Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2015
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
Alain Borreman, Wim Laureys, Franco Busato, Els Menu, Michel Joly, Luc Meganck,
Annelies Vanderlinden, Roby Guns, Klaas Geers, Dirk Jacquet, Wim Rowies en Julie
Vanstallen, raadsleden
Patrick Demaerschalk en Jan Van Assche, raadsleden

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 26
oktober 2015.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys is de mening toegedaan dat dhr. Van Assche geen melding maakte van
de Cultuurraad bij de bespreking van de statuten van de Raad voor Lokale Economie.
Meer in het algemeen stelt hij dat de antwoorden op de gestelde vragen vaak niet
opgenomen worden in de notulen en dit de latere lezing ervan bemoeilijkt.
Voorgeschiedenis
•

26.10.2015: openbare zitting gemeenteraad.

Feiten en context
Conform het gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181.
Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de
artikelen 30 tot en met 32 betreffende de notulen.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
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BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 5 onthoudingen;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 26 oktober 2015 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Gemeentesecretaris. Gemeenterekening 2014. Kennisname goedkeuring
gouverneur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief de dato 5 november 2015, van het agentschap binnenlands bestuur, ref 159911.

Feiten en context
Bij brief van 5 november 2015 wordt ons het besluit van de gouverneur overgemaakt,
houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2014 van de gemeente.
Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de jaarrekening.
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 5 november 2015,
houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2014 van de gemeente.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financieel beheerder.
***
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O.P.3 Secretariaat. AGB Holar. Goedkeuring rekening 2014.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

18 december 2008: beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van
statuten van en de verantwoordingsnota met betrekking tot de oprichting van
autonoom gemeentebedrijf Holar.
24 maart 2014: beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van
statutenwijziging van het AGB Holar.
23 november 2015: beslissing van de raad van bestuur van het AGB Holar,
goedkeuring van de jaarrekening 2014.

de
het
de
tot

Feiten en context
De rekening van het autonoom gemeentebedrijf Holar dient cfr. artikel 27 van de
statuten jaarlijks, na vaststelling door de raad van bestuur van het AGB, voor
goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Artikel 27 en 31 van de statuten van het AGB Holar, goedgekeurd bij beslissing
van de gemeenteraad van 24 maart 2014.

Advies
•
•
•

Verslag van de voorzitter en de secretaris van het AGB Holar van 20 oktober
2015, gericht aan de commissaris van het autonoom gemeentebedrijf.
Verslag van de commissaris aan de raad van bestuur van het AGB Holar en aan de
leden van de gemeenteraad de dato 17 november.
Verslagen van de commissaris aan de gemeenteraad betreffende het autonoom
gemeentebedrijf Holar, in uitvoering van artikel 234 bis, § 1 van het
gemeentedecreet, de dato 17 november 2015.

Argumentatie
Het resultaat van het boekjaar is positief, ten bedrage van 43.785,90 euro.
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 5 onthoudingen;
Enig artikel
De raad hecht goedkeuring aan de rekening 2014 van het autonoom gemeentebedrijf
Holar.
Dhr. Wim Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het gegeven dat het meest
recente verslag van de bedrijfsrevisor pas ter zitting overhandigd werd.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
financiële dienst, secretariaat AGB Holar
***
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O.P.4 Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.
Beslissing tot het instellen van een parkeerverbod op een bepaald tijdstip op
het Gemeenteplein.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Gemeenteraadszitting van 1 december 2014 : goedkeuring van de invoering van
een beperkte parkeertijd (3 uur) in de blauwe zone van het parkeerplan.

Feiten en context
De correcte toepassing van de reglementering met betrekking tot de blauwe zone en de
beperkte parkeertijd op het Gemeenteplein vereist een aanpassing van de signalisatie op
het Gemeenteplein.
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 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.

Advies
Positief advies van de politie, uitgebracht op 10 november 2015.
Argumentatie
Om - op vrijdagochtend - voor de wekelijkse markt op het Gemeenteplein, grenzend aan
de kerk, een parkeerverbod rechtsgeldig te kunnen instellen is het creëren van een 2de
zone nodig.
De bestaande borden zullen vervangen worden door een verkeersbord E1 met zonale
geldigheid en de vermelding 'vrijdag van 6 uur tot 15 uur'.
Het bord horende bij de gehandicaptenparkeerplaats is rechtsgeldig doch houdt ook in
dat een persoon met gehandicaptenparkeerkaart geen parkeerschijf dient te plaatsen.
Het bord horende bij het laadpunt voor elektrische wagens is rechtsgeldig doch houdt in
dat elektrische wagens bij het opladen geen parkeerschijf dienen te plaatsen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
In de zone begrensd door:
- Joseph Jolystraat, ter hoogte van het kruispunt met J.B. Charlierlaan;
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- Henri Caronstraat, ter hoogte van het kruispunt met A. Biesmanslaan;
- Gemeenteplein, ter hoogte van het kruispunt met J.B. Denayerstraat;
- Marcel Félicéstraat vanaf huisnummer 23;
- Felix Sohiestraat;
wordt de beperkte parkeertijd van 3 uur ingevoerd.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met zonale geldigheid en het symbool
van de parkeerschijf.
Artikel 2
Op het Gemeenteplein wordt binnen de blauwe zone een zone waar parkeren op
bepaalde tijdstippen verboden is ingesteld. Deze zone wordt gesignaleerd door een
zoneverkeersbord E1 met vermelding ‘vrijdag van 6 uur tot 15 uur’.
Artikel 3
Op de Mariënparking, gedeelte grenzend met de Albert Biesmanslaan, wordt een
beperkte parkeertijd van 3 uur ingevoerd.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met zonale geldigheid en het symbool
van de parkeerschijf.
Artikel 4
In de Henri Caronstraat, tussen de Willem Eggerickxstraat en de Paul Malustraat wordt
het parkeren toegelaten met een beperkte parkeertijd van 3 uur.
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a met het symbool van de parkeerschijf.
Artikel 5
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst volgens het bijgevoegd plan.
Artikel 6
Dit gemeentelijk aanvullend verkeersreglement vervangt het gemeentelijk aanvullend
verkeersreglement van 1 december 2014.
Artikel 7
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: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
Technische dienst/mobiliteit.
Afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid
PZ Druivenstreek
***
O.P.5 Technische dienst. Onderhoud wegeninfrastructuur. Aanduiding
intercommunale Haviland als opdrachtencentrale.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
28 april 2014: beslissing gemeenteraad tot onderhoud van de wegeninfrastructuur en
aanduiding Haviland als opdrachtencentrale.
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Feiten en context
De intercommunale Haviland heeft voorgesteld om als opdrachtencentrale op te treden
voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur, dienstjaar 2016.
Concreet houdt dit in dat de intercommunale, in opdracht van de diverse
gemeentebesturen die intekenen op het aanbod, een prijsvraag uitschrijft voor het
onderhoud van de wegeninfrastructuur en de verdere overheidsopdrachtenprocedure
opvolgt.
Juridische gronden
•
•

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 2, 4°.
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, 11°.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Haviland wijst er op dat de gezamenlijke aankoop een kwalitatieve en financiële
meerwaarde biedt, gelet op de verbreding van de mededinging en de efficiëntere
plaatsing van bestellingen.
De gemeente kan een prijsvoordeel genieten, gezien de prijzen die Haviland bekomt, op
basis van het grotere aanbestede volume, normaal voordeliger zijn dan de prijzen die de
gemeente zou bekomen.
De gemeente wordt bijkomend administratief ontlast, gezien de integrale
aanbestedingsprocedure door Haviland ten laste wordt genomen.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

224.000007

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking
met Haviland, waarbij Haviland in 2016 optreedt als opdrachtencentrale voor het
onderhoud van de wegeninfrastructuur in de zin van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni
2006.
Artikel 2
De raad keurt de principeovereenkomst met betrekking tot de samenwerking, zoals
gevoegd in bijlage, goed.
Artikel 3
De raad gelast het college van burgemeester en schepenen met het aangaan van de
nodige verbintenissen
in
overeenstemming
met
de voorwaarden
van
de
samenwerkingsovereenkomst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Intercommunale Haviland, technische dienst
***
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O.P.6 Secretaris. Aanleg fietsersbrug. Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst met Infrabel.
DE RAAD,
Dhr. Tim Vandenput schetst de voorgeschiedenis in dit dossier.
Voorgeschiedenis
•
•
•

Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007, houdende goedkeuring van een
samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten met Infrabel.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 augustus 2008, houdende goedkeuring van de
koepelmodule en module 12 van de mobiliteitsconvenant.
Brief van TucRail, gedateerd 12 oktober 2015, houdende overmaking van een
geactualiseerde overeenkomst.

Feiten en context
In het kader van de uitvoering van het Gewestelijk Expresnet werd door de NMBS een
spoorbrug gerealiseerd langs de zuidkant van het complex Groenendaal. Op vraag van
het gemeentebestuur werd bijkomend een spoorbrug gerealiseerd langs de noordkant.
De nv Infrabel werd door de raad gelast met de uitvoering van deze opdracht.
De kostprijs van de uitvoering van de werken wordt à rato van 100 % gesubsidieerd, in
het kader van de gemeentelijke mobiliteitsconvenant. De subsidies werden vastgelegd bij
het Vlaams Gewest.
In het kader van de afrekening van de subsidies dient nog een getekend exemplaar van
de overeenkomst te worden overgemaakt.
Juridische gronden
•
•

Wet van 15 juni 2006, in het bijzonder artikel 2, 4°
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 11°

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Een geactualiseerde versie van de overeenkomst werd opgesteld door Infrabel.
Een door beide partijen ondertekend exemplaar van de overeenkomst, zoals eerder
goedgekeurd, ontbrak en is noodzakelijk om het subsidieaanvraagdossier te
vervolledigen.
Financieel advies
Financiële
gevolgen voorzien
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de overeenkomst, af te sluiten met Infrabel, in het kader
van de aanleg van een fietsersbrug aan de noordzijde van het complex van Groenenaal.
De overeenkomst wordt in bijlage gevoegd.
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Artikel 2
De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen om de nodige verdere
uitvoerende stappen te ondernemen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, technische dienst. infrabel.
***
O.P.7 Technische dienst. Energieprestatiecontract. Goedkeuring
kaderovereenkomst ondersteuning aankoop energieprestatiecontract.
DE RAAD,
Dhr. Steven Coppens vraagt het punt terug te trekken, gezien er nog een aantal
onduidelijkheden met betrekking tot dit agendapunt uitgeklaard dienen te worden.
BESLUIT: Intrekking agendapunt.
Na stemming: 14 stemmen voor; 5 onthoudingen;
Enig artikel
De raad beslist het agendapunt in te trekken.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad
***
O.P.8 Milieudienst. Klimaatactieplan. Goedkeuring.
DE RAAD,
Mevr. Eva De Bleeker geeft een toelichting bij dit agendapunt.
Zij wijst er op dat er in punt 7.2 nog een verbetering van de cijfers dient te gebeuren.
Dhr. Michel Joly informeert naar de stand van zaken op datum van heden.
Mevr. Eva De Bleeker geeft aan dat de provincie een jaarlijkse update belooft, maar we
deze tot op heden niet ontvangen hebben.
Dhr. Klaas Geers stelt dat het lang wachten is op de cijfers van VITO.
Dhr. Wim Laureys wijst op de maatregelen die de gemeente kan nemen naar het
sluipverkeer toe en waaromtrent hij weinig terugvindt in het voorgelegde plan.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat het intergemeentelijk overleg hieromtrent terug
opgestart werd en de sluiproutes in kaart zijn gebracht.
Dhr. Tim Vandenput wijst er op dat het sluipverkeer pas verdwijnt als alle knelpunten op
de gewestwegen weggewerkt zullen zijn.
Hij verwijst ook naar het door hem geformuleerde voorstel met betrekking tot de Ring 0.
Dhr. Wim Laureys stelt eerder gericht te zijn op het promoten van het openbaar vervoer.
Dhr. Michel Joly vraagt op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van het
intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.
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Voorgeschiedenis
25 juni 2014: ondertekening van het Burgemeestersconvenant.
Feiten en context
•
•
•
•

Hoeilaart heeft zich geëngageerd om tegen 2020 de CO 2-uitstoot met 20% te
verminderen ten opzichte van 2011.
De maatregelen die in aanmerking kunnen komen om de uitstoot van
broeikasgassen te beperken, worden opgenomen in het klimaatactieplan.
Voorafgaand aan de opmaak ervan werden er diverse informatie- en
participatiemomenten georganiseerd.
Met de suggesties, komende van deze infomomenten, heeft de milieudienst het
klimaatactieplan opgesteld.

Juridische gronden
Artikel 43 van het gemeentedecreet.
Advies
Gunstig advies vanwege de milieuraad, beslist tijdens de vergadering van 29 oktober
2015.
Argumentatie
Met dit klimaatactieplan engageert de gemeente Hoeilaart zich om tegen 2020 de CO 2uitstoot te verminderen met minstens 20%. Ze zal dit doen door energie te besparen,
energie-efficiëntie te verhogen en het inzetten van duurzame energiebronnen. Uiteraard
is 2020 geen einddoel; de bedoeling is dit engagement verder te zetten naar de
toekomst met als einddoel Hoeilaart klimaatneutraal.
Het plan bevat maatregelen en acties voor zowel de publieke als de private sector
(burgers, middenveld, scholen, bedrijven, ...).
De rol van de gemeente is dat zij het voorbeeld geeft, duidelijke maatregelen neemt en
haar inwoners stimuleert om zelf actie te ondernemen.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

020.001

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het klimaatactieplan, zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 2
De nodige budgetten zijn voorzien onder actie 1419/020/001/001/002 met als
beleidscode 0350 klimaat en energie.
Verantwoordelijke ambtenaar: Eric Kumps
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Milieudienst, milieuraad.
***
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O.P.9 Milieu. Premiereglement bouw en renovatie van energievriendelijke
woningen en appartementen. Goedkeuring.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys geeft aan niet akkoord te kunnen gaan met het voorliggende voorstel.
Hij stelt dat het, in absolute cijfers, om een besparing gaat.
Hij is de mening toegedaan dat diegenen die zuiniger bouwen dan noodzakelijk gesteund
moeten worden.
Mevr. Eva De Bleeker wijst er op dat de norm vroeger E 80 bedroeg, nu E 50. Zij wijst
tevens op de technologische vooruitgang. Zij geeft aan dat de gemeente actief wil
inzetten op de reductie van de CO²-uitstoot en de gemeente stimulansen wil geven om
energievriendelijker te bouwen dan verplicht. Zij bevestigt dat het gemeentelijk
subsidiebudget zal verdubbelen.
Dhr. Wim Laureys stelt dat de bouwers in de verkaveling Paloker minder premie zullen
ontvangen.
Mevr. Eva De Bleeker geeft aan dat de gemeente in de eigen verkavelingen zeer streng
zal worden. Zij is de mening toegedaan dat de kopers in de verkaveling Paloker reeds
een zeer voordelig aankooptarief genoten, zij nog steeds aanspraak kunnen maken op
subsidiëring indien zij aan de voorwaarden van het huidig reglement voldoen en ze
bovendien steeds de vruchten dragen van een energiezuinige woning.
Mevr. Eva De Bleeker bevestigt, op vraag van dhr. Wim Laureys, dat ook
bouwpromotoren in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidie en kadert dit in
de doelstelling om de CO²-uitstoot te verlagen.
Voorgeschiedenis
25 juni 2014: ondertekening burgemeestersconvenant.
Feiten en context
In het kader van de burgemeestersconvenant engageert de gemeente zich er toe de CO 2uitstoot terug te dringen.
De huishoudelijke uitstoot bedraagt meer dan 50 % van de totale uitstoot. Het
terugdringen van de huishoudelijke uitstoot is dan ook noodzakelijk om de doelstellingen
van de burgemeestersconvenant te behalen.
De toekenning van een gemeentelijke premie voor het uitvoeren van energievriendelijke
bouw- en renovatiewerken moet bijdragen aan de realisatie van een energievriendelijk
woningpatrimonium.
Juridische gronden
•
•
•
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43 § 2, 2°;
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en wijzigingen;
Energiedecreet van 8 mei 2009;
Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen van het
energiebeleid van 19 november 2010;

Advies
Positief advies van de milieuraad, in zitting van 29 oktober 2015.
Argumentatie
De ambitie van de gemeente bestaat er in om de energieprestatie van nieuwe of te
renoveren gebouwen in Hoeilaart te verbeteren.
Overwegende dat er hierdoor op termijn een aanzienlijke energiebesparing kan worden
gerealiseerd, wat belangrijk is in de strijd voor de vermindering van broeikasgassen.
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Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

Actie
020.001.002.001

BESLUIT: Na stemming: 15 stemmen voor; 4 onthoudingen;
Artikel 1
Binnen de kredieten van de door de gemeenteraad goedgekeurde begroting wordt een
premie verleend voor de bouw en renovatie van energievriendelijke woningen en
appartementen.
Artikel 2
Enkel de realisatie en renovatie van wettelijk vergunde of vergund geachte gebouwen die
volledig op het grondgebied van Hoeilaart liggen komen in aanmerking voor deze premie.
Artikel 3
Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.
Artikel 4 - Definities
E-peil
Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager het E-peil,
hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van de thermische isolatie,
luchtdichtheid, de compactheid, oriëntatie en bezonning van het gebouw. Daarnaast
beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie,
koeling en verlichting) van het gebouw deze maatstaf.
BEN woning
BEN staat voor bijna-energieneutraal. Een BEN-wooneenheid heeft een E-peil dat lager is
dan of gelijk is aan E30. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de
standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs.
Passief huis
Een passiefhuis is een gebouw dat voldoet aan de eisen van het passiefhuis-certificaat.
Alle passiefhuizen mogen niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken voor
ruimteverwarming. Dit bekomt men door een zeer goede thermische isolatie met
minimale koudebruggen, een zeer goede lucht-/kierdichting van de constructie en
gebruik van passieve zonne- en warmtewinsten, terwijl een goed binnenklimaat
verzekerd wordt door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmteterugwinning.
Nulenergiewoning
Onder nulenergiewoning wordt verstaan de woning die beantwoordt aan een
constructiestandaard die er toe leidt dat:
1) De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkt tot
15kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.
2) Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een
drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies
niet groter dan 60 procent van het volume van de woning per uur (n50 niet groter
dan 0,6 per uur).
3) De resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling in deze woning
wordt volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.
Artikel 5 - Premie
NIEUWBOUW
De premie voor een nieuwbouwwoning wordt forfaitair vastgesteld op:
1) € 1.000 voor het bouwen van een woning waarvan het E-peil kleiner dan of gelijk
is aan 35. Per E-peilpunt < 35 tot E30 krijgt men bijkomend € 100 euro.
2) € 1.500 voor het bouwen van een BEN woning. Dit is een woning waarvan het Epeil kleiner dan of gelijk is aan 30.
3) € 2.000 voor het bouwen van een passiefhuis, verhoogd met de kosten voor het
bekomen van het passiefhuis-certificaat, cfr. het tarief van de vzw PassiefhuisPlatform.
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4) € 3.000 voor het bouwen van een nulenergiewoning, verhoogd met de kosten
voor het bekomen van het nulenergiecertificaat, cfr. het tarief van het PassiefhuisPlatform.
De premie voor een nieuwbouwappartement wordt forfaitair vastgesteld op:
1) € 750 voor het bouwen van een appartement waarvan het E-peil kleiner of gelijk
is dan 35. Per E-peilpunt < 35 krijgt men bijkomend € 50.
2) € 1.500 voor het bouwen van een passief appartement, verhoogd met de kosten
voor het bekomen van het passiefhuis-certificaat, cfr. het tarief van de vzw
passiefhuis-Platform.
3) € 2.250 voor het bouwen van een nulenergieappartement, verhoogd met de
kosten voor het bekomen van het nulenergiecertificaat, cfr. het tarief van het
Passiefhuis-Platform.
RENOVATIE
De premie voor energiebesparende ingrepen bij renovatie bedraagt 10% met een
maximum van € 500. Om in aanmerking te komen moet de totaalsom van de
investeringen hoger liggen dan € 3.000 inclusief BTW. Het investeringsbedrag moet
aangetoond worden met facturen en de betalingsbewijzen van de facturen. Enkel
aankoopfacturen van materialen of facturen van erkende aannemers worden aanvaard.
Facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.
De premie kan voor verschillende afzonderlijke investeringen (zie lijst hieronder)
aangevraagd worden. Bv. iemand die een warmtepomp plaatst én zijn muren isoleert kan
de premie tweemaal aanvragen.
De premie kan meermaals aangevraagd worden voor dezelfde investeringen indien het
duidelijk in tijd gefaseerde werkzaamheden betreffen met maximaal twee fasen. Bv.
iemand vervangt eerst de oudste vensters van zijn woning, en anderhalf jaar later pas de
overblijvende vensters, dan kan hij de premie (gespreid in de tijd) tweemaal aanvragen.
Er dient dan minstens één jaar tijd te zitten tussen de faktuurdata.
Investeringen die in aanmerking komen:
1) Plaatsen van hoogrendementsbeglazing met een maximale U-waarde conform de
voorwaarden van netbeheerder Eandis. Uitzondering: Een veranda komt niet in
aanmerking.
2) Vervangen van een oud verwarmingssysteem door een condensatieketel.
3) Plaatsen van een warmtepomp. Uitzondering: een warmtepomp voor een
zwembad komt niet in aanmerking.
4) Isoleren van dak en/of zoldervloer met een minimale R-waarde conform de
voorwaarden van netbeheerder Eandis.
5) Isoleren van muren met een minimale R-waarde conform de voorwaarden van
netbeheerder Eandis.
6) Isoleren van vloeren met een minimale R-waarde conform de voorwaarden van
netbeheerder Eandis.
7) Plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen
8) Plaatsen van een zonneboiler
9) Groendak
Het premiebedrag wordt verhoogd met € 200 indien er een energiescan werd uitgevoerd
voorafgaand aan de werken (tot 5 jaar ervoor) én indien er investeringen gebeurden die
gebaseerd zijn op de aanbevelingen van de scan. Deze premie kan slechts 1 maal
ontvangen worden per adres. De uitgevoerde energiescan wordt aangetoond met de
factuur van een erkende energiescanner.
Artikel 6
Het aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke bouwpremie dient te
worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente
Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart of wordt per mailbericht overgemaakt
aan de dienst Ruimtelijke Ordening via ruimtelijkeordening@hoeilaart.be
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De aanvraag tot het bekomen van de premie voor een nieuwbouwwoning mag worden
ingediend nadat de bouwwerken voltooid zijn en dient vergezeld te zijn van de
voorlegging van het energieprestatiecertificaat, zoals voorzien in artikel 9.2.1 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010.
De aanvraag tot het bekomen van de premie voor een passiefhuis en de
nulenergiewoning mag worden ingediend nadat de bouwwerken voltooid zijn en dient
vergezeld te zijn van het desbetreffende certificaat, afgeleverd door het PassiefhuisPlatform vzw.
De aanvraag tot het bekomen van de premie voor energiebesparende ingrepen bij
renovatie mag worden ingediend nadat de bouwwerken voltooid zijn en dient vergezeld
te zijn van de facturen en de betalingsbewijzen, en eventueel foto’s ter verduidelijking
van de uitgevoerde werken. Een ambtenaar van de dienst ruimtelijke ordening mag,
indien dit noodzakelijk blijkt, de werken komen inspecteren met het oog op de
toekenning van de premie.
Artikel 7
De premie zal binnen de 3 maanden na het indienen van het vereiste aanvraagformulier
en de noodzakelijke bijlagen worden uitbetaald na beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich
het recht om uitbetaling van de premie te weigeren of uit te stellen indien de aanvraag
niet beantwoordt aan de gestelde eisen.
Artikel 8
De gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2011 houdende het premiereglement voor
de gemeentelijke bouwpremie wordt opgeheven met ingang van dit nieuwe reglement.
Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 januari 2016.
Verantwoordelijke ambtenaar: Caroline Boers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
milieudienst, technische dienst, financiële dienst.
***
O.P.10

Jeugd. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging lid.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Brief van 29 september 2015 van dhr. Simon Segers, houdende indiening van
ontslag als lid van de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.
Voordracht van dhr. Wiebe Vandenborre 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
gemeenteraad.

de

Simon Segers 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. Wiebe Vandenborre voorgedragen als plaatsvervangend lid.
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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. Simon Segers dient er zo spoedig mogelijk tot vervanging
te worden overgegaan.
Dhr. Wiebe Vandenborre werd voorgedragen door de jeugdraad.
De vervanger, voorgedragen door de jeugdraad, mag dan ook aangesteld worden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Dhr. Wiebe Vandenborre wordt aangeduid als lid van de raad van beheer van de
Jeugdwerkinfrastructuur als plaatsvervanger van dhr. Simon Segers.
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:
Simon Segers (ontslagnemend lid), Wiebe Vandenborre (nieuw lid), mevr. Rhania Nakhili
(voorzitter Jeugdraad), dhr. Erwin Gysens (voorzitter RvB Jeugdwerkinfrastructuur).
***
O.P.11
Secretariaat. Iverlek. Aanduiding plaatsvervanger voor de
algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

15 september 2015: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek van 14 december 2015. Het dossier met documentatiestukken
werd eveneens overgemaakt.

Feiten en context
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen de aanstelling d.d. 23 september 2013 van Tim
Vandenput als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de
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opdrachthoudende vereniging Iverlek tot het einde van de legislatuur 2013-2018 en zijn
ambt als federaal parlementslid.
Gezien de in zitting van 23 september 2013 aangeduide plaatsvervanger, mevr. Eva De
Bleeker, in zitting van 26 oktober jongstleden, werd aangesteld als afgevaardigde tot het
einde van de legislatuur 2013-2018 is het aangewezen een nieuwe plaatsvervanger aan
te duiden.
Juridische gronden
•
•

Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Advies
/
Argumentatie
De beslissing van de gemeenteraad van 23 september 2013 tot aanduiding van mevr.
Eva De Bleeker als plaatsvervanger van de afgevaardigde van de gemeente voor de
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot het einde van
de legislatuur 2013-2018 dient te worden ingetrokken gezien er een onverenigbaarheid
bestaat met haar aanstelling, d.d. 26 oktober 2015, tot afgevaardigde van de gemeente,
tot het einde van de legislatuur.
Er dient een nieuwe plaatsvervanger te worden aangesteld, eveneens tot het einde van
de legislatuur.
Het college van burgemeester en schepenen draagt dhr. Marc Vanderlinden voor.
De raad gaat over tot stemming bij handopsteking.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Dhr. Marc Vanderlinden, schepen, Jan Lindtsstraat 30, 1560 Hoeilaart, aan te duiden als
plaatsvervanger van de afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek op 14 december 2015 alsook aan alle algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging vanaf het jaar 2016 georganiseerd worden tot en met 31
december 2018.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbijgenomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199, te 9090 Melle en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
- klassement gemeenteraad
- Secretariaat Iverlek,
- betrokkene,
- Lucrèce Neirynck, sociaal controleur bij het R.S.V.Z., via mail: lucrece.neirynck@rsvzinasti.fgov.be
***
O.P.12
Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling
mandaten voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 16
december 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

20 oktober 2015: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van woensdag 16
december 2015 om 18.00 uur met verzoek om de afgevaardigde te mandateren
de betreffende agendapunten goed te keuren.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
16 april 1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6 juli
2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.
Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2013 werd beslist tot aanduiding van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen van Haviland, voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018.
Juridische gronden
•
•

•

Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in
het bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeentendeelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
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Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van woensdag 16
december 2015, welke volgende punten omvat:
1) notulen van de gewone algemene vergadering van 20 mei 2015: goedkeuring;
2) de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2016:
goedkeuring;
3) aanduiding lid adviescomité afvalbeleid: goedkeuring;
4) vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring.
evenals de in zitting van 23 november 2015 aangeduide afgevaardigde en de in zitting
van 27 mei 2013 aangeduide plaatsvervanger van de afgevaardigde te mandateren om
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland van 16 december
2015 goed te keuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De in zitting van 23 november 2015 aangeduide afgevaardigde en de in zitting van 27
mei 2013 aangeduide plaatsvervanger van de afgevaardigde te mandateren om de
agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland van 16 december 2015
goed te keuren.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***
O.P.13
Secretariaat. Haviland. Aanstelling van een afgevaardigde tot het
eind van de legislatuur 2013-2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

20 oktober 2015: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van woensdag 16
december 2015 om 18.00 uur met verzoek om de afgevaardigde te mandateren
de betreffende agendapunten goed te keuren.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
16 april 1965 onder het nummer 8226.
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Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6 juli
2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.
Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2013 werd beslist tot aanduiding van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen van Haviland, voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018.
Een van de mandatarissen, dhr. Marc Vanderlinden, werd intussen aangesteld als lid van
de Raad van Bestuur van Haviland en moet, omwille van de bepalingen i.v.m.
onverenigbaarheid, worden vervangen als afgevaardigde van de gemeente.
Juridische gronden
•
•

•

Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in
het bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeentendeelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient, omwille van de onverenigbaarheid van de mandaten
'bestuurslid tot einde legislatuur 2013-2018' en 'afgevaardigde in de algemene
vergaderingen tot einde legislatuur 2013-2018' een nieuwe afgevaardigde aan te duiden.
Het college van burgemeester en schepenen draagt dhr. Joris Pijpen voor.
De raad gaat over tot stemming bij handopsteking.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Dhr. Joris Pijpen, schepen, Parklaan 18, 1560 Hoeilaart, wordt aangeduid als
afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de Intercommunale Haviland op 16 december 2015 alsook aan
alle algemene vergaderingen van de Intercommunale Haviland die vanaf het jaar 2016
georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
klassement gemeenteraad, Haviland, betrokkene en Lucrèce Neirynck, sociaal controleur
bij het R.S.V.Z., via mail: lucrece.neirynck@rsvz-inasti.fgov.be
***
O.P.14
mandaten.

Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda, vaststelling

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De gemeente wordt, per aangetekend schrijven van 15 oktober 2015, uitgenodigd om
deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Interrand, die zal
plaatsvinden op donderdag 17 december 2015 te 20.00 uur op de administratieve zetel
van de intercommunale, J.B. Charlierlaan 78 te 1560 Hoeilaart.
Feiten en context
Na de afschaffing van de Randfederatie Tervuren, beslissen de gemeenten Hoeilaart,
Overijse en Tervuren op 5 december 1978 een vennootschap op te richten onder de
benaming: "Intercommunale Vereniging voor de Ophaling van Afvalstoffen in de
gemeenten van de vroegere Randfederatie Tervuren, kortweg Interrand".
Deze vennootschap had de verwezenlijking van een afvalstoffenbeleid op het
grondgebied van de gemeenten-vennoten tot doel. Dit door het bevorderen en het
nemen van initiatieven om de afvalproductie te beperken, het organiseren van de
ophaling, de verwijdering en de valorisatie van afvalstoffen en het reinigen van kolken en
riolen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het doel van de vennootschap verband houden.
Startdatum: 01 01 1979
Duur: 30 jaar, tot 05 12 2008
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 juli 2008, werd de
bestaansduur van Interrand verlengd met 18 jaar, tot 05 12 2026.
Juridische gronden
•
•
•

Het gemeentedecreet: artikel 42;
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer
in het bijzonder de bepalingen van artikel 44;
De omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 waardoor een vertegenwoordiger/de
vertegenwoordigers niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk
benoemd wordt/worden, maar voor de volledige duur van de legislatuur, op
voorwaarde dat dit mandaat nog steeds voor elke algemene vergadering door de
gemeenteraad wordt vastgesteld.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Een dossier met documentatiestukken, werd overgemaakt aan de gemeente.
De raad wordt voorgesteld de agendapunten goed te keuren.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Interrand van
donderdag 17 december 2015.
Artikel 2
De volmachtdragers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van Interrand op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing over te maken aan betrokkenen, alsook aan Interrand.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
betrokkenen, Interrand.
***
Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Alain Borreman verwijst naar de verkeersomleiding naar aanleiding van de
nutswerken op het Gemeenteplein. Hij stelt dat de borden aangeven dat het
verboden is om stil te staan tot 24 december en vraagt zich af of dit daadwerkelijk
de bedoeling is.
Dhr. Marc Vanderlinden zal dit laten nakijken maar stelt dat hij niet dadelijk een
noodzaak ziet om een verbod te handhaven tot 24 december.
Hij bevestigt dat de huidige verkeersomleiding een test vormt voor de later
geplande werken. Hij geeft aan dat reeds enkele knelpunten gedetecteerd
werden, waaronder de afwikkeling van het verkeer aan de lichten in de
Koldamstraat en de snelheid van het verkeer in de Overijsesteenweg en ter
hoogte van de wegversmalling aan de Felix Sohiestraat. Hij bevestigt dat de
suggestie van dhr. Alain Borreman om daar een sas te realiseren een mogelijke
piste denkpiste vormt.
Dhr. Borreman suggereert een bewonerskaart ter beschikking te stellen van de
bewoners van de Overijsesteenweg.
Hij stelt zich ook vragen bij de verantwoording voor het instellen van
éénrichtingsverkeer in een deel van de Koldamstraat.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat De Lijn hiervoor de vragende partij was,
omwille van de zichtbaarheid.
2) Dhr. Alain Borreman wijst er op dat de problemen met betrekking tot de
hangjongeren groot worden en ze zich verplaatst hebben in de richting van de E.
Vandenbroeckstraat.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat hij net nog buurtbewoners en politie
ontvangen heeft en hieromtrent afspraken gemaakt werden. Hij verklaart zich
bereid deze toe te lichten in de gesloten zitting van de gemeenteraad van
december.
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3) Dhr. Michel Joly verwijst naar de communicatie van de burgemeester in verband
met de terreurdreiging naar de scholen toe. Hij acht de focus gericht op de
veiligheid van de politie zelf.
Dhr. Tim Vandenput wijst er op dat de taak van de politie aan de schoolpoorten er
in bestaat te waken over de verkeersveiligheid. Hij geeft aan dat, bij
terreurdreiging van niveau 3, politiemensen verplicht zijn per 2 buiten te gaan,
waardoor de beschikbare capaciteit afneemt.
Voorrang zal worden gegeven aan aanwezigheid aan scholen die het dichtst bij de
in- en uitvalswegen gelegen zijn.
4) Dhr. Alain Borreman verwijst nog naar de problemen binnen de cultuurdienst. Hij
stelt het personeelsbeleid niet te begrijpen, evenmin als het feit dat er maanden
gewacht wordt om duidelijkheid te creëren.
Dhr. Tim Vandenput wijst er op dat de studie van Idea Consult volop
geïmplementeerd wordt en er gewacht werd op de indiensttreding van het
afdelingshoofd. Het afdelingshoofd diende mee inspraak te kunnen hebben in de
hertekening van de dienst.
Hij verwacht dat het college zich hierover zal buigen rond eind december/begin
januari.
Hij bevestigt ook dat de tijdelijke medewerker nog even aan boord blijft.

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
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