Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 25 JANUARI 2016
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

Steven Coppens, voorzitter (vanaf punt 03)
Tim Vandenput, burgemeester
Geert Raymaekers, gemeentesecretaris
Els Uytterhoeven, Marc Vanderlinden (plaatsvervangend voorzitter tot en met punt
02), 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, Roby Guns, Klaas Geers, Dirk Jacquet en Wim
Rowies, raadsleden
Jean-Paul Van Horenbeke en Julie Vanstallen, raadsleden

Vanaf punt O.P.2 vervoegt Steven Coppens, voorzitter, de zitting.

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat hij door dhr. Steven Coppens werd
aangeduid als plaatsvervangend voorzitter.

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 16
december 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

16 december 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: 18 stemmen voor;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 16 december 2015 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Financiën. Premie tussenkomst voor de restauratie van druivenserres.
Hernieuwing voor 2016.
DE RAAD,
Dhr. Michel Joly informeert naar het aantal aanvragen in 2015.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat hij de cijfers van de voorbije 3 jaar zal laten
bezorgen.
Dhr. Steven Coppens vervoegt de zitting tijdens de bespreking.
Dhr. Michel Joly suggereert om het reglement ook toepasselijk te maken op nieuwbouwserres.
Dhr. Tim Vandenput zal navraag doen bij de dienst ruimtelijke ordening met betrekking
tot het aantal hiervoor afgeleverde vergunningen.
Voorgeschiedenis
Het premiereglement met betrekking tot een financiële tussenkomst voor de restauratie
van druivenserres, onder bepaalde voorwaarden, vervalt op 31 december 2015.
Feiten en context
De gemeente wenst, uit historisch oogpunt, de authentieke druivenserres niet volledig uit
het straatbeeld te laten verdwijnen en wenst de eigenaars aan te moedigen om
authentieke druivenserres in hun oorspronkelijke staat te herstellen, te onderhouden en
te bewerken.
Zowel privé-initiatief als samenwerking met een sociaal tewerkstellingsproject, zijnde
vzw 3Wplus, worden ondersteund.
Juridische gronden
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Advies
/
Argumentatie
Het premiereglement dient te worden hernieuwd voor het jaar 2016 gezien de sterke
terugval van de druiventeelt en omdat er in de loop van de voorbije decennia talrijke
serres afgebroken werden.
Artikel 1 wordt gewijzigd. Er wordt niet langer voorzien in een verplichting om
overwegend druivelaars aan te planten.
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Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De gemeente Hoeilaart verleent een financiële tussenkomst voor de restauratie van
druivenserres, onder de hierna vermelde voorwaarden:
• de tussenkomst wordt uitsluitend toegekend aan natuurlijke personen;
• de tussenkomst wordt toegekend met het oog op de volledige restauratie van een
authentieke druivenserre;
• de begunstigde en zijn/haar rechtsopvolger(s) van de financiële tussenkomst
verbindt/verbinden er zich toe om minstens gedurende een periode van 10 jaar
vanaf de datum van beëindiging van de restauratie de betrokken druivenserre te
gebruiken voor de teelt van groenten en/of druiven.
De begunstigde geeft de gemeente de toelating ten allen tijde een controle uit te
voeren op de naleving van deze verplichting. Bij gebreke aan de naleving van
deze verplichting verbindt de begunstigde zich er toe de ontvangen subsidie pro
rata terug te betalen aan de gemeente;
• de restauratiewerken behelzen minimaal het verwijderen van glas, het afschuren
en schilderen van de ijzers, het afwassen van het glas en het heraanbrengen van
glas met mastiek.
Artikel 2
De natuurlijke persoon die aanspraak maakt op een financiële tussenkomst richt hiertoe
een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen en dit
voorafgaand aan de aanvang van de werken.
Na ontvangst van de aanvraag wordt een afspraak gemaakt voor een plaatsbezoek door
een aangestelde van de gemeente. Deze maakt een verslag met betrekking tot de
bestaande toestand van de serre en de omvang van de werken, noodzakelijk om de
volledige restauratie te kunnen realiseren.
De werken kunnen ten vroegste aangevangen worden na ontvangst van de principiële
beslissing tot toekenning van de financiële tussenkomst.
Na afloop van de renovatiewerken zal een tweede plaatsbezoek uitgevoerd worden door
de aangestelde van de gemeente, dat tot doel heeft na te gaan of de geplande
restauratie volledig gerealiseerd werd.
Artikel 3
Indien de restauratie uitgevoerd wordt door de vzw 3Wplus wordt de financiële
tussenkomst van de gemeente Hoeilaart forfaitair vastgesteld op 1500 euro per
gerestaureerde serre. De aanvrager sluit hiertoe een overeenkomst af met de voormelde
vzw. De financiële tussenkomst wordt overgemaakt aan de vzw 3Wplus, die het bedrag
van de ontvangen financiële tussenkomst in mindering brengt van het aan de aanvrager
te factureren totaalbedrag.
Artikel 4
Indien de restauratiewerken in eigen beheer uitgevoerd worden, beperkt de financiële
tussenkomst van de gemeente Hoeilaart zich tot de terugbetaling van de gemaakte
restauratiekosten, met een maximum van 1000 euro per gerestaureerde serre en
uitsluitend na voorlegging van facturen en aankoopbewijzen die betrekking hebben op de
restauratie van de serre.
Artikel 5
Een eigenaar kan slechts aanspraak maken op een subsidie voor de restauratie van één
enkele serre.
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Artikel 6
Aanvragen tot het bekomen van een financiële tussenkomst komen in aanmerking van
het in het budget ingeschreven bedrag.
Artikel 7
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.
Artikel 8
Onderhavige beslissing is onderworpen aan het algemeen toezicht.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, diensthoofd technische dienst, groen- en
milieudienst, dienst lokale economie

Dhr. Steven Coppens neemt het voorzitterschap over.
***
O.P.3 Mobiliteit. De Lijn. Hernieuwing overeenkomst tot terbeschikkingstelling
van gratis buskaarten voor 2016.
DE RAAD,
Dhr. Patrick Demaerschalk geeft aan dat hij graag meer gedetailleerde gegevens wenst
te ontvangen, met betrekking tot het aantal verdeelde 10-rittenkaarten, het aantal
individuele gebruikers en de gevoerde promotie.
Hij informeert eveneens naar de resultaten met betrekking tot het onderzoek naar de
invoering van een lusbus.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat hij de gevraagde cijfers zal laten bezorgen.
Hij stelt dat de gemeente nog steeds vragende partij is voor de invoering van een lusbus
en hij van De Lijn een rapport verwacht met aanduiding van de redenen waarom de
invoering eventueel niet zou kunnen doorgaan.
Hij wijst op de mogelijke doorstromingsproblemen in de Nilleveldstraat en de W.
Eggerickxstraat.
Hij bevestigt nog dat De Lijn zeker niet zal instaan voor de invoering van een lusbus in
andere wijken omdat de vervoersmaatschappij zich nog enkel zal richten op de grote
assen. Participatie in gemengde projecten blijft echter wel tot de mogelijkheden behoren.
Voorgeschiedenis
De overeenkomst 'systeem derdebetaler', zoals goedgekeurd in zitting van 18 december
2014 van de gemeenteraad, loopt ten einde op 31 december 2015.
Feiten en context
Met ingang van 24 mei 1998 verdubbelde het aantal stoptreinen te Groenendaal tijdens
de spitsuren.
De dienstregeling van De Lijn werd aangepast aan deze vernieuwde dienstregeling van
de NMBS.
De bediening van de gemeente Hoeilaart door lijnbussen werd verdubbeld, het traject
werd aangepast en tijdens de spitsuren wordt buslijn 584 doorgetrokken tot aan het
station van Groenendaal.
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Op zaterdag wordt er eveneens een busdienst Leuven-Hoeilaart/ Hoeilaart-Leuven
aangeboden tussen 12 uur en 19 uur.
Desbetreffend werden met De Lijn onderhandelingen gevoerd die leiden tot de invoering
van het gratis busvervoer binnen de gemeentegrenzen met ingang van 24 mei 1998.
Juridische gronden
•

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42.

Advies
/
Argumentatie
De gemeente wenst het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen.
Het openbaar vervoer kan op diverse manieren gepromoot worden, onder meer door het
verbeteren van het aanbod alsook door het financieel aantrekkelijk te maken.
De verderzetting van het systeem van aanbieding van een gratis gemeentekaart is in
2016 wenselijk. Het ontwerp van overeenkomst dient dan ook te worden goedgekeurd.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

649 4 000 6-0210

€ 51.000

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van overeenkomst, af te sluiten met De Lijn,
zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
intern: dienst Mobiliteit, financieel beheerder, financiële dienst, dienst Communicatie
De Lijn, t.a.v. dhr. Toni Waelburgs
***
O.P.4 Secretariaat. Schenking portret Felix Sohie. Aanvaarding.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys vraagt om te notuleren dat aan de gestelde voorwaarde zal worden
voldaan.
Voorgeschiedenis
•

Brief van dhr. Didier Parmentier de dato 10 december 2015.
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Feiten en context
Dhr. Parmentier is een afstammeling van de familie Sohie.
Hij is in het bezit van een schilderij van Felix Sohie, auteur onbekend, dat hij aan de
gemeente Hoeilaart vrijblijvend wenst te schenken, mits het publiek tentoongesteld
wordt.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43 § 2, 13°

Advies
Advies van dhr. Michel Erkens, gemeentelijk archivaris, de dato 6 januari 2016.
Argumentatie
Aan de schenking zijn geen bijzondere voorwaarden of kosten verbonden, tenzij dan dat
het schilderij in een publiek toegankelijke ruimte zou worden tentoongesteld.
Het formaat van het schilderij maakt het effectief mogelijk dit in verschillende ruimtes
(gemeentehuis of gemeenschapscentrum) tentoon te stellen.
Dhr. Michel Erkens, gemeentelijke archivaris, stelt eveneens voor de schenking te
aanvaarden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
De raad beslist de schenking van dhr. Didier Parmentier, eigenaar van een schilderij dat
Felix Sohie portretteert, te aanvaarden.
Artikel 2
Het schilderij zal in een publiek toegankelijke ruimte tentoon gesteld worden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Betrokkene
***
O.P.5 Haviland. Goedkeuring statutenwijziging.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van de intercommunale Haviland de dato 16 november 2015, ref 101010144290, houdende aankondiging van de buitengewone algemene vergadering van
17 februari en de kennisgeving van de agenda van deze vergadering, met daarop
de statutenwijziging.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland intercommunale, die werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van
16 april 1965.
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Haviland is een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6
juli 2001.
Haviland is momenteel bezig met de uitwerking van een aantal gedeelde diensten, in
functie van een eerdere bevraging van de vennoten. Deze diensten, zoals de
ondersteuning van het archiveringsbeleid, zijn momenteel niet voorzien in de statuten,
die om deze reden dan ook aangepast dienen te worden.
Juridische gronden
•
•
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.
Artikel 35 en 38 bis van de statuten van de intercommunale Haviland.
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Het dienstverleningsaanbod van Haviland wordt uitgebreid. Voor een aantal van de
diensten kan zeker overwogen worden om in te tekenen op het aanbod van Haviland. Het
verdient dan ook aanbeveling om de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.
Financieel advies
De kosten, verbonden aan de dienstverlening, zullen worden verrekend op basis van het
kosten- en expertisedelend principe. Er zal worden gewerkt met een open boekhouding.
Op dit ogenblik kan nog geen concrete inschatting gemaakt worden van de financiële
weerslag, die ook afhankelijk zal zijn van de diensten waarop de gemeente intekent.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De aanpassingen van de statuten van Haviland intercommunale worden goedgekeurd.
Artikel 2
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
intercommunale van 17 februari 2016 worden goedgekeurd.

van

Haviland

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van Haviland intercommunale van 17 februari 2016
goed te keuren.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement GR, Haviland
***
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O.P.6 Bibliotheek. Bibliotheekbeheerraad. Vervanging van een lid.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Mail van 22 oktober 2015 van mevr. Annemieke Wiersema waarin ze haar ontslag
indient als lid van de raad van beheer van de bibliotheek.
Vergadering van de bibraad op 3 december 2015 waarin dhr. Grzegorz
Gajowniczek als plaatsvervangend lid wordt voorgedragen.

Feiten en context
De raad van beheer van de bibliotheek is samengesteld uit 16 leden.
8 leden werden voorgedragen door de bibraad, de overige leden door de gemeenteraad.
Mevr. Annemieke Wiersema werd voorgedragen door de bibraad. Wegens tijdsgebrek
neemt ze ontslag.
Juridische gronden
•

Beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2013, tot aanduiding van de 16
leden van de raad van beheer van de bibliotheek.

Motivering
In haar bijeenkomst van 3 december 2015 draagt de bibraad dhr. Grzegorz Gajowniczek
voor om Annemieke Wiersema te vervangen. Hij is sinds 2011 actief lid van de
bibliotheek, lid van de nieuwe leesclub, van Poolse afkomst, cultureel antropoloog en
licentiaat Neerlandistiek en vader van 3 kinderen die ook vaak naar de bib gaan.
Argumentatie
Gelet op het ontslag van mevr. Annemieke Wiersema dient er zo spoedig mogelijk tot
vervanging te worden overgegaan.
Grzegorz Gajowniczek is unaniem voorgedragen door de bibraad. Door zijn aanwezigheid
zal de man-vrouw-verhouding iets minder in onevenwicht zijn, de gemiddelde leeftijd
verlagen en de samenstelling een beetje multicultureler zijn.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Dhr. Grzegorz Gajowniczek wordt aangeduid als lid van de raad van beheer van de
bibliotheek als plaatsvervanger van mevr. Annemieke Wiersema.
Artikel 2
De raad geeft opdracht het uittredend lid, het nieuw aangeduide lid en de voorzitter van
de raad van beheer van de bibliotheek in kennis te stellen van deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Annemie Pijcke
Bevoegd lid van college: Els Uytterhoeven
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Uittreksel voor:
Mevr. Annemieke Wiersema, ontslagnemend lid
Dhr. Grzegrorz Gajowniczek, nieuw lid
Dhr. Henri Verhaeghe, voorzitter beheerraad
Mevr. Annemie Pijcke, bibliothecaris
***
O.P.7 Secretariaat. Raad van bestuur intercommunale Interrand. Kennisname
ontslag lid.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van dhr. Marc Vanderlinden, gedateerd 11 januari 2016, waarin hij bevestigt
ontslag te nemen als lid van de raad van bestuur van de intercommunale
Interrand.

Feiten en context
Dhr. Marc Vanderlinden werd door de gemeente aangeduid als lid van de raad van
bestuur van de intercommunale Interrand, waarvan hij tevens het voorzitterschap
opnam.
Juridische gronden
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43.
Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van het ontslag van dhr. Marc Vanderlinden als lid van de raad van
bestuur van de intercommunale Interrand.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Interrand.
***
O.P.8 Secretariaat. Raad van bestuur Interrand. Aanduiding van een lid.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van dhr. Marc Vanderlinden de dato 11 januari 2016 waarin hij bevestigt
ontslag te nemen als lid van de raad van bestuur van Interrand.
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•

Kennisname van het ontslag van dhr. Marc Vanderlinden door de gemeenteraad,
in zitting van 25 januari 2016.

Feiten en context
Dhr. Marc Vanderlinden heeft aangegeven ontslag te nemen als lid van de raad van
bestuur van de intercommunale Interrand, waarvan hij tevens het voorzitterschap op
zich nam.
Ingevolge dit ontslag dient de gemeenteraad over te gaan tot de aanduiding van een
vervanger.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43
Beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2013.

Advies
/
Argumentatie
Ingevolge het ontslag van dhr. Marc Vanderlinden dient er zo spoedig mogelijk tot
vervanging te worden overgegaan.
Dhr. Marc Vanderlinden werd voorgedragen door de Open VLD-fractie. De vervanger kan
dan ook worden voorgedragen door de Open VLD-fractie.
De Open VLD-fractie draagt mevr. Annelies Vanderlinden voor.
Er wordt overgegaan tot stemming bij handopsteking.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;
Artikel 1
Wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur van de intercommunale Interrand,
als vervanger voor dhr Marc Vanderlinden, mevr. Annelies Vanderlinden.
Artikel 2
De intercommunale Interrand wordt in kennis gesteld van deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
RVB Interrand, Marc Vanderlinden, Annelies Vanderlinden.
***
O.P.9 Beleid. Dienstjaar 2016. Toelichting door de leden van het college van
burgemeester en schepenen.
Werd uitgesteld naar een andere zitting.
***
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Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Wim Laureys verwijst naar het detailhandelsbeleidsplan en vraagt hem het
geactualiseerd register van bedrijfspanden te bezorgen.
2) Dhr. Wim Laureys vraagt hem het overzicht van de prestaties van de
huisbewaarder in 2015 te bezorgen.
3) Dhr. Alain Borreman vraagt hem het overzicht van de ritten met de gemeentebus
te bezorgen, evenals een overzicht van het gebruik van een gehuurde bus in het
kader van gemeentelijke activiteiten.
4) Dhr. Jan Van Assche informeert naar het gevolg, dat werd gegeven aan de
adviezen van de Verkeerscommissie, uitgebracht naar aanleiding van de laatste
vergadering. Hij vraagt tevens waarom de Verkeerscommissie niet meer
samengeroepen werd.
Dhr. Marc Vanderlinden verwacht de commissie samen te roepen binnen een
termijn van circa 1 maand en stelt voor om op die vergadering ook een verdere
vergaderkalender vast te leggen.
5) Dhr. Michel Joly informeert naar de resultaten van het vergelijkend onderzoek
naar de statuten van de adviesraden.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat in een volgende zitting aan het college van
burgemeester en schepenen voorgelegd wordt.
6) Dhr. Franco Busato wijst op de verlichtingsproblematiek met betrekking tot het
verkeersknooppunt Groenendaal.
Dhr. Marc Vanderlinden stelt dat dit tot de bevoegdheid van het Agentschap
Wegen en Verkeer behoort en zal dit doorspelen.

***
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

