Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 24 OKTOBER 2016
AANWEZIG:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 26 september
2016. Goedkeuring.
DE RAAD,

Dhr. Michel Joly stelt dat de antwoorden op zijn interpellatie met betrekking tot de
organisatie van Wijk in de Kijker niet in het verslag opgenomen werden. Hij mocht ook het
reglement daaromtrent nog niet ontvangen, zoals nochtans beloofd door de burgemeester.
Voorgeschiedenis
•

26 september 2016: openbare zitting gemeenteraad.

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

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

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
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BESLUIT: Na stemming: 15 stemmen voor; 1 stem tegen; 5 onthoudingen;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 26 september goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Technische dienst. Bruikleenovereenkomst parking J. Denayerstraat.
Goedkeuring voorwaarden.
DE RAAD,

Dhr. Wim Laureys wijst er op dat de overeenkomst ingaat met terugwerkende kracht.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de tekst, zoals verstuurd door Vlabinvest, ongewijzigd
overgenomen werd.
Dhr. Wim Laureys informeert naar het aantal wagens dat er zou kunnen parkeren.
Dhr. Marc Vanderlinden schat dat er circa 16 wagens zullen kunnen parkeren.
Dhr. Wim Laureys informeert naar de kostprijs van de inrichtingswerken.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de gemeente de inrichtingswerken ten laste neemt,
maar hij nog geen zicht heeft op de concrete kostprijs ervan.
Dhr. Patrick Demaerschalk informeert naar het gevolg dat aan het voorstel van een privépersoon gegeven werd.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat dit aanbod effectief in overweging genomen werd,
maar de gemeente geen kosten voor inrichting ten laste zal nemen, noch het betrokken
terrein in de blauwe zone zal integreren.

Voorgeschiedenis
•

Opstart van de werken tot heraanleg van het Gemeenteplein.

Feiten en context
Ingevolge de werken tot heraanleg van het Gemeenteplein vermindert de aanwezige
parkeercapaciteit.
In de J. Denayerstraat kan een bijkomende parking gerealiseerd worden, mits het afsluiten
van een bruikleenovereenkomst voor onbepaalde duur met de eigenaar van het betrokken
perceel (Vlabinvest).
Juridische gronden
•

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

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Het is wenselijk bijkomende parkeercapaciteit te voorzien, gelet op de onbeschikbaarheid
van parkeergelegenheid op het Gemeenteplein.
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Vlabinvest is eigenaar van een braakliggend perceel in de J. Denayerstraat.
Dit terrein kan aangewend worden als parkeerterrein, zolang er geen andere bestemming
aan gegeven wordt door de eigenaar.
De eigenaar is bereid dit terrein ter beschikking te stellen aan de gemeente, mits afsluiting
van een bruikleenovereenkomst.
De bruikleenovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en voorziet in een
beperkte gebruiksvergoeding.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de bruikleenovereenkomst, met betrekking tot een
braakliggend perceel grond, gelegen in de J.Denayerstraat, zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 2
Het betrokken perceel grond zal worden ingericht als parkeerterrein en wordt mee
geïntegreerd in de blauwe zone.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
technische dienst, communicatiedienst.
***
O.P.3 Mobiliteit. Blauwe zone parking J. Denayerstraat. Goedkeuring aanvullend
verkeersreglement.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Herinrichting van het Gemeenteplein.
24 oktober 2016 : beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van een
bruikleenovereenkomst met betrekking tot een braakliggend terrein in de J.
Denayerstraat.

Feiten en context
De werken aan het Gemeenteplein brengen met zich mee dat de aldaar gelegen
parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn en er moet gekeken worden naar een verbetering
van de beschikbare capaciteit in de omgeving.
Een braakliggend terrein, gelegen in de J. Denayerstraat, wordt door Vlabinvest ter
beschikking gesteld aan de gemeente en kan worden ingericht als parkeerterrein.
Juridische gronden
•
•
•
•

Nieuwe gemeentewet;
Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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•
•
•

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer;
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De werken op het Gemeenteplein leiden tot onbeschikbaarheid van de aldaar gelegen
parkeerplaatsen.
Het is daarom aangewezen de beschikbare capaciteit van de parkeerplaatsen in de
onmiddellijk omgeving te verhogen.
Een braakliggend terrein in de J. Denayerstraat wordt in bruikleen genomen en wordt
ingericht als parkeerterrein.
Dit terrein wordt mee geïntegreerd in de blauwe zone.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
Vanaf 24 oktober tot het einde van de werken aan het Gemeenteplein wordt de parking,
gelegen aan de J. Denayerstraat, opgenomen in de bestaande blauwe zone.
Er wordt een beperkte parkeertijd van 3 uur ingevoerd, gesignaleerd door verkeersborden
E9a met zonale geldigheid en het symbool van de parkeerschijf.
Artikel 2
De verkeersborden worden door de zorgen en op kosten van het gemeentebestuur
geplaatst.
Artikel 3
De bekendmaking van deze verordening zal gebeuren op de wijze door de wet bepaald.
Dit besluit wordt van kracht bij de bekendmaking ervan.
Artikel 4
De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft worden met
politiestraffen.
Artikel 5
Afschriften worden overgemaakt aan :
- bestendige deputatie
- griffie politierechtbank
- griffie rechtbank eerste aanleg
- brandweerzone Oost
- politiezone druivenstreek
- huisartsenkring HAHO
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Besturen aangeduid in artikel 5.
***
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O.P.4 Technische dienst. Gebruiksovereenkomst Aquafin met betrekking tot de
invulling van het Lokaal Pact.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

28 augustus 2016: schrijven van Aquafin betreffende het Lokaal Pact gebruiksovereenkomst.

Feiten en context
In het kader van het lokaal pact engageert Aquafin zich ertoe om rioleringsprojecten
(Lokaal Pact-projecten) uit te voeren met inspraak van de gemeente.
VMM treedt op als toezichthouder en de gemeente engageert zich er toe om in te staan
voor het beheer van de naderhand aan de gemeente overgedragen Lokaal Pact projecten.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Voor de gemeente Hoeilaart betreft het 2 projecten:
• 22343 - optimalisatie overstort Rode Kruisstraat
• 23233 - afkoppeling Tenboslaan (tussen de Molenstraat en de Vrijheidslaan)
Het is aangewezen op het voorstel tot ondertekening van de gebruiksovereenkomst in te
gaan.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 21 stemmen voor;
Artikel 1
De gebruiksovereenkomst met Aquafin in toepassing van de beslissing van de Vlaamse
Regering d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact, zoals
gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de verdere stappen te
ondernemen, in uitvoering van deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Aquafin, technische dienst
***
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O.P.5 Secretariaat. TMVW. Oprichting van en deelname aan een overlegorgaan
houdende de intergemeentelijke samenwerking. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

13 september 2016: aangetekende zending van TMVW, zijnde de uitnodiging tot
de oprichting van en deelname aan een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1e
lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
en met het verzoek om een vertegenwoordiger en zijn/haar plaatsvervanger,
beiden lid van het college van burgemeester en schepenen, aan te duiden.

Feiten en context
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016,
toegetreden tot de divisie aanvullende diensten van de intercommunale TMVW.
Juridische gronden
•
•
•
•

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016 tot toetreding tot TMVW (IC);
Statuten van TMVW (IC);
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente neemt deel in divisie Aanvullende Diensten van TMVW.
TMVW dient haar werking en organisatie te conformeren aan het decreet van 6 juli 2001
houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS);
Deze conformering brengt met zich mee dat de activiteit van de divisie Aanvullende
Diensten ondergebracht dient te worden in een dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband;
In het kader van de voorbereiding van de oprichting dient een overlegorgaan te worden
samengesteld, in toepassing van artikel 25, 1ste lid van het Decreet intergemeentelijke
samenwerking;
Gezien de deelname in TMVW ontstaan is uit de behoefte van de gemeente naar
samenwerking voor complexe dossiers en de deelname in TMVW haar meerwaarde reeds
heeft aangetoond is het aangewezen dat de gemeente inderdaad participeert in de
oprichting van een nieuwe intergemeentelijke samenwerking op het vlak van de
aanvullende diensten.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in het
kader van de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het
vlak van o.a. logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management en neemt
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daartoe deel aan de werkzaamheden van het met doel in de zin van artikel 25, 1ste lid van
het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking op te richten overlegorgaan.
Artikel 2
Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uitvoeren:
1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking
voor de studie, organisatie en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van
onder andere logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility management.
2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke
oprichting van een dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan overeenkomstig
artikel 26 van het decreet houdende samenwerking aan de deelnemende gemeenten een
bundel ter beschikking waarin de volgende documenten opgenomen zijn:
- een grondige motiveringsnota;
- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de
daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke
organisatie van de dienstverlenende vereniging;
- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering;
- een ontwerp van statuten.
Artikel 3
Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 haar
eindrapport te bezorgen ter verder beraadslaging in de respectieve gemeenteraden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
TMVW, betrokkenen
***
O.P.6 Secretariaat. TMVW. Overlegorgaan. Aanduiding afgevaardigde voor het
overlegorgaan.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
• 13 september 2016: aangetekende zending van TMVW, zijnde de uitnodiging tot de
oprichting van en deelname aan een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1e lid van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en met het
verzoek om een vertegenwoordiger en zijn/haar plaatsvervanger, beiden lid van het college
van burgemeester en schepenen, aan te duiden.
Feiten en context
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016,
toegetreden tot de divisie aanvullende diensten van de intercommunale TMVW.
Juridische gronden
•
•
•
•

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016 tot toetreding tot TMVW (IC);
Statuten van TMVW (IC);
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente neemt deel in divisie Aanvullende Diensten van TMVW.
TMVW dient haar werking en organisatie te conformeren aan het decreet van 6 juli 2001
houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS);
Deze conformering brengt met zich mee dat de activiteit van de divisie Aanvullende
Diensten ondergebracht dient te worden in een dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband;
In het kader van de voorbereiding van de oprichting dient een overlegorgaan te worden
samengesteld, in toepassing van artikel 25, 1ste lid van het Decreet intergemeentelijke
samenwerking.
De gemeente dient een afgevaardigde, lid van het college van burgemeester en schepenen,
aan te duiden om te zetelen in dit overlegorgaan.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Enig artikel
Mevr. Els Uytterhoeven wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart, om
zitting te hebben in het overlegorgaan met betrekking tot de oprichting van een
dienstverlenende vereniging in het kader van de studie, de organisatie en de promotie van
ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek, projectorganisatie, aankoop en
facillity management.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
transitie.TMVW@farys.be
***
O.P.7 Secretariaat. Finilek. Goedkeuring
vergadering 16 december 2016.

agenda

buitengewone

algemene

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aangetekende zending van 4 oktober 2016 van Finilek.

Feiten en context
De buitengewone algemene vergadering van Finilek vindt plaats op 16 december 2016 om
19 uur.
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Juridische gronden
•
•
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Statuten van Finilek.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De agenda en de bijbehorende stukken zijn in bijlage gevoegd.
Er zijn geen argumenten aanwezig om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten
te weigeren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van 16 december 2016 van de dienstverlenende vereniging Finilek.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing en inzonderheid met de kennisgeving ervan aan Finilek.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Finilek.
***
O.P.8 Secretariaat. Nood- en interventieplanning. Goedkeuring samenwerking
Haviland.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Begeleiding van de gemeente door de dienst noodplanning van Haviland.

Feiten en context
De dienst nood- en interventieplanning van Haviland werd in een eerste periode aangesteld
om de gemeente te begeleiden bij de opmaak van het nood- en interventieplan en de
organisatie van een oefening in dit verband.
De periode van begeleiding werd opgestart in het tweede kwartaal van 2013 en liep af op
31 maart 2016.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De eerste taak van de dienst nood- en interventieplanning bestond erin het gemeentelijk
nood- en interventieplan op te stellen.
Dit nood- en interventieplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad en werd, op
aangeven van de dienst nood- en interventieplanning, via een oefening getest op de
werking ervan.
De periode van samenwerking liep af op 31 maart 2016.
In overleg met de dienst werden de ondersteunende taken gedefinieerd, waarvoor de hulp
van de dienst nood- en interventieplanning aangewezen blijft.
De kostprijs op jaarbasis bedraagt 6.825 €.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan een samenwerking
interventieplanning van de intercommunale Haviland.

met

de

dienst

nood-

en

Artikel 2
De samenwerking gaat in op 1 november 2016, voor een periode van 3 jaar.
Artikel 3
De raad hecht goedkeuring aan de kostprijs, verbonden aan de samenwerking en
vastgesteld op 6.825 € per jaar.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland
***
O.P.9 Financiën. Budget 2016. Goedkeuring budgetwijziging 2.
DE RAAD,

Dhr. Wim Laureys informeert onder meer naar de reden van de daling van de belasting op
de kantoorruimten en de maatregelen die getroffen werden/worden om de handelsruimte
in de H.Caronstraat te verhuren.
Hij informeert eveneens naar de lange termijnvisie met betrekking tot het voertuigenpark
van de gemeente.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat de kredietwijziging betrekking heeft op de
herstellingskosten van de graafmachine en er hiervoor een prijsvraag voor vervanging
opgestart werd. Naar de toekomst toe is er een beperkte vernieuwing van het
voertuigenpark voorzien, in concreto één bestelwagen, en zal het gebruik van hernieuwbare
energie onderzocht worden. Hij geeft nog aan dat het de bedoeling is om het oudste
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dienstvoertuig in gebruik te houden tot op het ogenblik dat het technisch afgekeurd wordt
en er dan nog uitsluitend gebruik zal worden gemaakt van het elektrisch dienstvoertuig.
Op vraag van dhr. Borreman naar de visie binnen het OCMW schetst dhr. Wilfried Van
Raemdonck de aankopen binnen het OCMW. Hij geeft daarbij aan dat het gebruik van
hernieuwbare energie voor de busjes afgeraden werd door de constructeur.
Dhr. Wim Laureys vraagt ingelicht te worden met betrekking tot de geplande
middenstandsactie en pleit hieromtrent voor een duurzame manier van werken.
Dhr. Wim Laureys informeert nog naar de organisatie van het kerstevenement.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat het een verenigingsinitiatief betreft, dat zal doorgaan op
het F.Sohieplein.
Dhr. Wim Laureys vraagt hem de tekst van de afsprakennota over te maken zodra deze
beschikbaar is.

Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
•

Het budget 2016 werd door de gemeenteraad, in zitting van 16 december 2015,
goedgekeurd.

Juridische gronden
•

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikelen 148 § 3 en 154 §
2.

Advies
/
Argumentatie
Na budgetwijziging nr. 2 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 2.292.794
euro, het investeringsbudget met een positief saldo van 36.562 euro en de rubriek andere
ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 2.424.550 euro.
Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van -727.935 euro bedraagt
het resultaat op kasbasis zodoende 5.656.455 euro.
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 2 van het budget 2016 van de
gemeente.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Financiële dienst (rekendienst) en
de financieel beheerder.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst (rekendienst), financieel beheerder
***
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O.P.10
Secretariaat.
Beslissing tot aanpassing.

Beheersovereenkomst

gemeente

-

AGB

Holar.

DE RAAD,

Dhr. Roby Guns dient een amendement in dat er toe strekt het Nerocafé en café Sportecho
toe te voegen aan de beheersovereenkomst.
Het amendement van dhr. Roby Guns wordt aanvaard met 14 ja- en 7 neen-stemmen.
Voorgeschiedenis
•
•

18 december 2008 : gemeenteraadsbeslissing houdende oprichting van het AGB
Holar.
30 maart 2009 : gemeenteraadsbeslissing houdende goedkeuring van de
beheersovereenkomst, af te sluiten tussen de gemeente en het AGB Holar.

Feiten en context
In het kader van de circulaire AAFisc Nr. 42/2015 van 10 december 2015 werd het AGB
Holar doorgelicht door PwC.
De doorlichting gaf aanleiding tot een aantal opmerkingen in verband met het
werkingsgebied van het AGB, zoals opgenomen in het doorlichtingsverslag van PwC.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 235.

Advies
Doorlichting, uitgevoerd door PwC.
Argumentatie
De gewijzigde interpretatie van de BTW-administratie, zoals weergegeven in circulaire
AAFisc Nr 42/2015 heeft aanleiding gegeven tot het uitvoeren van een doorlichting van het
AGB Holar door een externe partner, te weten PwC.
De doorlichting heeft aanleiding gegeven tot een rapport, met daarin een aantal
aanbevelingen, die tot doel hebben tegemoet te komen aan de gewijzigde interpretatie van
de btw-administratie geeft aanleiding tot mogelijke btw-risico's en terugvorderingen.
Met het oog op de beperking van de betrokken risico's werden de statuten van het AGB
eerder al aangepast (winstuitkering).
Het is aangewezen deze risico's verder te beperken door een aantal activiteiten te
herdefiniëren of er de exploitatiemodaliteiten van te wijzigen.
Financieel advies
De nodige aanpassingen werden reeds doorgevoerd via budgetwijziging nr. 1.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 7 stemmen tegen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de beheersovereenkomst, af te sluiten tussen AGB Holar
en gemeente, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.
Artikel 2
De raad machtigt de voorzitter en de gemeentesecretaris tot ondertekening van de
beheersovereenkomst over te gaan.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, PwC, secretaris en voorzitter AGB.
***
Vragen en antwoorden.
1. Dhr. Borreman stelt dat het, in het kader van de omleiding naar aanleiding van de
werken aan het Gemeenteplein, beter is de Koldamstraat open te houden voor het verkeer.
Dhr. Marc Vanderlinden schetst de voorgeschiedenis. Hij deelt ook mee dat net beslist werd
om deze 'knip' op te heffen en de nieuwe situatie zal geëvalueerd worden.
2. Dhr. Borreman informeert naar de situatie met betrekking tot de concessie van het
station van Groenendaal.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat er zich 1 kandidaat meldde, maar deze een
randvoorwaarde naar voor schoof die geen deel uitmaakte van het lastenboek. Hij geeft
aan dat de gemeente zich beraadt over de verdere stappen en er een nieuw lastenboek
opgemaakt zal worden.
Op vraag van dhr. Patrick Demaerschalk bevestigt hij dat er in de toekomst meer
parkeergelegenheid voorzien wordt op de site.
Dhr. Wim Laureys verwijst naar de onbeschikbaarheid van een aantal parkeerplaatsen,
waaronder de parkeerplaatsen voor de andersvaliden, in het kader van de veiligheid.
Hij informeert naar de meer concrete gegevens hieromtrent.
Dhr. Tim Vandenput verwijst naar het feit dat hij een besluit nam op basis van een
brandweerverslag.
Op vraag van dhr. Wim Laureys stelt hij dat de gemeente stappen onderneemt om de
afhandeling van het subsidiedossier te versnellen. Hij geeft aan bereid te zijn de situatie
van de parkeerplaatsen van de andersvaliden te bekijken.
Dhr. Wim Laureys vraagt hem een kopie van het brandweerverslag en de briefwisseling
met de NMBS te willen overmaken.
3. Dhr. Wim Laureys suggereert het gebruik van vaste elektriciteitskasten voor de nieuwe
locatie van de vrijdagmarkt.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de kostprijs hiervan te hoog oploopt.
4. Dhr. Wim Laureys informeert naar de overeenkomst die met 3WPlus werd afgesloten en
de vooruitzichten hieromtrent naar de volgende jaren toe. Hij vraagt tevens hem de
verslagen van de stuurgroep te bezorgen.
Mevr. Els Uytterhoeven deelt mee dat een verlenging van de overeenkomst ter stemming
zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
5. Dhr. Jan Van Assche informeert naar de beleidsvisie met betrekking tot het outsourcen
van activiteiten van de dienst Vrije Tijd.
Dhr. Joris Pijpen wijst er op dat het uitbesteden van het creatief atelier gelinkt was aan
het vertrek van de gemeentelijke begeleidster.
Dhr. Tim Vandenput stelt dat het geen beleidsvisie betreft en het de bedoeling is meer in
eigen beheer te houden, maar dat er nu een overgangsperiode is.
6. Dhr. Jan Van Assche stelt zich de vraag waarom niet meegedeeld werd dat schepen Els
Uytterhoeven verontschuldigd was op de openingsactiviteit van het nieuwe cultureel
seizoen.
7. Dhr. Jan Van Assche informeert naar het resultaat van de opbrengst van het bal van de
burgemeester, dat toe zou komen aan de bestrijding van de kinderarmoede.
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8. Dhr. Michel Joly verwijst naar de uitgebreide lijst mobiliteitsmaatregelen in de gemeente
Overijse. Hij stelt zich de vraag of Hoeilaart of de Waalse buurgemeenten hier eveneens
bij betrokken werden.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de Waalse buurgemeenten hier niet bij betrokken
werden en het hoofdknelpunt zich situeert aan het afrittencomplex in Maleizen.
Hij geeft aan dat de gemeente Hoeilaart eigen prioriteiten heeft.
Hij zal de voorstellen voorleggen aan de verkeerscommissie.

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

Geert Raymaekers
gemeentesecretaris

get. Steven Coppens
voorzitter

Steven Coppens
voorzitter

