
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 23 OKTOBER 2014 

 
AANWEZIG: Steven Coppens, voorzitter 

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

VERONTSCHULDIGD: Eva De Bleeker en Jean-Paul Van Horenbeke, schepenen 
 

 
Vanaf punt O.P.11 verlaat Jan Van Assche, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt O.P.12 vervoegt Jan Van Assche, raadslid de zitting. 
 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 1 

september 2014. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Wim Laureys vraagt om in punt 4 ook melding te maken van de overwegingen bij 

zijn amendement. 

Bij punt 6 stelt hij dat de toezegging - om de consequenties van de gekozen locatie te 

onderzoeken - onvoldoende aangegeven wordt. 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 1 september 2014: openbare zitting gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

 

Conform het gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te 

maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181. 

• Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de 

artikelen 30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 

Advies 

 

Argumentatie 

 

Financieel advies 
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BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Enig artikel 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 1 september 2014 goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 

 

* * * 

 

O.P.2 Gemeentesecretaris. Gemeenterekening 2012. Kennisname goedkeuring 

gouverneur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief de dato 2 oktober 2014, van het agentschap binnenlands bestuur, ref DBS 

13-16071. 

 

Feiten en context 

 

Bij brief van 2 oktober 2014 wordt ons het besluit van de gouverneur overgemaakt, 

houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2012 van de gemeente.  

Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de jaarrekening.  

De gouverneur verzoekt het college van burgemeester en schepenen kennis te geven van 

het betrokken besluit aan de gemeenteraad.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 28 april 1993, in het bijzonder artikel 17. 

 

Advies 

 

Argumentatie 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 1 oktober 2014, houdende 

definitieve vaststelling van de jaarrekening 2012 van de gemeente.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financieel beheerder. 

 

* * * 
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O.P.3 Gemeentesecretaris. OCMW. Kennisname jaarrekening 2013. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief van het OCMW van 18 september 2014, houdende overmaking van de 

dienstjaarrekening 2013. 

 

Feiten en context 

 

In zitting van 15 september 2014 hechtte de OCMW-raad goedkeuring aan de 

jaarrekening 2013 van het OCMW.  

 

Cfr. artikel 174 § 2 dient een afschrift van de jaarrekening te worden overgemaakt aan 

de gemeenteraad die desgewenst zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de 

gouverneur binnen een termijn van 50 dagen na overzending. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 174 § 2 en artikel 

255. 

 

Advies 

 

Argumentatie 

 

De gemeentelijke bijdrage bedraagt 1.449.170 euro.  

Het overschot van het boekjaar bedraagt 194.910,20 euro (2012: 18.852,01 euro) 

De rekening geeft, cijfermatig, geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2013 van het OCMW, zoals vastgesteld door 

de OCMW-raad op 15 september 2014, en heeft desbetreffend geen opmerkingen te 

formuleren.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Wilfried Van Raemdonck 

 

Uittreksel voor: 

OCMW-raad, gouverneur. 

 

* * * 

 

O.P.4 Gemeentesecretaris. OCMW. Kennisname budgetwijziging 1. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief van 18 september 2014, houdende overmaking van de budgetwijziging 

nummer 1 en verzoek tot kennisgeving aan de gemeenteraad.  
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Feiten en context 

 

Op 15 september 2014 hechtte de OCMW-raad goedkeuring aan budgetwijziging nummer 

1 van het OCMW.  

 

Deze budgetwijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW-raad, in 

het bijzonder artikel 150 en artikel 255. 

 

Advies 

 

Geen advies. 

 

Argumentatie 

 

De wijziging van het exploitatiebudget leidt niet tot een aanpassing van de gemeentelijke 

bijdrage.  

De wijziging dient om die reden enkel ter kennisgeving aan de gemeenteraad te worden 

voorgelegd.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van het besluit van de OCMW-raad van 15 september 2014, tot 

goedkeuring van het exploitatiebudget 2014, wijziging 1. 

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht de OCMW-raad in kennis te stellen van de kennisname door de 

gemeenteraad.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Wilfried Van Raemdonck 

 

Uittreksel voor: 

OCMW-raad, financiële dienst. 

 

* * * 

 

O.P.5 Stedenbouw. Verkaveling Vandenbemden, Quishout en Poret, G. 

Dekleermaekerstraat. Bepaling grondafstand op 4m uit de as van de straat. 

 

DE RAAD, 

 

Motivering - voorgeschiedenis 

 

• Aanvraag verkavelingsvergunning, ingediend door Mevrouw Denise 

Vandenbemden, Nadine Quishout en Anne Poret. 

 

Feiten en context 

 

De verkaveling is gelegen in de zij-arm van de Guillaume Dekleermaekerstraat. 
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Motivering - juridische gronden 

 

• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten; 

• Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, 

inzonderheid op artikel 133 § 1. 

 

Motivering advies 

 

Het college heeft in zitting van 6 oktober 2014 een voorwaardelijk gunstig advies 

gegeven. 

 

Argumentatie 

 

Een aanvraag werd ingediend door Denise Vandenbemden, Nadine Quishout en Anne 

Poret, p/a G. Dekleermaekerstraat 3 te 1560 Hoeilaart voor het verkavelen van een 

perceel grond langsheen de G. Dekleermaekerstraat, kadastraal gekend sectie B 34L2.  

 

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 (Lot 3 +- 12 ca). 

 

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. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van  6 oktober 2014 advies 

uitgebracht. 

 

Motivering financieel advies 

 

Geen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

In de G. Dekleermaekerstraat wordt het tracé van de verkeersweg , ter hoogte van de 

eigendom van Vandenbemden, Quishout en Poret 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 (Lot 3 +- 12ca). 

 

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 en 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. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant 

Dienst ruimtelijke ordening 

 

* * * 

 

O.P.6 Stedenbouw. Verkaveling Peeters-van Hoorenbeeck. Bepaling 

grondafstand op 4m uit de as van de Sloesveldstraat. 

 

DE RAAD, 

 

Motivering - voorgeschiedenis 

 

• Aanvraag van wijziging van verkavelingsvergunnning, ingediend door Veronique 

Peeters-van Hoorenbeeck. 

 

Feiten en context 

 

De verkaveling is gelegen in de Sloesveldstraat met nummer 118/FL/188 

 

Motivering - juridische gronden 

 

• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten 

• Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, 

inzonderheid artikel 133 § 1. 

 

Motivering advies 

 

Het college heeft in zitting van 13.10.2014 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven 

 

Argumentatie 

 

Een aanvraag werd ingediend door Veronique Peeters-van Hoorenbeeck, Sloesveldstraat 

50 1560 Hoeilaart voor het verkavelen van een perceel grond langsheen de 

Sloesveldstraat, kadastraal gekend ssectie A 125Y. 

 

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. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13.10.2014 advies 

uitgebracht. 

 

Motivering financieel advies 

 

Geen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 



Gemeenteraadszitting van 23 oktober 2014 

 

 

 

7 

Artikel 1 

In de Sloesveldstraat 50 wordt het tracé van de verkeersweg , ter hoogte van de 

eigendom van Veronique Peeters-van Hoorenbeeck 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 en proces-verbaal van meting, met plan, 

overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van 

deze beslissing zal worden afgestaan. 

 

Artikel 5 

Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de verkavelingsvergunning wordt 

toegestaan. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant 

Dienst ruimtelijke ordening 

 

* * * 

 

O.P.7 Ruimtelijke Ordening. RUP Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en 

herbestemming serregebieden. Definitieve vaststelling. 

 

DE RAAD, 

 

 

Het punt wordt toegelicht door dhr. Tim Vandenput. 

 

Op vraag van dhr. Wim Laureys bevestigt dhr. Tim Vandenput dat er ook privé-gronden 

betrokken zijn bij de herbestemmingen. 

 

Dhr. Wim Laureys pleit ervoor garanties te voorzien om de gronden voor bepaalde 

doelgroepen te bestemmen. 

Hij betreurt dat dit nu niet het geval is. 

Dhr. Vandenput stelt dat dit in het kader van de huidige wetgeving niet mogelijk is. 

Dhr. Wim Laureys is de mening toegedaan dat er daartoe alternatieven voorhanden zijn. 

 

Dhr. Wim Laureys vraagt te stemmen over het RUP Serregebieden enerzijds en het RUP 

Nilleveld anderzijds. 

 

 

Voorgeschiedenis 
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Feiten en context 

 

In het woonuitbreidingsgebied Nilleveld werden reeds verschillende verkavelingen door 

de gemeente gerealiseerd, namelijk Het Leen fase 1, het Leen fase 2 en Paloker. 

Er werd een principieel akkoord aangevraagd en verleend voor de provincie Vlaams-

Brabant dat het aansnijden van dit woonuitbreidingsgebied in fasen mogelijk maakt.  

Bij de aanvraag van dit principieel akkoord engageerde de gemeente zich tot de opmaak 

van een RUP, dat nu voorligt. 

Voor een aantal oude serregebieden wordt een herbestemming naar een in hoofdzaak 

agrarische bestemming voorzien; 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet 

• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd zoals tot op heden, inzonderheid 

artikels 2.2.13 t.e.m. 2.2.18 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 

vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het 

decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 houdende de definitieve 

vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 

bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004 wat de bindende bepalingen 

betreft. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de definitieve 

vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen. 

• Ministerieel besluit van 7 oktober 2004 houdende de goedkeuring van het 

Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Vlaams-Brabant. 

• Ministerieel besluit van 6 november 2012 houdende de herziening van het 

Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Vlaams-Brabant. 

• Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Hoeilaart, goedgekeurd door de 

deputatie op 25 februari 2010.  

• Algemeen Plan van Aanleg van Hoeilaart, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 

19 juli 1984.  

• Gemeenteraadsbeslissing van 9 mei 2011 houdende de opdracht om een 

studiebureau aan te stellen met het oog op de opmaak van diverse ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. 

• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 augustus 2011 

houdende de toewijzing van de opdracht aan het studiebureau D+A Consult. 

 

Advies 

 

GECORO op 15 november 2012, op 3 september 2013 en op 24 juni 2014. 

 

Argumentatie 

 

Het ontwerp RUP Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en herbestemming serregebieden 

bestaat uit: 

• een gezamenlijke toelichtingsnota 

• aparte stedenbouwkundige voorschriften voor het RUP woonuitbreidingsgebied 

Nilleveld en voor het RUP Herbestemming serregebieden 

• aparte plannen van de feitelijke en juridische toestand 

• aparte grafische plannen 

 

De GECORO heeft een advies uitgebracht op 15 november 2012. 

 

Er werd een plenaire vergadering gehouden op 14 december 2012. 
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Er werd een verslag van deze plenaire vergadering gemaakt, dat het schriftelijk advies 

van volgende instanties bevat: 

• Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke ordening d.d. 

12 december 2012 

• Departement RWO d.d. 14 december 2012 

• Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 7 december 2012 

• Departement Leefmilieu, Natuur en Energie d.d. 29 november 2012 en 10 

december 2012 

• Departement Landbouw en Visserij d.d. 12 december 2012 

• Toerisme Vlaanderen d.d. 13 december 2012 

• Bloso d.d. 13 december 2012 

• Vlaamse Milieumaatschappij VMM, d.d. 20 december 2012 

 

Uit de MER-screening blijkt dat het RUP niet onder de plan-MER-plicht valt. 

 

Het voorontwerp RUP werd aangepast in functie van de adviezen en opmerkingen van 

bovenvermelde adviesinstanties; 

 

Er werd een tweede advies uitgebracht door de GECORO op 3 september 2013. 

 

Er werd een plenaire vergadering gehouden op 25 september 2013. 

 

Er werd een verslag van deze plenaire vergadering gemaakt, dat het schriftelijk advies 

van volgende instanties bevat: 

• Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke ordening d.d. 

24 september 2013 

• Ruimte Vlaanderen d.d. 25 september 2013 

• Wonen-Vlaanderen d.d. 24 september 2013 

• Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 17 september 2013 

• Infrabel d.d. 3 september 2013 

• Vlaamse Milieumaatschappij VMM, d.d. 12 september 2013 

• Toerisme Vlaanderen d.d. 19 september 2013 

• Bloso d.d. 25 september 2013 

• Departement Landbouw en Visserij d.d. 25 september 2013 

 

Op het verslag werden opmerkingen gemaakt door: 

• Wonen-Vlaanderen op 19 oktober 2013. 

• Ruimte Vlaanderen op 26 oktober 2013. 

 

Het voorontwerp RUP werd aangepast in functie van de adviezen en opmerkingen van 

bovenvermelde adviesinstanties en werd beslist om het deel RUP woonuitbreidingsgebied 

Sloesveld uit het dossier te sluiten en in een latere fase te behandelen; 

 

Het dossier werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 27 januari 2014 voor de 

voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 

Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en herbestemming serregebieden.  

 

Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 25 februari 2014 tot 25 april 2014. Er 

werden twee bezwaarschriften ingediend. 

 

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er advies verleend door de provincie 

Vlaams-Brabant op 27 maart 2014 voor wat betreft het RUP Woonuitbreidingsgebied 

Nilleveld en op 3 april 2014 voor wat betreft het RUP Herbestemming serregebieden. 

 

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er advies verleend door Ruimte 

Vlaanderen op 23 april 2014 voor het RUP Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en het RUP 

Herbestemming serregebieden. 
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De taakstelling van de GECORO is bepaald in artikel 2.2.14.§4 en §5 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. De GECORO heeft de adviezen en bezwaarschriften 

gebundeld en advies uitgebracht tijdens haar vergadering van 24 juni 2014. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: RUP Serregebieden 

Na stemming: 19 stemmen voor;  

RUP Nilleveld 

Na stemming: 12 stemmen voor; 7 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

Het advies van de GECORO wordt bijgetreden. 

 

Artikel 2 

Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

'Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en herbestemming serregebieden', bijgestuurd volgens 

de hoger vermelde adviezen en aan de hand van het advies van de decretaal verankerde 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, dat wordt bijgetreden, wordt 

definitief vastgesteld.  

 

Artikel 3 

Volgende stukken van het ontwerp RUP Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en 

herbestemming serregebieden maken integraal deel uit van dit besluit: 

• een gezamenlijke toelichtingsnota 

• aparte stedenbouwkundige voorschriften voor het RUP woonuitbreidingsgebied 

Nilleveld en voor het RUP Herbestemming serregebieden 

• aparte plannen van de feitelijke en juridische toestand 

• aparte grafische plannen. 

 

Artikel 4 

Het RUP Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en herbestemming serregebieden wordt, 

samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies van de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, onmiddellijk na de definitieve 

vaststelling per beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie waarin de 

gemeente is gelegen en aan de Vlaamse Regering. 

 

 

Dhr. Wim Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het gebrek aan garanties 

voor de doelgroep. 

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Caroline Boers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Dienst stedenbouw, Provincie, Gewest. 

 

* * * 
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O.P.8 Communicatiedienst. Klachten en meldingen. Kennisname verslag 2013. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

 

Onder het motto 'klachten en meldingen mogen niet in de vergeethoek geraken', streeft 

de gemeentelijke administratie ernaar om de klachten, meldingen en suggesties van de 

burgers centraal te registreren en de behandeling ervan op te volgen.  

Jaarlijks legt de communicatiedienst aan de gemeenteraad ter kennisname het overzicht 

voor van de meldingen, suggesties, opmerkingen en/of klachten die door deze dienst 

tijdens het vorige jaar in ontvangst werden genomen, geregistreerd en opgevolgd. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 6 juli 2005, art. 197 en 198, en memorie van toelichting 

• Gemeentelijk reglement van 26 februari 2007 voor het registreren en behandelen 

van klachten 

 

Advies 

 

Argumentatie 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van meldingen en klachten 2013. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Greta Uyttenbroeck 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

Communicatiedienst 

 

* * * 

 

O.P.9 Gemeentesecretaris. De Watergroep. Goedkeuring addendum 

saneringsovereenkomst. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Mail van Paula Debroey, afdelingshoofd juridische zaken van De Watergroep, met 

verzoek een bijlage bij de saneringsovereenkomst goed te keuren.  

 

Feiten en context 

 

In zitting van 24 oktober 2013 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de overdracht 

van de activiteiten van de waterdienst naar De Watergroep.  
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In het kader van de overdracht werd ook goedkeuring gehecht aan een 

saneringsovereenkomst. De saneringsovereenkomst regelt de afspraken in verband met 

afvoer en zuivering van afvalwater.  

 

De Watergroep verzoekt de gemeente een bijlage goed te keuren bij de 

saneringsovereenkomst.  

Deze bijlage heeft betrekking op de vaststelling van de bijdrage van de eigenaars van 

een IBA (individuele behandelingsinstallatie).  

Een vrijstelling van betaling van de bovengemeentelijke bijdrage vereist goedkeuring van 

de bijlage.  

 

Juridische gronden 

 

• Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013, houdende goedkeuring van 

de overdracht van de gemeentelijke waterdienst naar De Watergroep. 

• Decreet van 24 mei 2002, betreffende water bestemd voor menselijke 

aanwending, in het bijzonder artikel 16 sexies § 4. 

 

Advies 

 

Geen advies. 

 

Argumentatie 

 

Met het oog op het bekomen van een vrijstelling van de betaling van de bovenlokale 

saneringsbijdrage is het noodzakelijk de bijlage (gevoegd in bijlage bij deze beslissing) 

goed te keuren.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 7 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de bijlage aan de saneringsovereenkomst, zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2013 en zoals gevoegd in bijlage bij 

deze beslissing.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Watergroep.  

 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 

deze beslissing.  
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Dhr. Wim Laureys motiveert de onthouding aan de hand van de stelling dat De 

Watergroep dit eerder had moeten bekijken en het overnamedossier blijkbaar niet 

volledig was. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

De Watergroep. 

 

* * * 

 

O.P.10 Gemeentesecretaris. GAS. Goedkeuring bemiddelingsreglement. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief van 8 september 2014, uitgaande van de stad Vilvoorde.  

 

Feiten en context 

 

Op 28 april 2014 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de geactualiseerde versie 

van het politiereglement.  

 

Het geactualiseerd politiereglement houdt rekening met de bepalingen van de wet van 24 

juni 2013 inzake de gemeentelijke administratieve sancties.  

 

De gemeenteraad keurde ook een samenwerkingsovereenkomst met de stad Vilvoorde 

goed, waarbij overeengekomen werd dat de stad Vilvoorde zou optreden als bemiddelaar 

in het kader van de toepassing van GAS-sancties op minderjarigen.  

 

De stad Vilvoorde verzoekt de gemeente bijgaand bemiddelingsreglement goed te 

keuren.  

Opdat bemiddeling in het kader van de toepassing van een GAS-sanctie aan een 

minderjarige kan aangeboden worden, is het immers noodzakelijk een 

bemiddelingsreglement vast te leggen.  

 

Juridische gronden 

 

• gemeentelijk politiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 

2014; 

• samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Vilvoorde en de gemeente Hoeilaart 

inzake de bemiddelingsprocedure, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 

2014; 

• Wet van 24 juni 2013 inzake de gemeentelijke administratieve sancties.  

 

Advies 

 

Geen advies. 

 

Argumentatie 

 

Conform artikel 12, 1° van de wet van 24 juni 2013 kan bemiddeling enkel gebeuren 

mits goedkeuring van een bemiddelingsreglement.  

 

De stad Vilvoorde heeft ons het ontwerp van bemiddelingsreglement overgemaakt, met 

verzoek dit goed te keuren opdat de bemiddeling aangeboden zou kunnen worden.  

 

De gemeente Hoeilaart hanteert een leeftijdsgrens van 16 jaar (ipv 14 jaar) voor de 

toepassing van de hogere GAS-boetes.  
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Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

de raad hecht goedkeuring aan het bemiddelingsreglement inzake de toepassing van de 

gemeentelijke administratieve sancties op minderjarigen, zoals gevoegd in bijlage bij 

deze beslissing.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de stad Vilvoorde.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Stad Vilvoorde, Politiezone Druivenstreek 

 

* * * 

 

O.P.11 Gemeentesecretaris. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

Vervanging lid. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief van 17 september 2014 van dhr. Wouter Hindrikx, houdende indiening van 

ontslag als lid van de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

• Voordracht van dhr. Karel Van Assche als plaatsvervangend lid door de jeugdraad.  

 

Feiten en context 

 

De raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur is samengesteld uit 16 leden.  

8 leden werden voorgedragen door de jeugdraad, de overige leden door de 

gemeenteraad.  

 

Dhr. Wouter Hindrikx werd voorgedragen door de jeugdraad en heeft aangegeven 

ontslag te willen nemen als lid van de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

 

De jeugdraad heeft dhr. Karel Van Assche voorgedragen als plaatsvervangend lid.  

 

Juridische gronden 

 

• Beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2007, tot goedkeuring van het 

organiek reglement van de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

• Beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2013, tot aanduiding van de 16 leden 

van de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

 

Advies 

 

Argumentatie 

 

Gelet op het ontslag van dhr. Hindrikx dient er zo spoedig mogelijk tot vervanging te 

worden overgegaan.  

Dhr. Hindrikx werd voorgedragen door de jeugdraad. 

De vervanger, voorgedragen door de jeugdraad, mag dan ook aangesteld worden.  
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Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Dhr. Karel Van Assche wordt aangeduid als lid van de raad van beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur als plaatsvervanger van dhr. Wouter Hindrikx.  

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht het uittredend lid, het nieuw aangeduide lid en de voorzitter van 

de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur in kennis te stellen van deze 

beslissing.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

dhr Wouter Hindrikx, dhr Karel Van Assche, dhr Erwin Gysens. 

 

* * * 

 

O.P.12 Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agendapunten algemene 

vergadering in buitengewone zitting en statutenwijziging, vaststelling van het 

mandaat. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Wim Laureys suggereert de gloeilampen in het gemeentehuis te vervangen door 

energiebesparende lampen. 

 

Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat defecte lampen nu al systematisch vervangen 

worden door energiezuinige lampen. 

 

Dhr. Wilfried Van Raemdonck stelt dat het OCWM in de toekomst wellicht in het 

gemeenschapscentrum zal vergaderen. 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• De gemeente Hoeilaart wordt, per aangetekend schrijven van 9 september 2014, 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone 

zitting van Iverlek die op 12 december 2014 plaats heeft in Technopolis, 

Technoloqielaan, 2800 Mechelen. 

 

Feiten en context 

 

De gemeente neemt, voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas, deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek.  

 

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op 12 december 2014 zal 

tijdens de bespreking van het eerste agendapunt akte nemen van de raadsbeslissingen 

van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de voorgestelde overname van de 

aandelen van de deelnemende maatschappij (Electrabel nv) door de deelnemende 

gemeenten. De gemeenteraad zal hierover in een afzonderlijke raadsbeslissing besluiten. 
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Het tweede agendapunt omvat een aantal statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden 

in meerdere domeinen: 

• ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de deelnemende 

maatschappij Electrabel nv aan de deelnemende gemeenten de facto een 

uittreding van de deelnemende maatschappij uit de distributienetbeheerder 

Iverlek als gevolg voor het einde van 2014 en wordt voorgesteld om alle 

statutaire bepalingen te schrappen omtrent de participatie van de deelnemende 

maatschappij alsook de bepalingen in verband met de kapitaalaandelen F en E", 

omdat door de raad van bestuur in zitting van 8 september 2014 werd beslist 

deze om te zetten in aandelen A en zij in het verleden louter gecreëerd werden in 

verband met de participatie van Electrabel nv; 

Deze statutenwijzigingen zijn onder opschortende voorwaarde van het 

aanvaarden door de deelnemende gemeenten van de overdracht van de aandelen 

aangeboden door de deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie van de 

overname van deze aandelen en de daarmee verbonden optimalisatie van het 

aandelenbezit. De raad van bestuur van Iverlek zal op 9 december 2014 over de 

genomen raadsbeslissingen rapporteren aan de algemene vergadering. 

• ten tweede wordt voorgesteld het statutair doel van de vereniging uit te breiden 

met de activiteit inzake warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een aantal 

projecten rond warmtenetten tot stand gekomen, waaraan de 

distributienetbeheerders die optreden via hun werkmaatschappij Eandis, 

deelnemen of waarin zij kunnen betrokken worden om in te staan als 

netbeheerder voor de aanleg, de exploitatie en de ontwikkeling van een 

warmtenet en het transport en levering naar de gebruikers van warm water 

vanuit een warmtebron of op basis van restwarmte afkomstig van industriële 

processen of afvalverbranding naar de gebruikers. 

Iverlek wenst in dit verband ook 'partner' te zijn van de gemeenten en wil hen 

helpen een bijdrage te leveren op het vlak van de energie-efficiëntie en het 

behalen van de klimaatdoelstellingen. 

• ten derde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzigingen 

door te voeren (zoals vermeld in de toelichtingsnota), waaronder in artikel 8 de 

vervanging van kapitaal onder de deelnemers door de verwijzing naar een 

reglement alsook schrapping van bijlage 4, en eveneens de vervanging van de 

bijlage 2 m.b.t. de winstverdeling uit de captieve periode met het oog op een 

vereenvoudigde voorstelling. 

 

Juridische gronden 

 

• het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 

2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013. 

• het gemeentedecreet  

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Een dossier met documentatiestukken, uitgewerkt in zitting van 8 september 2014 door 

de raad van bestuur van Iverlek, werd overgemaakt aan de gemeente. 

 

De raad wordt voorgesteld de agendapunten goed te keuren. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 12 december 

2014: 

1) Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij 

(Electrabel nv) door de deelnemende gemeenten - stand van zaken 

2) Statutenwijzigingen: 

a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 

commissaris - in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen - ter 

verantwoording van de wijziging van het doel 

b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

c) Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen 

3) Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te 

volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur 

opgestelde begroting 2015 

4) Uitkering interim-dividend 2014 - Bekrachtiging 

5) Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis - Bekrachtiging 

6) Statutaire benoemingen 

7) Statutaire mededelingen 

 

Artikel 2 

De raad hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek onder de opschortende voorwaarden, wat het 

gedeelte m.b.t. de exit Electrabel betreft, van het aanvaarden door de deelnemende 

gemeenten van de overdracht van de aandelen aangeboden door de deelnemende 

maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de 

daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit 

 

Artikel 3 

Dhr. Tim Vandenput - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger mevr. Eva De 

Bleeker - op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 

in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1. 

 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van vermelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 

Melle. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

- Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle; 

- financiële dienst 

- dhr. Tim Vandenput - afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergadering van 

Iverlek 

 

* * * 
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O.P.13 Secretariaat. Finilek. Goedkeuring agendapunten buitengewone 

algemene vergadering. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 7 oktober 2014: aangetekende brief van Finilek zijnde de uitnodiging tot de 

buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014. 

 

Feiten en context 

 

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Finilek. 

De buitengewone algemene vergadering van Finilek op 12 december 2014 heeft volgende 

agenda: 

1) Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te 

volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur 

opgestelde begroting 2015 

2) ECS: verkoop van de participatie 

3) Wind4Flanders: opvolger van EGPF (WWE) 

4) Statutaire benoemingen 

 

Met de uitnodiging werd de nodige documentatie meegestuurd. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42; 

• Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder artikel 48; 

• De statuten van Finilek. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Een dossier met documentatiestukken is bijgevoegd. 

 

De raad wordt voorgesteld de agendapunten goed te keuren. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone vergadering van Finilek 

in zitting van 12 december 2014 en de daarbij horende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de volgende agendapunten: 

1) Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te 

volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur 

opgestelde begroting 2015 

2) ECS: verkoop van de participatie 

3) Wind4Flanders: opvolger van EGPF (WWE) 

4) Statutaire benoemingen 
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Artikel 2 

Deze beslissing wordt overgemaakt 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 

 

Uittreksel voor: 

Secretariaat Finilek 

 

* * * 

 

O.P.14 Secretariaat. Finilek. Aanduiding afgevaardigde voor buitengewone 

algemene vergadering. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 7 oktober 2014: aangetekende brief van Finilek, zijnde de uitnodiging op de 

buitengewone vergadering van 12 december 2014 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. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-

deelnemers 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 buitengewone algemene vergadering van Finilek van 12 

december 2014. 

 

Dhr. Tim Vandenput wordt voorgedragen als afgevaardigde van de gemeente. 

 

De raad gaat over tot stemming bij handopsteking. 

 

Dhr. Tim Vandenput heeft 19 ja-stemmen behaald. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT:  

 

Artikel 1 

De raad duidt dhr. Tim Vandenput, burgemeester, Veldstraat 5, 1560 Hoeilaart, aan als 

afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van Finilek van 12 december 2014. 

 

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 

 

Uittreksel voor: 

betrokkene, secretariaat Finilek 

 

* * * 

 

O.P.15 Secretariaat. Finilek. Aanduiding plaatsvervanger voor 

buitengewone algemene vergadering. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 7 oktober 2014: aangetekende brief van Finilek, zijnde de uitnodiging op de 

buitengewone vergadering van 12 december 2014 en vraag tot aanduiding van 

een plaatsvervanger/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 plaatsvervangend 

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 gemeenten-

deelnemers 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. 
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Argumentatie 

 

De gemeente dient een plaatsvervangend volmachtdrager aan te duiden om deel te 

kunnen nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek van 12 december 

2014. 

 

Mevr. Eva De Bleeker wordt voorgedragen als plaatsvervangend volmachtdrager van de 

gemeente. 

 

De raad gaat over tot stemming bij handopsteking. 

 

Mevr. Eva De Bleeker heeft 19 ja-stemmen behaald. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Eva De Bleeker, schepen, Albert I-laan 10, 1560 Hoeilaart, aan als 

plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van Finilek van 12 december 2014. 

 

Artikel 2 

De raad draagt de plaatsvervangend 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 

 

Uittreksel voor: 

betrokkene, secretariaat Finilek 

 

* * * 

 

O.P.16 Secretariaat. Havicrem. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

29 september 2014: brief van Havicrem, zijnde de uitnodiging en agenda m.b.t. de 

algemene vergadering van Havicrem op woensdag 17 december 2014 en vraag tot 

aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente. 

 

Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem die werd 

opgericht op 10 juni 2003 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage van het Belgisch 

Staatsblad van 26 september 2003. 

 

Er dient te worden overgegaan tot aanduiding van een volmachtdrager van de gemeente. 
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Juridische gronden 

 

• Decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

• Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1076 

betreffende de OCMW's, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en 

van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

• Decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 6 juli 2001; 

• De bepalingen van artikel 57 van bovenvernoemde decreten; 

• Artikel 6 van de statuten van Havicrem waarin bepaald wordt dat de duurtijd van 

Havicrem eindigt op 10 juni 2021. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

De gemeente dient een afgevaardigde/volmachtdrager aan te duiden om deel te kunnen 

nemen aan de algemene vergadering van Havicrem van 17 december 2014. 

 

Mevr. Els Uytterhoeven wordt voorgedragen als afgevaardigde van de gemeente. 

 

De raad gaat over tot stemming bij handopsteking. 

 

Mevr. Els Uytterhoeven heeft 19 ja-stemmen behaald. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Els Uytterhoeven, schepen, Charles Coppensstraat 88, 1560 

Hoeilaart, aan als afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen 

aan de algemene vergadering van Havicrem van 17 december 2014. 

 

Artikel 2 

De raad mandateert de afgevaardigde om de agenda van de algemene vergadering van 

17 december 2014 goed te keuren. 

 

Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van Havicrem cv, 

Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, en aan betrokkene. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Havicrem en betrokkene 

 

* * * 
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O.P.17 Secretariaat. Havicrem. Aanduiding plaatsvervanger algemene 

vergadering. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

29 september 2014: brief van Havicrem, zijnde de uitnodiging en agenda m.b.t. de 

algemene vergadering van Havicrem op woensdag 17 december 2014 en vraag tot 

aanduiding van een plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de gemeente. 

 

Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem die werd 

opgericht op 10 juni 2003 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage van het Belgisch 

Staatsblad van 26 september 2003. 

 

Er dient te worden overgegaan tot aanduiding van een plaatsvervanger van de 

volmachtdrager van de gemeente. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

• Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1076 

betreffende de OCMW's, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en 

van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

• Decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 6 juli 2001; 

• De bepalingen van artikel 57 van bovenvernoemde decreten; 

• Artikel 6 van de statuten van Havicrem waarin bepaald wordt dat de duurtijd van 

Havicrem eindigt op 10 juni 2021. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

De gemeente dient een plaatsvervanger voor de afgevaardigde/volmachtdrager aan te 

duiden om deel te kunnen nemen aan de algemene vergadering van Havicrem van 17 

december 2014. 

 

Dhr. Marc Vanderlinden wordt voorgedragen als plaatsvervanger van de afgevaardigde 

van de gemeente. 

 

De raad gaat over tot stemming bij handopsteking. 

 

Dhr. Marc Vanderlinden heeft 19 ja-stemmen behaald. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  
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Artikel 1 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden, schepen, Jan Lindtsstraat 30, 1560 Hoeilaart, aan 

als plaatsvervanger van de afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente om deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Havicrem van 17 december 2014. 

 

Artikel 2 

De raad mandateert de plaatsvervanger van de afgevaardigde om de agenda van de 

algemene vergadering van 17 december 2014 goed te keuren. 

 

Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van Havicrem cv, 

Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, en aan betrokkene. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Havicrem, betrokkene 

 

* * * 

 

TOEGEVOEGD PUNT 

Interpellatie van raadslid Wim Laureys - ''letterlijke tekst'' 

 

Interpellatie 

 

     Gemeentebestuur van Hoeilaart 

     Aan de heer gemeentesecretaris 

      Jan Van Ruusbroeckpark 

 

1560 Hoeilaart 

 

Hoeilaart, 18 oktober 2014 

 

 

Geachte gemeentesecretaris, 

 

Overeenkomstig het gemeentedecreet, wenst ik hierbij een interpellatie in te dienen in 

verband met de situatie inzake de milieuvergunningen van de manèges en andere 

milieuvergunningsplichtige instellingen of activiteiten. 

 

Zoals de leden van de gemeenteraad weten, informeerde ik vorige jaar, tijdens de 

bespreking van het RUP zonevreemde manèges, naar de situatie van verschillende 

manèges op het grondgebied van Hoeilaart. 

 

In dit verband wens ik volgende vragen te stellen tijdens de gemeenteraad van 23 

oktober 2014 : 

• Beschikken alle manèges op het grondgebied van Hoeilaart vandaag over een 

geldige milieuvergunning ? 

• Indien dit niet het geval is, wenst ik te vernemen hoeveel manèges vandaag niet 

beschikken over een geldige milieuvergunning. 

• Zijn er vandaag manèges actief in Hoeilaart die over geen milieuvergunning 

beschikken ?  

• Zo ja, welke acties heeft het gemeentebestuur genomen ten overstaan van 

deze manèges ? 

• Zo ja, heeft het gemeentebestuur de milieu-inspectie van de Vlaamse 

Overheid hiervan op de hoogte gebracht ? 

• Zo ja, is er een gedoogbeleid vanwege het gemeentebestuur naar deze 

manèges toe ? 
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• Zijn er nog andere milieuvergunningsplichtige instellingen actief in Hoeilaart die 

vandaag niet beschikken over een geldige milieuvergunning ? 

 

Ik vraag u hierbij dan ook mijn interpellatie toe te voegen aan de agenda van de 

gemeenteraad van 23 oktober 2014. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

Wim Laureys 

Gemeenteraadslid 

 

Opmerkingen tijdens de zitting: 

 

Dhr. Marc Vanderlinden deelt het overzicht van de maneges en hun vergunningssituatie 

mee. Hij geeft aan dat de vergunning van 3 maneges op korte termijn in orde komt.  

Hij zal dit overzicht ook nog laten bezorgen aan de raadsleden.  

Hij bevestigt dat dit dossier opgevolgd wordt en er zesmaandelijks over gerapporteerd 

wordt.  

 

Op vraag van dhr. Wim Laureys naar de concrete timing deelt dhr. Marc Vanderlinden 

mee dat er bij de maneges een plaatsbezoek doorging op 3 oktober j.l. en de vergunning 

eerstdaags zou worden opgesteld. 

 

* * * 

 

TOEGEVOEGD PUNT 

Interpellatie van raadslid Wim Laureys - ''letterlijke tekst'' 

 

Interpellatie 

 

    Gemeentebestuur van Hoeilaart 

    Aan de heer gemeentesecretaris 

      Jan Van Ruusbroeckpark 

 

1560 Hoeilaart 

 

Hoeilaart, 18 oktober 2014 

 

Geachte gemeentesecretaris, 

 

Overeenkomstig het gemeentedecreet, wenst ik hierbij een interpellatie in te dienen in 

verband met de verkoop van een perceel grond, gelegen te Hoeilaart, Overijsesteenweg 

32. 

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 1 september 2014 heeft de gemeenteraad van 

Hoeilaart haar goedkeuring gegeven om het perceel grond, gelegen te Hoeilaart, 

Overijsesteenweg 32 te verkopen aan een prijs die opmerkelijk lager is dan de totale 

gemeentelijke kostprijs voor deze grond. 

 

Mevrouw De Bleeker, schepen voor Wonen, antwoorde toen dat de verkoop door de 

gemeente aan de huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis aan een verkoopprijs die 

opmerkelijk lager is dan de totale gemeentelijke kostprijs een bewuste keuze is van het 

gemeentebestuur en dat de verkoop kadert in de realisatie van het bindend sociaal 

objectief. 

 

Via de pers mocht ik echter vernemen dat mevrouw De Bleeker argumenteert dat het 

financieel verlies dat de gemeente lijdt door deze verkoop gecompenseerd wordt door het 

bouwproject Den Travoo. 
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Vermits dit een nieuw gegeven is dat totaal niet aan bod kwam tijdens de bespreking van 

dit agendapunt op de gemeenteraad van 1 september 2014, wens ik in dit verband 

volgende vragen te stellen tijdens de gemeenteraad van 23 oktober 2014 : 

 

• Waarom heeft de schepen tijdens de bespreking van dit agendapunt van de 

gemeenteraad dit argument niet aangehaald ? 

• Hoe zit deze compensatie door het bouwproject Den Travoo financieel in elkaar, 

hoeveel bedraagt deze compensatie en hoe wordt deze compensatie berekend ? 

• Zijn er met betrekking tot het bouwproject Den Travoo nog compensaties te 

verwachten in de toekomst vanwege de gemeente naar derden toe ? 

Ik vraag u hierbij dan ook mijn interpellatie toe te voegen aan de agenda van de 

gemeenteraad van 23 oktober 2014. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

Wim Laureys 

Gemeenteraadslid 

 

Opmerkingen tijdens de zitting 

 

Dhr. Wim Laureys is bereid het punt terug te trekken gezien de afwezigheid en uit 

respect voor mevr. De Bleeker. 

Dhr. Tim Vandenput geeft aan de vraag te zullen beantwoorden.  

Hij stelt dat de schepen enkel bedoelde dat het verlies op de verkoop van de woning, 

gelegen Overijsesteenweg 32, gecompenseeerd werd door de meerwaarde die werd 

gerealiseerd op de verkoop van het sociaal luik in het project Den Travoo.  

Hij geeft, aan de hand van cijfers, aan dat deze meerwaarde circa 334.000 euro bedroeg. 

 

* * * 

 

TOEGEVOEGD PUNT 

Aanvullend agendapunt ivm ijspiste op natuurijs. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Aanvullend agendapunt, ingediend door raadslid Wim Laureys, op 18 oktober 

2014. 

 

Feiten en context 

 

(Letterlijke overname ingediende tekst) 

 

Tijdens de kerstperiode van vorige jaar organiseerde het gemeentebestuur een 

kerstmarkt in Hoeilaart en huurde ze hiervoor een ijspiste op natuurijs. 

 

In tegenstelling tot de vorige jaren koos het gemeentebestuur toen dus bewust niet voor 

een milieuvriendelijke ijspiste. 

 

De keuze voor een ijspiste op natuurijs heeft niet alleen financiële gevolgen, maar ook 

zijn weerslag op de mens en zijn omgeving. 

 

Net zoals wij reeds vorige jaar tijdens de gemeenteraad van 25 november 2013 

meedeelden, is de CD&V fractie nog altijd van mening dat niet alleen de uitbatingskosten 

verbonden aan zo’n ijspiste op natuurijs te hoog zijn maar dat dit ook een verspilling van 

energie met zich meebrengt. 
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Het tegenargument van het schepencollege dat de ijspiste rechtstreeks op het 

elektriciteitsnet gekoppeld werd en dat Hoeilaart toch voor 100 % groene stroom heeft 

gekozen is een schijnargument. Het is alvast geen voorbeeld van een energiebewust 

beleid.  

 

Zeker als je weet dat toen voor dezelfde kerstmarkt er voor de elektriciteit van de 

verlichting en verwarming er bewust gekozen werd om hiervoor een luidruchtige en 

zwaar CO2 uitstotende stroomgroep in te schakelen. 

Een energievretende ijspiste op natuurijs gebruiken in een periode wanneer aan de 

inwoners van Hoeilaart gevraagd wordt om zorgzaam om te springen met energie en 

waterverbruik  is in feite onverantwoord. Ook staat Hoeilaart op de eerste rij bij het 

elektriciteits-afkoppelingsplan en kan het dus niet dat er ondertussen vrolijk met 

elektriciteit gemorst wordt. 

 

Om deze reden, vragen wij aan de gemeenteraad om volgend voorstel van beslissing ter 

stemming voor te leggen:  

 

Bespreking ter zitting: 

 

Dhr. Tim Vandenput stelt dat de statuten van het AGB stipuleren dat de organisatie van 

evenementen tot diens bevoegdheid behoren en er hiervoor ook een budget voorzien is. 

Hij geeft aan dat het directiecomité van het AGB uitsluitend bevoegd is om hierover te 

beslissen en de gemeenteraad geen opdracht kan geven aan het directiecomité.  

Hij bevestigt dat er nog gezocht wordt naar alternatieve oplossingen en er hieromtrent 

nog geen beslissing genomen werd.  

 

Dhr. Wim Laureys verwijst naar de website van de gemeente Hoeilaart die laat 

vermoeden dat de gemeente de organisator is.  

Hij is de mening toegedaan dat de stelling van de burgemeester zou inhouden dat de 

gemeenteraad geen enkele zeggenschap zou hebben.   

 

Juridische gronden 

 

Advies 

 

Argumentatie 

 

Financieel advies 

 

BESLUIT: Na stemming: 9 stemmen voor; 10 stemmen tegen;  

 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist dat er tijdens de kerstmarkt 2014-2015 geen gebruik wordt 

gemaakt van een ijspiste op natuurijs. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad beslist dat er tijdens de kerstmarkt 2014-2015 geen gebruik wordt 

gemaakt van een stroomgroep (stroomgenerator op brandstof) 

 

Artikel 3 

De gemeenteraad beslist om tijdens de kerstmarkt 2014-2015 maximaal gebruik te 

maken van energiezuinige verlichting, zoals bijvoorbeeld LED verlichting, en van 

energiezuinige verwarmingstoestellen, indien noodzakelijk. 

 

Artikel 4 

De gemeenteraad geeft opdracht aan het schepencollege en aan het Autonoom 

Gemeentebedrijf Holar om deze beslissing uit te voeren. 
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Mevr. Gahy geeft aan dat ze er van overtuigd is dat er alternatieven kunnen worden 

gevonden en er vooralsnog een geslaagde kerstmarkt georganiseerd zal worden. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Dhr. Jan Van Assche informeert naar het politiebesluit in verband met de 

proefopstelling in de IJzerstraat. Hij vraagt ook na waar dit besluit aangeplakt 

wordt en waarom het project na 2 weken gestopt wordt. 

Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat er altijd gesteld werd dat het project op 17 

oktober stopgezet zou worden.  

Dhr. Van Assche is de mening toegedaan dat de schepen van mobiliteit niet op de 

hoogte zou geweest zijn van de exacte inhoud van het project. 

Dhr. Marc Vanderlinden stelt dat alles besproken werd binnen het college. 

Dhr. Jan Van Assche stelt dat de gemeenteraadsleden niet uitgenodigd waren op 

de informatievergadering met de buurt en er daar ook selectief verwezen werd 

naar het mobiliteitsplan. 

Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat er nog een evaluatievergadering volgt in de 

tweede helft van november.  

Dhr. Jan Van Assche acht het aangewezen eerst de verkeerscommissie te 

consulteren. 

 

2) Dhr. Borreman verwijst naar het speelterrein Mariën. Hij geeft aan zich neer te 

leggen bij het advies van de jeugdraad, maar wijst op de aanhoudende problemen 

en gaat hier nader op in.  

Hij wijst ook op het feit dat de omgeving er vuil bij ligt, wat er toe leidt dat 

sommige omwonenden geen familie durven uitnodigen en bang zijn.  

Hij dringt er op aan dat de gemeente maatregelen blijft nemen om de overlast te 

beperken en vraagt ook dat de gemeentelijke hangman/-vrouw verslag zouden 

uitbrengen van hun activiteiten. 

Dhr. Tim Vandenput bevestigt de klachten. Hij heeft gevraagd om op te treden en 

pv's op te maken. Hij wijst ook op het inrichtingsproject in samenspraak met de 

VZW Hoeilaart 2000, dat moet leiden tot verbeteringen.  

Hij geeft nog mee dat er binnenkort een hogere ballenvanger geplaatst wordt en 

de plaatsing van een schuilhuisje onderzocht wordt. 

 

3) Dhr. Borreman uit zijn bezorgdheid over het plaatsgebrek voor eigen kinderen in 

de plaatselijke scholen.  

Dhr. Tim Vandenput geeft aan bereid te zijn hieromtrent een motie ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen, met het oogmerk de 

problematiek op een hoger niveau aan te kaarten.  

Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de scholen 2 maand geleden bevestigd 

hebben dat er geen kinderen meer moesten worden geweigerd en er ook een 

uitzonderingsprocedure bestaat.  

Mevr. Annelies Vanderlinden wijst op de inspanningen van de scholen en het feit 

dat ouders zich op meerdere wachtlijsten inschrijven, zonder zich naderhand ook 

uit te schrijven.  

Dhr. Jan Van Assche is de mening dat het woonbeleid van de gemeente tot de 

aanwezigheid van meer jonge gezinnen leidt en een motie op zich niet zal helpen. 
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4) Dhr. Patrick Demaerschalk stelt voor om initiatieven te nemen naar de 

zichtbaarheid van ruiters op de openbare weg toe. Hij wijst ook op een 

desbetreffende uitgave van een brochure door het Vlaams paardenloket.  

Dhr. Tim Vandenput en dhr. Joris Pijpen sommen de lopende initiatieven op.  

 

5) Dhr. Michel Joly vraagt naar de bestemming van het ondernemerscentrum, dat 

per 1 januari 2016 volledig leeg zal staan. 

Dhr. Tim Vandenput bevestigt dat de gemeente geen investeringen meer wil doen 

in het gebouw en er andere bestemmingspistes onderzocht worden. Hij geeft aan 

dat er hieromtrent meer duidelijkheid zal komen in het kader van het volgende 

budget.  

 

6) Dhr. Wim Laureys informeert naar de goedkeuring van de rekening.  

Dhr. Tim Vandenput geeft aan eerder al aangekondigd te hebben dat de rekening 

laat goedgekeurd zou worden. Hij wijst op de technische problemen en het 

gegeven dat het de eerste rekening in het kader van de BBC is.  

Hij bevestigt dat de rekening uiterlijk in zitting van november ter goedkeuring zal 

voorgelegd worden. 

 

7) Dhr. Wim Laureys informeert naar de samenstelling van het beoordelingscomité in 

het kader van het starterscentrum. 

Dhr. Tim Vandenput stelt dat de laatste antwoorden van aangeschreven 

kandidaten voor het beoordelingscomité ingewacht worden.  

 

8) Dhr. Jan Van Assche verwijst naar de grondaanvullingen ter hoogte van de 

verkaveling Het Leen. 

Dhr. Jan Van Assche dringt er op aan dat aan omwonenden duidelijkheid zou 

worden verschaft en ze naar hun mening zou worden gevraagd.  

Dhr. Wim Laureys verwijst naar het door de gemeente ingenomen standpunt naar 

aanleiding van een plenaire vergadering in het kader van het RUP.  

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat enkel de voorschriften van het RUP bindend 

zijn en de bespreking in de plenaire zitting niet.  

Dhr. Marc Vanderlinden wijst er op dat de toegang behouden dient te blijven voor 

de volgende fase van de werken, voorzien voor 2018-2019, en er zeker nog niet 

tot afgraving zal worden overgegaan.  

 

9) Dhr. Michel Joly vraagt respect voor de oppositie en laakt het feit dat het 

beleidsplan cultuur en toerisme nog steeds niet overgemaakt werd.  

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat het meerjarenplan het beleidsplan vormt.  

Hiernaar gevraagd deelt mevr. Gahy mee dat ze de mening van de oppositie 

volgt, maar het aan de bevoegde schepen is om te antwoorden. 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Geert Raymaekers 

gemeentesecretaris 

get. Steven Coppens 

voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

Geert Raymaekers 

gemeentesecretaris 

Steven Coppens 

voorzitter 

 


