
De raad geeft opdracht de adviesraden in kennis te stellen van huidige beslissing.
Artikel 3
De raad geeft opdracht om de diverse organisatoren in kennis te stellen van
voorliggende teksten.
Dhr. Laureys motiveert het stemgedrag niet op basis van het principe, maar
omwille van het feit dat de voorgelegde tekst dubbelzinnig is en willekeur toelaat,
dit in tegenstelling tot het vorig charter.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Els Uytterhoeven
Uittreksel voor:
- secretarissen adviesraden
- communicatiedienst
***
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O.P.8 Dienst Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling gemeentelijke tussenkomst in
aankoopprijs Buzzy Pazz-abonnement, schooljaar 2014-2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

24 juni 2013: gemeenteraadsbesluit houdende verderzetting van de
tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het
schooljaar 2013-2014.

Feiten en context
Het systeem met betrekking tot de gemeentelijke tussenkomst in de aankoopprijs
van een Buzzy Pazz is in voege sinds 1 september 2011 en werd sindsdien jaarlijks
verlengd.
Oorspronkelijk bedroeg de tussenkomst 10 % van de abonnementsprijs, sinds 1
september 2012 werd de tussenkomst opgetrokken tot 20 % van de aankoopprijs.
De Lijn past de korting automatisch toe op alle aankopen van abonnementen door
inwoners van Hoeilaart. De Lijn staat ook in voor de communicatie van de
gemeentelijke tussenkomst naar de inwoners toe.
De tussenkomst wordt contractueel vastgelegd in een overeenkomst tussen de Lijn
en de gemeente Hoeilaart.
De Lijn factureert de tussenkomst op maandelijkse basis aan het gemeentebestuur.
De huidige overeenkomst met de Lijn loopt af op 31 augustus 2014.
Een nieuwe beslissing dient door de gemeenteraad getroffen te worden, opdat de
gemeentelijke tussenkomst verzekerd zou zijn met betrekking tot de aankoop van
Buzzy Pazz-abonnementen vanaf 1 september 2014.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43
(bevoegdheden van de gemeenteraad).

Advies
Er werd geen extern advies ingewonnen met betrekking tot de verderzettting van
de gemeentelijke tussenkomst.
Argumentatie
De tussenkomst past in de promotie van het openbaar vervoer op het grondgebied
en wil jonge kinderen er toe aanzetten maximaal gebruik te maken van de bus.
De Lijn staat in voor de afwerking van alle administratieve verrichtingen, verbonden
aan de uitvoering van de overeenkomst.
Aan de verderzettting van de tussenkomst is dan ook geen bijzondere bijkomende
werklast voor de gemeentelijke diensten verbonden.
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Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

0210/64940006

€ 51.000

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de overeenkomst Buzzy Pazz
voor het schooljaar 2014-2015.
Artikel 2
De raad geeft opdracht om de Lijn van deze beslissing in kennis te stellen.
Artikel 3
De raad machtigt het college van burgemeester
ondertekening van de overeenkomst over te gaan.

en

schepenen

om

tot

Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Lijn Vlaams-Brabant, de
communicatiedienst, de financiële dienst en de dienst mobiliteit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
- Communicatiedienst
- financiële dienst
- dienst mobiliteit
- De Lijn
***
O.P.9 Dienst Ruimtelijke Ordening. Plannenregister. Vaststelling
gemeentelijk plannenregister.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient elke
gemeente een plannenregister op te maken. Het hebben van een plannenregister
vormt één van de vijf voorwaarden waaraan steden en gemeenten moeten voldoen
om ontvoogd te worden en zo een grotere verantwoordelijkheid te krijgen in het
vergunningenbeleid.
Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het
grondgebied van de gemeente alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen
hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening. Het
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plannenregister bevat onder meer de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke
uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan; de stedenbouwkundige verordeningen en
de onteigeningsplannen.
Het plannenregister is bedoeld om geconsulteerd te worden bij:
•
de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag;
•
elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.
Het plannenregister is een bestuursdocument. Burgers kunnen het inzien of tegen
vergoeding een uittreksel opvragen. Het college van burgemeester en schepenen is
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken
die erin moeten worden opgenomen.
Juridische gronden
•
•

•

•
•
•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en wijzigingen,
in het bijzonder de artikels 5.1.1. en 7.6.1.
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 en wijzigingen houdende
bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het
plannenregister.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister.
Richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het
plannenregister, versie 2.0 van 15 maart 2011.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Advies
/
Argumentatie
Het plannenregister bestaat uit drie gedeelten met onderlinge verwijzingen: een
planneninventaris, een contourenkaart en de eigenlijke van kracht zijnde plannen
en verordeningen:
•

•
•

De planneninventaris is een digitale tabel die een overzicht geeft van al de
rechtsgeldige plannen en verordeningen die in het plannenregister moeten
opgenomen worden. Er is een uniek identificatienummer voor elk plan
voorzien (combinatie van rubriek-, stam- en volgnummer). Deze inverntaris
is integraal verderop in de beslissing overgenomen.
De contourenkaart is een digitale grafische weergave van al de contouren
van (delen van) plannen die in het register dienen opgenomen te worden.
De eigenlijke plannen zijn de originele papieren plannen met de
handtekening van de goedkeurende instantie op.

Indien de gemeente het plannenregister digitaal opmaakt, moet rekening ze
houden met de technische aanbevelingen in de richtlijn voor de digitale uitwisseling
van gegevens betreffende het plannenregister.

16

Gemeenteraadszitting van 23 juni 2014

Het eerste plannenregister moet conform verklaard worden door de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar. Na de conformverklaring van het eerste
plannenregister ontvangt de gemeente éénmalig subsidies.
Van zodra een gemeente beschikt over én een plannenregister én een
vergunningenregister wordt dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ontstaan
nadere informatieplichten.
De inventaris van het plannenregister van Hoeilaart omvat:
1) Gewestelijke RUP Knooppunt R0 Oost - Hoeilaart
(RUP_02000_212_00211_00001)
2) Origineel gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse
(GWP_02000_222_00025_00001)
3) Algemeen Plan van Aanleg 'Hoeilaart' (23033_2.23_00003_00001)
4) Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling
van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
(BVO_02000_231_00001_00001)
5) Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater (SVO_02000_233_00001_00001)
6) Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor
dergelijke verblijven (BVO_02000_231_00002_00001)
7) Gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
(SVO_02000_233_00003_00001)
8) Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van
hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten
(SVO_20001_233_00004_00001)
9) Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van
hemelwater afkomstig van dakvlakken (SVO_20001_233_00005_00001)
10) Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het
overwelven van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare
waterlopen (SVO_20001_233_00006_00001)
11) Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het
overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen
(SVO_20001_233_00007_00001)
12) BPA I. Vandammestraat (BPA_23033_224_00001_00001)
13) BPA I. Vandammestraat herziening (BPA_23033_224_00002_00001)
14) BPA Koldam (BPA_23033_224_00003_00001)
15) BPA Halan Cauter (BPA_23033_224_00004_00001)
16) BPA Groenendaal (BPA_23033_224_00005_00001)
17) BPA Dorpskern (BPA_23033_224_00006_00001)
18) Gemeentelijke bouwverordening inzake het aanleggen of vernieuwen van
voetpaden (BVO_23033_213_00001_00001)
19) Gemeentelijke bouwverordening inzake hemelwater en afvalwater
(BVO_23033_213_00002_00001)
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20) Gemeentelijke bouwverordening om het openbaar domein te vrijwaren van
schade bij de uitvoering van bouwwerken met uitsluiting van nutswerken
(BVO_23033_213_00003_00001)
21) Gemeentelijk RUP Uitbreiding Kinderdorp (RUP_23033_214_00012_00001)
22) Gemeentelijk RUP Uitbreiding Scholen (RUP_23033_214_00001_00001)
23) Gemeentelijk RUP Zonevreemde maneges - Musette
(RUP_23033_214_00009_00001)
24) Gemeentelijk RUP Zonevreemde maneges - Lindt 2
(RUP_23033_214_00008_00001)
25) Gemeentelijk RUP Zonevreemde maneges - Green Corner
(RUP_23033_214_00007_00001)
26) Gemeentelijk RUP Zonevreemde maneges - Equité
(RUP_23033_214_00011_00001)
27) Gemeentelijk RUP Zonevreemde maneges - Dondi
(RUP_23033_214_00010_00001)
Financieel advies
Aan de vaststelling van het register zijn geen financiële uitgaven verbonden.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Het plannenregister wordt vastgesteld.
Artikel 2
De dataset van het plannenregister wordt door de dienst stedenbouw per e-mail
opgestuurd naar de provinciale afdeling van Ruimte Vlaanderen, tezamen met de
ingescande gemeenteraadsbeslissing. Om de herkenbaarheid van de mail te
waarborgen bevat deze de vermelding "PLREG Hoeilaart – conformverklaring – GR
23 juni 2014.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen bezorgt per aangetekend schrijven de
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van de provincie een afschrift van deze
e-mail en de gemeenteraadsbeslissing
Verantwoordelijke ambtenaar: Caroline Boers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Gewest Ruimte Vlaanderen (wordt verstuurd door Caroline)
- dienst stedenbouw
***
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O.P.10
Secretaris. Ontsluiting boomgaard "Terjansdelle". Beslissing
tot aankoop gronden, gelegen tussen J.B. Denayerstraat en
Waversesteenweg.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

30 maart 2014: mail van dhr. Paul Van Orshoven, houdende instemming
met het voorstel tot aankoop door de gemeente.

Feiten en context
In november 2004 werd de gemeentelijke boomgaard "Terjansdelle" aangeplant.
In oktober 2010 werd deze boomgaard officieel opengesteld naar aanleiding van de
dag van de trage weg en in het teken van het jaar van de biodiversiteit.
De ontsluiting werd toen gerealiseerd via de naastliggende percelen grond.
De gemeente wil overgaan tot de aankoop van deze percelen grond, gelegen tussen
de J.B. Denayerstraat en de Waversesteenweg, voor een globale oppervlakte van
circa 2ha18a02ca.
De aankoop van de percelen biedt in eerste instantie de mogelijkheid om de
gemeentelijke boomgaard "Terjansdelle" via de J.B. Denayerstraat op een veilige
manier te ontsluiten voor de schoolkinderen.
De boomgaard wordt nu immers bereikt via de Waversesteenweg.
De percelen behoren toe aan de familie Van Orshoven.
De waarde van de percelen werd door landmeters Dewit en Roberti de Winghe
geraamd op 230.000 euro.
Dhr. Paul Van Orshoven heeft zich namens de familie akkoord verklaard met de
verkoop van de percelen conform de schattingswaarde.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 12°.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De eigendommen situeren zich conform het APA grotendeels in het "reservegebied
voor woonwijken".
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In het kader van de realisatie van een veilige toegangsroute naar en van de
gemeentelijke boomgaard "Terjansdelle" is de aankoop van de voorgestelde
percelen wenselijk.
Deze veilige route is in eerste instantie belangrijk in het kader van de organisatie
van schoolbezoeken.
De aankoop van de gronden kan eveneens gekaderd worden in een groter project
rond de uitbouw van trage wegen in de gemeente.
De realisatie van een toegangsweg naar de boomgaard kwam in aanmerking als
project in het kader van de Quickwins, waarvoor door de VLM een oproep werd
gelanceerd.
Het project werd geselecteerd door de VLM. Een subsidiebedrag van 6.050 euro
werd toegekend.
Op lange termijn is het eventueel mogelijk de te verwerven percelen verder aan te
wenden in het kader van het gemeentelijk woonbeleid, gelet op de bestemming
conform APA.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

006.001.002

500.000 €

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de aankoop van de volgende kadastrale percelen:
sectie A nr 371/c, 369/b, 369/c, 365/a/2 en 368/e, voor een globale oppervlakte
van circa 2 ha 18 a 02 ca.
Artikel 2
De raad hecht goedkeuring aan de aankoopprijs, ten bedrage van 230.000 euro.
Artikel 3
De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen om alle nodige
verdere stappen te ondernemen met het oog op het verlijden van de aankoopakte.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst, de verkoper,
notaris J.P. Claesen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
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Uittreksel voor:
- notaris Claesen
- financiële dienst
- milieudienst
- Paul Van Orshoven
***
O.P.11
Dienst Lokale Economie. Starterscentrum. Goedkeuring
premiereglement en huishoudelijk reglement beoordelingscomité.
DE RAAD,
Dhr. Vandenput geeft aan dat het voorliggende reglement niet perfect is en
evaluatie nog nodig zal zijn.
Hij acht het wel een goede startbasis.
Dhr. Laureys stelt dat het begrip "starterscentrum" anders werd ingevuld in het
kader van het detailhandelsbeleidsplan.
Hij is ook de mening toegedaan dat het reglement niet tegemoet komt aan de
belangrijkste betrachting en die bestaat er in de detailhandel in het centrum te
versterken.
Hij geeft ook aan dat het de moeite is om zelfstandigen in bijberoep te
ondersteunen, al dan niet pro rata.
Ook met betrekking tot de samenstelling van het beoordelingscomité en de werking
ervan plaatst dhr. Laureys heel wat kanttekeningen.
Hij besluit dat het reglement niet beslissingsklaar is.
Dhr. Vandenput deelt mee dat de samenstelling van het beoordelingscomité aan de
gemeenteraad ter beslissing zal worden voorgelegd.
Of zelfstandigen in bijberoep aanspraak kunnen maken op ondersteuning wil hij
bekijken in functie van eventuele vragen.
Hij stelt dat de voorbereidende werkgroep er voor opteerde om het
toepassingsgebied van het reglement niet te beperken tot het centrum.
Dhr. Joly stelt dat het een startdocument betreft. Hij acht het beter het voorstel in
te trekken en het te bespreken op het fractievoorzittersoverleg.
Voorgeschiedenis
•

24 april 2011: aanvraag tot het bekomen van een provinciale subsidie voor
het project 'Starterscentrum'.

Feiten en context
Het voorliggend subsidiereglement voorziet in de mogelijkheid tot toekenning van
een premie van maximaal 15.000 euro voor de ondersteuning van de opstart van
een productie- en/of handelszaak.
Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als rechtspersonen komen in aanmerking voor
de toekenning van de premie.
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De premie kan door het college van burgemeester en schepenen worden toegekend
na beoordeling van de aanvraag door een beoordelingscomité, bestaand uit een
aantal experten.
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
•

Advies van de Raad van Lokale Economie van 20 mei 2014.

Argumentatie
De gemeente is gebaat bij de aanwezigheid van een uitgebreid en gediversifieerd
winkelaanbod en bij een minimale winkelleegstand.
Omdat het voor beginnende ondernemers niet altijd vanzelfsprekend is, wordt
voorgesteld om hen financieel te ondersteunen.
De
financiële
ondersteuning
wordt
geconcretiseerd
in
voorliggend
premiereglement, dat voorziet in de mogelijke toekenning van premies tot 15.000
euro voor startende ondernemers (maximaal 3 jaar actief).
De premieaanvraag zal worden beooordeeld door een beoordelingscomité, waarin
een aantal experten zullen zetelen. Het beoordelingscomité zal een advies
uitbrengen met betrekking tot de slaagkansen van beginnende ondernemers.
Het advies van de Raad voor Lokale
premiereglement werd ingewonnen.

Economie

met

betrekking

tot

dit

Financieel advies
Financiële gevolgen zijn voorzien onder actieplan nr 023.001.001 - 30.000 €
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 5 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het subsidiereglement met betrekking tot het
starterscentrum en het huishoudelijk reglement met betrekking tot het
beoordelingscomité van de aanvragen, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.
Artikel 2
De raad geeft opdracht het provinciebestuur van Vlaams-Brabant in kennis te
stellen van deze beslissing.
Dhr. Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het feit dat het reglement
zich niet specifiek richt tot het centrum, wat zijn fractie betreurt.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Vanwijnsberghe
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
- RLE
- Martine Vanwijnsberghe
***
O.P.12
Secretaris. ISWa. Bekrachtiging aanstelling afgevaardigde
algemene vergadering.
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.
Brief van 23 april 2014, met de officiële uitnodiging tot de jaarvergadering
van ISWa op 11 juni 2014.
Besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2014, houdende vaststelling van
het mandaat van de afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde
voor de algemene vergadering van ISWa van 11 juni 2014.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2014,
tot aanstelling van dhr. Joris Pijpen als gemeentelijke afgevaardigde voor de
algemene vergadering van ISWa van 11 juni 2014.

Feiten en context
De afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde waren allebei onbeschikbaar
voor deelname aan de algemene vergadering van 11 juni 2014.
De aanduiding van een vervangende afgevaardigde was dan ook noodzakelijk.
Juridische gronden
•

•
•

Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 1997 waarbij beslist wordt om deel te
nemen aan de oprichting van en toe te treden tot de intercommunale
‘INTERCOMMUNAAL SAMENWERKINGSCOMITE VAN WATERBEDRIJVEN”
(ISWa).
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 35 §2, 42 en 43.
Decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van de diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001.

Advies
Geen extern advies.
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Argumentatie
Ingevolge de onbeschikbaarheid van zowel effectief als plaatsvervangend
afgevaardigde, dient vooralsnog tot aanduiding van een vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van ISWa te worden overgegaan.
Omdat de algemene vergadering reeds op 11 juni plaatsvindt, kon de
gemeenteraad niet meer uitgenodigd worden om zich te buigen over de aanstelling.
In zitting van 10 juni 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om
dhr. Joris Pijpen aan te duiden als afgevaardigde van de gemeente voor de
algemene vergadering van ISWa van 11 juni 2014, onder voorbehoud van
bekrachtiging van deze beslissing door de gemeenteraad.
De gemeenteraad dient dan ook uitgenodigd te worden om de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen te bekrachtigen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
van 10 juni 2014, waarbij dhr. Joris Pijpen wordt aangeduid als afgevaardigde van
de gemeente Hoeilaart voor de algemene vergadering van ISWa, die doorgaat op
11 juni 2014 en waarbij hij gemandateerd wordt om de agenda van de
buitengewone
algemene
vergadering
van
het
Intercommunaal
Samenwerkingscomité van Waterbedrijven (ISWa) van 11 juni 2014 goed te
keuren.
Artikel 2
De intercommunale ISWa en de afgevaardigde van de gemeente worden in kennis
gesteld van deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- ISWa
- Joris Pijpen
- Lucrèce Neirynck, sociaal controleur bij het R.S.V.Z. (via mail)
***
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O.P.13
Secretaris. Haviland. Kennisname ontslag dhr. Tim Vandenput
uit de Raad van Bestuur en uit het Directiecomité.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

7 juni 2014: brief van dhr. Tim Vandenput, houdende kennisgeving van het
ontslag uit de raad van bestuur en het directiecomité van Haviland.

Feiten en context
Bij beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2013 werd dhr. Tim Vandenput
voorgedragen als bestuurder van Haviland.
Een mandaat in een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, zoals in
casu Haviland, is echter onverenigbaar met het lidmaatschap in van een
wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten
en gemeenschappen.
Dhr. Tim Vandenput werd op 25 mei verkozen als lid van het federaal parlement.
Hierdoor ontstaat een onverenigbaarheid met de functie van lid van de raad van
bestuur van Haviland.
Bij brief van 7 juni 2014 heeft dhr. Tim Vandenput kennis gegeven van zijn ontslag
als lid van de raad van bestuur (en als lid van het directiecomité) van Haviland.
De raad wordt uitgenodigd hiervan kennis te nemen.
Juridische gronden
•
•

Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in
het bijzonder artikel 48;
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 35 § 2, 2°, 42 en
43.

Advies
Geen extern advies vereist.
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van het ontslag, ingediend door dhr. Tim Vandenput, als lid
van de raad van bestuur (en van het directiecomité) van Haviland.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intercommunale Haviland
- Tim Vandenput
***
O.P.14

Secretaris. Haviland. Aanduiding lid raad van bestuur.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

7 juni 2014: brief van dhr. Tim Vandenput, houdende kennisgeving van het
ontslag als lid van de raad van bestuur (en van het directiecomité) van
Haviland.

Feiten en context
Bij beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2013 werd dhr. Tim Vandenput
voorgedragen als bestuurder van Haviland.
Een mandaat in een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, zoals in
casu Haviland, is echter onverenigbaar met het lidmaatschap in van een
wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten
en gemeenschappen.
Dhr. Tim Vandenput werd op 25 mei verkozen als lid van het federaal parlement.
Hierdoor ontstaat een onverenigbaarheid met de functie van lid van de raad van
bestuur van Haviland.
Bij brief van 7 juni 2014 heeft dhr. Tim Vandenput kennis gegeven van zijn ontslag
als lid van de raad van bestuur (en als lid van het directiecomité) van Haviland.
Er dient tot zijn vervanging te worden overgegaan.
Juridische gronden
•
•
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart heeft recht op een mandaat van bestuurder.
Ingevolge het ontslag, ingediend door dhr. Tim Vandenput, dient de gemeenteraad
een
nieuwe bestuurder voor te dragen, met het oog op het voleindigen van het
mandaat.
De voorgedragen kandidaat mag niet vallen onder de onverenigbaarheidscriteria,
zoals opgesomd in artikel 48 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001, zoals hieronder opgesomd:
onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op
de mandaten in een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, bestaat er
een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten,
functies of mandaten:
• lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de
gewesten en gemeenschappen;
• lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau
van de gewesten en gemeenschappen;
• lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
• provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
• arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
• provinciegriffier;
• lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een
privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde
beleidsdomeinen als de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging;
• behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid, van dit decreet,
werknemer van een aangesloten openbaar bestuur, of van een administratie
die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale
besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de
doelstellingen van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Dhr. Marc Vanderlinden, schepen, Jan Lindtsstraat 30, 1560 Hoeilaart voor te
dragen als kandidaat voor het mandaat van bestuurder van Haviland, dat eindigt
met de vernieuwing van de raad van bestuur op de algemene vergadering d.d.
2019, en dit ter voleindiging van het mandaat van Tim Vandenput, ontslagnemend.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Haviland en aan betrokkene.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Haviland
- betrokkene
- Lucrèce Neirynck, Sociaal controleur bij het R.S.V.Z. (via mail)
***
Vragen en antwoorden.
1) Patrick Demaerschalk stelt aangegeven te hebben dat zijn fractie Els
Uytterhoeven kritisch zou evalueren. Hij stelt vast dat de werking van de
betrokken schepen niet optimaal is. Hij geeft aan haar visie op het
cultuurbeleid te willen vernemen en concretiseert dit aan de hand van 5
concrete vragen. Hij stelt ook dat het beleid vanuit de basis komt en een
verwijzing naar het meerjarenplan als antwoord niet kan volstaan.
Els Uytterhoeven deelt mee een schriftelijk antwoord te zullen verstrekken.
2) Alain Borreman stelt dat de verbroedering met Valtournenche op een dood
spoor
zit.
Hij
informeert
naar
nieuwe
initiatieven
en
het
verbroederingscomité.
Els Uytterhoeven verwijst naar de ontvangst van een delegatie van
Valtournenche in de maand mei en naar een gepland bezoek aan de
gemeente Valtournenche per fiets.
Alain Borreman stelt dat het incidentele initiatieven betreft, geen
structurele.
3) Michel Joly geeft aan dat de ergernissen rond de GEN-werken blijven
bestaan.
Hij stelt onder meer dat een niet-erkend expert belast werd met de
afhandeling van de schadedossiers en informeert ook naar de
permanentheid van de ophogingen ter hoogte van de Leenweg.
Ook wenst hij de afwerkingstermijn met betrekking tot de resterende
werken te kennen en zou hij graag een nieuwe informatievergadering voor
de inwoners georganiseerd zien.
Jean-Paul Van Horenbeke zal vragen een informatievergadering te
organiseren.
Over individuele schadedossiers kan hij zich niet uitspreken.
Hij geeft aan een verder schriftelijk antwoord te zullen verstrekken.
Tim Vandenput licht nog even de antwoordbrief met betrekking tot de
grondaanvullingen toe.
Hij stelt dat de ophoging nog gebruikt zal worden als stockageplaats en in
het kader van verdere werken. Hij wijst er ook op dat er in het structuurplan
is voorzien in een mogelijke uitbreiding van de sportinfrastructuur en
bevestigt dat aan Infrabel een vraag naar de bestemming voorgelegd werd.
Hij geeft nog mee dat er volgende week een overleg met de NMBS gepland
is, waar een aantal vragen aan bod zullen komen.
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Marc Vanderlinden deelt mee dat er voor de maand oktober in elk geval
geen aanplantingen zullen gebeuren en de gemeente zelf niet voorziet in
structureel onderhoud van de aanplantingen.
Hij bevestigt dat het gebruikelijk is dat een extern dossierbeheerder belast
wordt met de behandeling van de schadedossiers en geeft aan geen zicht te
hebben op individuele schadedossiers.
Hij deelt mee dat er in het bouwverlof nog een stand van zaken wordt
opgemaakt maar de grote werken in elk geval afgelopen zijn.
Hij bevestigt nog dat de wildgroei van onkruid en de aanplantingen
belangrijke aandachtspunten zijn.
4) Jan Van Assche vraagt naar de reden waarom er niet gewerkt werd via
onderboringen aan de Post.
Marc Vanderlinden geeft aan dat er wel degelijk gevraagd was om via
onderboringen te werken, maar er daarbij een elektriciteitskabel geraakt
werd.
Aansluitend werd vooralsnog toelating gegeven om de straat open te leggen,
maar de herstelling van de verhardingen moet wel degelijk nog
plaatsvinden.
Jan Van Assche stelt zich ook vragen bij de naleving van de sociale
regelgeving door de betrokken aannemer en verwijst ook nog naar een
andere gevaarlijke situatie in de H. Caronstraat, waar de veilige doorgang
voor de schoolgaande jeugd niet verzekerd is.
Marc Vanderlinden geeft aan dat het signalisatie- en omleidingsplan
administratief in orde was, maar de uitvoering en communicatie daaromtrent
door de aannemer te wensen overlaat. Hij wil proberen nog pro-actiever op
te treden.
5) Patrick Demaerschalk wijst op de verhoogde verkeerstrafiek in de wijk Ten
Trappen, ingevolge de werken in de Frans Verbeekstraat. Deze verhoogde
verkeerstrafiek geeft aanleiding tot beschadiging van woningen, onder
andere in de Zuidlaan.
Marc Vanderlinden stelt dat aan De Lijn werd doorgegeven dat bepaalde
bussen de afgesproken route niet volgen. Aan de aannemer werd ook
gevraagd borden te plaatsen met de vermelding dat de wegenis niet
toegankelijk is voor verkeer boven de 3,5 ton, met uitzondering van bussen
en plaatselijke bediening. Hij geeft aan op welke locaties deze zullen
geplaatst worden.
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6) Patrick Demaerschalk stelt dat de website niet altijd melding maakt van de
verslagen van de adviesraden.

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

Geert Raymaekers
gemeentesecretaris
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get. Steven Coppens
voorzitter

Steven Coppens
voorzitter

