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* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

 O.1. Notulen van de openbare zitting van 27 januari 2014. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Van Assche stelt dat de brief, die hij ontving met betrekking tot het 

informatiemagazine van de politie, geen antwoord gaf op zijn vraag. Hij 

geeft aan dat de vraag handelde over wie de inhoud bepaalt van het 

magazine.  

Dhr. Vandenput stelt dat de vraag ging over wat er veranderd was en die 

vraag wel degelijk beantwoord werd. 

Dhr. Van Assche stelt dat de nieuwsbrief de feiten niet correct weergeeft en 

hij alvast niet volledig is. Hij dringt aan op juiste informatie of duidelijke 

aangave van de geldende richtlijnen.  

 

Gelet op het ontwerp van notulen van de openbare zitting van 

27 januari 2014; 

 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 

 

BESLUIT :  Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen. 

 

ENIG ART.: De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare 

zitting van 27 januari 2014. 

 

 

* * * 
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 O.2. Gemeentelijk politiereglement. Actualisatie. Goedkeuring.  

 

Dhr. Laureys stelt vooraf geen zicht te hebben op de visie die er achter het 

politiereglement schuilt.  

Hij acht dit een belangrijk document en stelt dat er weinig tot geen 

inspraak vanuit de bevolking was. Hij stelt dan ook voor de adviesraden te 

bevragen.  

De wijzigingen vragen zijn inziens ook een debat ten gronde, na 

kennisname van de adviezen.  

Hij stelt een amendement voor dat er toe strekt de behandeling van het 

agendapunt te verdagen en het document eerst voor te leggen aan de 

adviesraden.  

 

Dhr. Vandenput stelt voor het document nu goed te keuren omdat er een 

aantal dringende punten in verband met de veiligheid in opgenomen zijn, 

maar geeft aan bereid te zijn het document vooralsnog aan de adviesraden 

voor te leggen. 

 

Dhr. Demaerschalk betreurt dat de adviesraden niet ernstig genomen 

worden.  

 

De voorzitter schorst de zitting. 

 

Na heropening van de zitting geeft dhr. Vandenput aan dat – na onderling 

overleg met de 2 fractieleiders – wordt overeengekomen om het 

agendapunt uit te stellen, met dien verstande dat het reglement uiterlijk in 

de maand april ter goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden 

voorgelegd en dit ongeacht of iedere geconsulteerde adviesraad een advies 

heeft geformuleerd. De raden zullen enkel bevraagd worden met 

betrekking tot de onderdelen die op hun specifieke bevoegdheden 

betrekking hebben. Het amendement van dhr. Laureys wordt als dusdanig 

aangevuld.  

 

Het amendement met betrekking tot het uitstel en de begeleidende 

voorwaarden wordt met 19 ja-stemmen aanvaard.  

 

 

* * * 

 

 O.3. GAS-boetes. Aanwijzing sanctionerend ambtenaar voor het 

opleggen van de GAS-boetes. Vergoeding. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Laureys stelt de vraag of de stijging van de bijdrage niet in vraag 

gesteld werd. 

Dhr. Vandenput geeft aan dat er geen ruimte voor onderhandeling geboden 

werd. 

 

Gelet op artikel 6 §§2 en 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties; 

 

Gelet op artikelen 1 §2 en 2 §1 van het koninklijk besluit van 

21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 

onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging 

van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering 

van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
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Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 maart 2003 waarbij 

beslist werd om gedurende een proefperiode van 2 jaar een provinciaal 

ambtenaar aan te stellen voor het opleggen van gemeentelijke 

administratieve geldboetes op aanvraag van de gemeenten en hiertoe 

Greet Van Eygen en Johan Guillemyn als provinciale ambtenaren aan te 

stellen; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 juni 2005 waarbij beslist werd 

om de proefperiode met twee jaar te verlengen en om Greet Van Eygen en 

Johan Guillemyn opnieuw aan te stellen als provinciaal sanctionerende 

ambtenaren; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 juni 2007 waarbij Johan 

Guillemyn en Greet Van Eygen voor onbepaalde duur worden aangesteld 

als provinciale ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke 

administratieve geldboetes en waarin de vergoeding gebracht wordt op de 

helft van de effectieve kostprijs; dat deze vastgesteld werd op 45 euro per 

ontvangen dossier; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 november 2013 waarbij de 

aanstelling van Johan Guillemyn en Greet Van Eygen als provinciaal 

sanctionerende ambtenaren voor onbepaalde tijd wordt verlengd en 

waarbij vastgesteld werd dat de helft van de effectieve kostprijs thans 

65 euro per dossier bedraagt;  

 

Gelet op het feit dat het nieuwe tarief van toepassing is voor de dossiers 

die zullen worden afgehandeld volgens de procedure voorzien in de wet 

van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

 

Overwegende dat de provincie een dienstverlenende opdracht heeft naar 

de gemeenten toe en zij een ambtenaar ter beschikking kan stellen; 

 

Overwegende dat de procedure enige juridische kennis vereist enerzijds en 

anderzijds een afwikkeling op provinciaal niveau een eenvormige en 

neutrale beoordeling waarborgt; 

 

Overwegende dat het wenselijk is een provinciaal ambtenaar te belasten 

met het opleggen van de gemeentelijke administratieve geldboetes omdat 

enerzijds er in de gemeente geen geschikte ambtenaar is en anderzijds 

dergelijk personeelslid meer expertise kan ontwikkelen; 

 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, zoals gevoegd in 

bijlage; 

 

BESLUIT :  Met 13 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 6 onthoudingen. 

 

ART. 1: Wijst de heer Johan Guillemyn en mevrouw Greet Van Eygen 

verder aan als ambtenaren belast met het opleggen van 

administratieve geldboetes. 

 

ART. 2: Voor de dossiers met feiten tot 31 december 2013 betaalt de 

gemeente een vergoeding van 45 euro per geregistreerd dossier. 

Voor de dossiers met feiten vanaf 1 januari 2014 wordt de 

vergoeding gebracht op 65 euro per geregistreerd dossier. Deze 

vergoeding zal betaald worden aan de provincie via 

rekeningnummer BE56 0910 1061 7788 met vermelding van de 

referte van de factuur. 
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ART. 3: Hecht goedkeuring aan het bijgevoegde model van 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

ART. 4: Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de gouverneur 

van de provincie Vlaams-Brabant, aan de juridische dienst van de 

provincie Vlaams-Brabant, aan de voorzitter van het 

politiecollege en aan de procureur des Konings te Brussel. 

 

ART. 5: Belast het college van burgemeester en schepenen met de 

verdere afhandeling van dit dossier. 

 

Dhr. Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het feit dat de 

stijging van de vergoeding niet gemotiveerd werd. 

 

 

* * * 

 

 O.4. Opdrachten van werken, leveringen en diensten. Renovatie station 

Groenendaal. Aanduiding ontwerper. Lastenboek. Wijze van 

gunnen. Voorwaarden. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Laureys geeft aan dat zijn fractie niet tegen de restauratie zelf gekant 

is, maar dit geen taak van de gemeente is omdat de gemeente geen 

eigenaar van het gebouw is. 

Hij ontbreekt ook nog altijd informatie met betrekking tot de 

haalbaarheidsstudie. 

De voorgestelde invulling van het gebouw acht hij te beperkt. 

Dhr. Marc Vanderlinden wijst er op dat het recht wordt voorbehouden om 

niet tot gunning van de opdracht over te gaan en om de opdracht na elke 

fase stop te zetten. 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad; 

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht; 

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 

en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 

en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 

concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “aanstellen van een 

ontwerper voor de verbouwing van het station van Groenendaal” een 

bijzonder bestek met nr. 2013-032 werd opgesteld door de Technische 

Dienst; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 

€ 371.900,82 excl. btw of € 449.999,99 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van 

de open offerteaanvraag; 

 

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking 

overschrijdt; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op 

registratiesleutel 21400000/0720 onder actie 1419/004/001/001/003; 

 

BESLUIT :  Met 13 ja-stemmen, 6 neen-stemmen, 0 onthoudingen. 

 

ART. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met 

nr. 2013-032 en de raming voor de opdracht “aanstellen van een 

ontwerper voor de verbouwing van het station van Groenendaal”, 

opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 371.900,82 excl. 

btw of € 449.999,99 incl. 21% btw. 

 

ART. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open 

offerteaanvraag. 

 

ART. 3: De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

 

ART. 4: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en 

bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 

 

ART. 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien op registratiesleutel 

21400000/0720 onder actie 1419/004/001/001/003. 

 

 

* * * 
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 O.5. Opdrachten van werken, leveringen en diensten. Aankoop van een 

bus. Raming. Wijze van gunnen. Voorwaarden. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Demaerschalk stelt zich vragen bij de aanzienlijke kostprijs, de 

noodzaak tot aankoop, het voorziene gebruik. 

Hij vraagt ook na of er een kosten-batenanalyse gemaakt is. 

Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat de analyse gemaakt en de huidige 

uitgaven voor de gemeente circa € 30.000 op jaarbasis bedragen. Hij stelt 

dat de bus ingezet kan worden door de gemeentelijke diensten en het 

ocmw. Naar gebruik door verenigingen toe kan de inzet van de bus nog 

bekeken worden.  

Dhr. Laureys stelt niet over de cijfers van de analyse te hebben kunnen 

beschikken.  

Hij acht het dossier daarom niet volledig en stelt voor de behandeling uit te 

stellen.  

Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan daar niet op te zullen ingaan.  

Dhr. Vandenput wijst er op dat het lastenboek ter goedkeuring wordt 

voorgelegd. Hij wijst er ook op dat er geen wettelijke verplichting bestaat 

om een voorbereidende analyse op te nemen in het dossier dat ter inzage 

gelegd wordt van de raadsleden.  

Dhr. Van Assche stelt zich de vraag of de verplaatsingen in het kader van 

jeugd- en sportactiviteiten ook niet met de fiets of het openbaar vervoer 

kunnen gebeuren. Hij acht dit geen nuttige uitgave in tijden van besparing.  

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad; 

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht; 

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 

en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 

en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 

concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 5, § 2; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “aankoop gemeentebus 

30 personen of meer” een bijzonder bestek met nr. 2014-045 werd 

opgesteld door de Technische Dienst; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 

€ 120.000,00 excl. btw of € 145.200,00 incl. 21% btw; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van 

de open offerteaanvraag; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget van 2014, op artikel 0119/24300000; 

 

BESLUIT :  Met 13 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 6 onthoudingen. 

 

ART. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 

2014-045 en de raming voor de opdracht “aankoop gemeentebus 

30 personen of meer”, opgesteld door de Technische Dienst. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt € 120.000,00 excl. btw of € 145.200,00 incl. 21% btw. 

 

ART. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open 

offerteaanvraag. 

 

ART. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en 

bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

ART. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het 

investeringsbudget van 2014, op artikel 0119/24300000. 

 

Dhr. Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het feit dat de 

cijfers met betrekking tot de kosten-batenanalyse niet ter inzage lagen.  

 

 

* * * 

 

 O.6. Opdrachten van werken, leveringen en diensten. Opdracht met als 

voorwerp de heraanleg van de Brusselsesteenweg. Eindafrekening 

en voorlopige oplevering. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Marc Vanderlinden geeft een toelichting en wijst op de minimale 

budgetoverschrijding. 

Dhr. Laureys stelt dat er enkele zaken niet uitgevoerd werden.  

Hij stelt zich ook vragen bij de installatie van een regenwaterput ten 

behoeve van een particulier.  

Dhr. Marc Vanderlinden stelt dat dit de enige mogelijkheid tot afkoppeling 

was in dit dossier. 

Dhr. Wim Laureys vraagt dat hij een schriftelijke toelichting zou ontvangen 

bij dit dossier en rekent op een gelijke behandeling voor iedereen. 

Dhr. Marc Vanderlinden wijst nog op de inschakeling van een 

afkoppelingsadviseur die zoekt naar de beste oplossing voor ieder dossier. 

Hij geeft nog aan dat er in de toekomst geen dossiers meer zullen zijn met 

een volledige afkoppeling, maar enkel nog met optimale afkoppeling.  
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad; 

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht; 

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 

en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 

concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikel 3, § 1; 

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage 

bij voormeld besluit van 26 september  1996, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

21 november 2011 betreffende de goedkeuring van de gunning van de 

opdracht “Heraanleg Brusselsesteenweg” aan D.S.V. Algemeen Bouwbedrijf 

nv, Terheidelaan 69 te 3200 AARSCHOT tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van € 2.008.889,08 excl. btw of € 2.430.755,79 incl. 

btw; 

 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de 

lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2011-011; 

 

Overwegende dat de Technische Dienst de eindafrekening opstelde, 

waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 2.106.171,79 incl. btw 

bedraagt, als volgt gedetailleerd: 

 

Raming  € 1.852.913,22 

Bestelbedrag  € 2.008.889,08 

Afrekening VH (in min) - € 15.493,75 

Reeds uitgevoerd = € 1.993.395,33 

Prijsherzieningen + € 23.845,51 

Totaal excl. btw = € 2.017.240,84 

Btw + € 88.930,95 

TOTAAL = € 2.106.171,79 
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Overwegende dat de aannemer D.S.V. Algemeen Bouwbedrijf nv, 

Terheidelaan  69 te 3200 Aarschot voldaan heeft aan zijn verplichtingen; 

 

Overwegende dat de Technische Dienst een proces-verbaal opstelde van 

voorlopige oplevering, die plaatsvond op 5 november 2013; 

 

Overwegende dat uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige 

oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 

van 2011, op artikel 421 03/731-60 en 421 03/731-60 van de 

buitengewone dienst; 

 

BESLUIT :  Met 13 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 6 onthoudingen. 

 

ART. 1: Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de 

opdracht “Heraanleg Brusselsesteenweg”, opgesteld door de 

Technische Dienst, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal 

bereikten van € 2.017.240,84 excl. btw of € 2.106.171,79 incl. 

btw. 

 

ART. 2: Deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd. 

 

ART. 3: De eerste helft van borgtocht nr. 726-7613019-54 

(Borgstellingskas: KBC Bank nv) van € 127.220,00 mag worden 

vrijgegeven. 

 

ART. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 

2011, op artikel 421 03/731-60 en 42103/731-60 van de 

buitengewone dienst. 

 

 

* * * 

 

 O.7. Personeelsaangelegenheden. Beheersovereenkomst af te sluiten 

tussen OCMW en gemeente. Goedkeuring.  

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat de ocmw-secretaris ziek is en er op 

snelle en efficiënte wijze tot vervanging dient te worden overgegaan om de 

continuïteit te garanderen. De interne piste werd daartoe gekozen. Hij 

geeft nog aan dat het ocmw de loonlast momenteel niet zal moeten ten 

laste nemen, maar dit eventueel nog kan geregeld worden in het kader van 

een budgetwijziging. 

 

Gelet op artikel 271 van het gemeentedecreet; 

 

Gelet op artikel 271 van het OCMW-decreet; 

 

Overwegende dat het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn beheersovereenkomsten kunnen sluiten over het 

gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten;  

 



Gemeenteraadszitting van 24 februari 2014 

 

 10 

Overwegende dat in dergelijke beheersovereenkomst tevens kan 

opgenomen worden dat het gemeentebestuur en het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen 

doen op elkaars personeelsleden; 

 

Gelet op de tijdelijke onbeschikbaarheid van de OCMW-secretaris; 

 

Gelet op artikel 80 § 1 van het OCMW-decreet dat bepaalt dat de OCMW-

raad de vervanging van de secretaris regelt en artikel 80 § 2 dat bepaalt 

dat de OCMW-raad een waarnemend secretaris kan aanstellen; 

 

Overwegende dat vervanging van de OCMW-secretaris zich opdringt; 

 

Overwegende dat het OCMW beroep wenst te doen op een personeelslid 

van de gemeente om de functie van wnd. OCMW-secretaris op zich te 

nemen; 

 

Overwegende dat mevr. Ine Leemans, bestuurssecretaris, in aanmerking 

komt om de functie van waarnemend OCMW-secretaris op zich te nemen; 

 

Gelet op het ontwerp van beheersovereenkomst; 

 

Overwegende dat de beheersovereenkomst werd goedgekeurd door de 

OCMW-raad, in zitting van 17 februari 2014; 

 

BESLUIT :  Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen. 

 

ART. 1: De beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over de 

inschakeling van mevr. Leemans, bestuurssecretaris, als wnd. 

OCMW-secretaris, wordt goedgekeurd. 

 

ART. 2: Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 

 Zij zal namens het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

 

ART. 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen 

met de beheersovereenkomst worden verzonden naar het OCMW. 

 

 

* * * 

 

 O.8. Gemeentelijke administratie. Jobpunt Vlaanderen. Toetreding. 

Beslissing.  

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Laureys informeert naar het aantal personeelsleden en de activiteiten 

waarvoor de gemeente op Jobpunt Vlaanderen een beroep zou doen.  

Dhr. Vandenput deelt mee dat via Jobpunt Vlaanderen een extern bedrijf 

aangesteld zal worden met het oog op het opmaken van een nieuw 

organisatievoorstel en de implementatie ervan. Hij sluit latere projecten 

niet uit. 

 

Gezien de gemeente de dienstverlening meer bepaald het HR-beleid in zijn 

globaliteit verder wenst te professionaliseren; 
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Gezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en 

tijdsintensieve aangelegenheid is en de aankoop ervan bijzondere expertise 

vergt; 

 

Gelet op de oprichting van Jobpunt Vlaanderen bij decreetsmachtiging d.d. 

2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de 

steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de 

dienst voor de Scheepvaart; 

 

Gelet op de statuten van Jobpunt Vlaanderen zoals goedgekeurd op de 

Algemene Vergadering van 27 mei 2011; 

 

Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen een coöperatieve vennootschap is 

van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de publieke sector in 

Vlaanderen; 

 

Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen een extern verzelfstandigd 

agentschap van de Vlaamse Overheid is; 

 

Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen sinds 2000 operationeel is , en 

momenteel ruim 210 vennoten telt, waaronder zowel lokale besturen, 

OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, 

intercommunales als departementen en agentschappen van de Vlaamse 

overheid; 

 

Gelet op het feit dat de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar 

vennoten wordt geregeld in een beheersreglement dat daartoe werd 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering; 

 

Gelet op het feit Jobpunt Vlaanderen uitsluitend werkt voor haar vennoten 

die elk als entiteiten behorende tot de overheid kunnen worden beschouwd 

en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap  waardoor de 

quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is;. 

 

Gezien Jobpunt Vlaanderen een heel breed dienstenpakket levert zowel 

inzake werving en selectie, als in de brede HR-activiteiten (zoals 

organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, 

begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, 

optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie 

decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer); 

 

Gezien Jobpunt Vlaanderen daartoe altijd samenwerkt met erkende 

dienstverleners na marktvergelijking en met toepassing van de wet 

overheidsopdrachten; 

 

Gezien het bestuur door toetreding tot Jobpunt Vlaanderen gebruik kan 

maken van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als  kwaliteit van de 

dienstverleners; 

 

Gezien Jobpunt Vlaanderen de meest gunstige tarieven garandeert waarop, 

conform het beheersreglement een bijkomende korting van toepassing kan 

zijn die afhankelijk is van tijdige betaling; 
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Gezien de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten op 

reglementaire basis stoelt en niet van contractuele aard is, en gezien de 

quasi inhouse kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van 

Jobpunt Vlaanderen vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving 

overheidsopdrachten om van de diensten van de door Jobpunt Vlaanderen 

via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken; 

 

Gezien Jobpunt Vlaanderen aan haar vennoten een netwerk van 

professionele dienstverleners in de HR - en consultancysector garandeert; 

 

Gezien de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur 

dus zijn maximale keuzevrijheid behoudt. De gemeente beschikt zodoende 

over een HR-ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met 

behoud van een maximale onafhankelijkheid; 

 

Gezien Jobpunt Vlaanderen niet in de plaats treedt van het bestuur doch de 

rol opneemt van adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. 

op de opdrachten die door de externe leveranciers worden uitgevoerd; 

 

Gelet op het feit dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de 

éénmalige aankoop van aandelen in functie van de grootte van het 

bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen 

(afronding naar de hogere eenheid) van elk € 24,79 aangekocht; 

 

Gezien de aandelen aan dezelfde waarde worden terugbetaald bij eventuele 

uittreding; 

 

BESLUIT :  Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen. 

 

ART. 1: De gemeente Hoeilaart treedt toe tot Jobpunt Vlaanderen voor 

ondersteuning inzake het HR-beleid.  

 

ART. 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Jobpunt 

Vlaanderen, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. 

 

ART. 3: De administratie wordt belast met de afhandeling van de 

formaliteiten. 

 

 

* * * 

 

 O.9. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging van een 

ontslagnemend lid vanuit de jeugdraad. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het organiek reglement van de raad van beheer van de 

jeugdwerkinfrastructuur, zoals laatst gewijzigd bij beslissing van de 

gemeenteraad van 26 maart 2007; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 mei 2013, houdende 

aanduiding van 16 leden van de raad van beheer van de 

jeugdwerkinfrastructuur; 

 

Overwegende dat, cfr. artikel 4 en 5 van het organiek reglement, 8 leden 

werden voorgedragen door de gemeenteraad en 8 leden door de 

jeugdraad; 
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Gelet op het voorstel van de jeugdraad, tot vervanging van 1 lid eerder 

aangeduid door de jeugdraad;  

 

Gelet op de voordracht van mevr. Oona Demesmaeker als 

plaatsvervangster van mevr. Elke Van Daele, afgevaardigd vanuit de Chiro; 

 

Er wordt overgegaan tot stemming bij handopsteking; 

 

Mevr. Oona Demesmaeker behaalt 19 ja-stemmen; 

 

BESLUIT 

 

ART. 1: duidt mevr. Oona Demesmaeker aan als lid van de raad van 

beheer van de jeugdwerkinfrastructuur als plaatsvervangster van 

mevr. Elke Van Daele, afgevaardigd vanuit Chiro. 

 

ART. 2: Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de 

voorzitter van de raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur alsook 

aan de jeugddienst als aan betrokkene. 

 

 

* * * 

 

O.10. Autonoom Gemeentebedrijf HOLAR. Raad van Bestuur. Vervanging 

van een ontslagnemend gemeenteraadslid. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf ‘Holar’ in zitting 

van de gemeenteraad van 18 december 2008; 

 

Gelet op het ontwerp van statuten, eveneens goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 18 december 2008; 

 

Overwegende dat, ingevolge artikel 11 van deze statuten, aan het einde 

van de gemeentelijke legislatuur moet worden overgegaan tot de volledige 

vernieuwing van de raad van bestuur; 

 

Overwegende dat, ingevolge artikel 10 van deze statuten, de raad van 

bestuur van het autonoom gemeentebedrijf uit negen leden dient te 

bestaan; 

 

Overwegende dat slechts twee derde van de leden van hetzelfde geslacht 

mag zijn; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2013, 

houdende aanduiding, op basis van de voordrachten, van 8 leden van de 

raad van bestuur; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 maart 2013, houdende 

aanduiding van een negende lid; 

 

Overwegende dat mevr. Daphne Galekop d.d. 18 december 2013 ontslag 

nam als lid van de gemeenteraad; 

 

Overwegende dat dit ontslag voor kennisname werd aanvaard door de 

gemeenteraad in zitting van 27 januari 2014; 
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Overwegende dat mevr. Daphne Galekop d.d. 12 februari 2014 eveneens 

ontslag neemt als lid van de raad van bestuur van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Holar; 

 

Overwegende dat er bijgevolg in vervanging dient te worden voorzien; 

 

Overwegende dat maximaal 2/3 van de voorgedragen leden van hetzelfde 

geslacht zijn; 

 

Overwegende dat nog één lid aangeduid dient te worden om de raad van 

bestuur te vervolledigen; 

 

Gelet op de voordracht van mevr. Annelies Vanderlinden; 

 

Na tot stemming bij handopsteking te zijn overgegaan; 

 

Mevr. Annelies Vanderlinden behaalt 19 ja-stemmen; 

 

BESLUIT 

 

ART. 1: Volgende kandidaat wordt aangesteld als lid van de raad van 

bestuur van het autonoom gemeentebedrijf ‘Holar’: mevr. 

Annelies Vanderlinden, gemeenteraadslid, Jan Lindtsstraat 32, 

1560 Hoeilaart. 

 

ART. 2: De kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van haar 

aanstelling.  

 

 

* * * 

 

O.11. VRAGEN en ANTWOORDEN. 

 

1. Dhr. Guns verwijst naar een eerdere vraag van raadslid Borreman en 

stelt dat er op het vlak van de speelterreinen intussen heel wat in 

beweging is gezet. 

 Dhr. Vandenput geeft aan dat de adviezen van de raden ontvangen 

werden en geeft tevens een overzicht van de genomen initiatieven. 

 Hij verwijst in het bijzonder naar de intentie om een 

buurtinformatienetwerk op te starten.  

 Dhr. Geers verwijst naar het feit dat blijkbaar enkel genodigden 

verondersteld werden de informatievergadering bij te wonen.  

 Dhr. Vandenput bevestigt dat de vergadering toegespitst werd op 

buurtbewoners. 

 Dhr. Borreman is blij dat zijn vraag zo veel in beweging heeft gezet, 

maar vraagt het punt opnieuw te agenderen op de gemeenteraad nu 

de adviezen ontvangen zijn.  

 Dhr. Vandenput deelt mee dat dit dossier eerst nog ter sprake komt op 

het college, vooraleer het opnieuw geagendeerd wordt op de 

gemeenteraad.  

 

2. Dhr. Busato informeert naar de wijze van informeren van de bevolking 

met betrekking tot de toegang tot het recyclagepark naar 

anderstaligen toe. 

 Dhr. Marc Vanderlinden wijst op de brochure, zoals uitgegeven door 

Interrand en de aanvullende communicatie via diverse lokale kanalen, 

weliswaar uitsluitend in het Nederlands.  
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 Hij deelt nog mee dat de communicatiedienst van de Europese 

Commissie contact heeft genomen met de gemeente Overijse en 

eveneens zal zorgen voor verdere communicatie naar de lokale 

inwoners toe. 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * * * * 

 

 

Namens de Raad, 

get. Geert Raymaekers  get. Steven Coppens 

gemeentesecretaris voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Geert Raymaekers Steven Coppens 

gemeentesecretaris voorzitter 

 


