Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 26 JANUARI 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
Patrick Demaerschalk, 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
vanaf punt O.P.1 verlaat Jan Van Assche, raadslid de zitting.

Vanaf punt O.P.3 vervoegt Julie Vanstallen, raadslid de zitting.

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Kennisname van het ontslag, ingediend door
mevr. Sylvie Gahy, gemeenteraadslid.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

2 januari 2013 (installatievergadering): onderzoek van de geloofsbrieven,
installatie van de gemeenteraadsleden en eedaflegging, waaronder mevrouw
Sylvie Gahy.

Feiten en context
•

22 december 2014: brief van mevr. Sylvie Gahy gericht aan dhr. voorzitter, met
de aanbieding van haar ontslag als gemeenteraadslid.

Juridische gronden
•

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 15.

Advies
De raad kan kennis nemen van het ontslag van mevrouw Sylvie Gahy.
Argumentatie
Mevr. Sylvie Gahy bood - op wettelijk voorgeschreven wijze - haar ontslag aan als
gemeenteraadslid.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van het ontslag, ingediend door mevr. Sylvie Gahy, als
gemeenteraadslid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst (verzekering en presentiegelden), secretariaat (briefwisseling),
webmaster (website), communicatiedienst (infogids), financiële dienst (presentiegelden)
***
O.P.2 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring geloofsbrieven, installatie en
eedaflegging van mevr. Julie Vanstallen als raadslid-opvolger.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 december 2014: ontslag, ingediend op 22 december 2014 door mevr. Sylvie
Gahy, als gemeenteraadslid, door de gemeenteraad voor kennisname aanvaard in
zitting van 26 januari 2015.

Feiten en context
Mevr. Julie Vanstallen, geboren te Etterbeek op 2 januari 1986 en hier wonende, 3de
opvolger op de lijst n° 9 waartoe het te vervangen raadslid behoorde, komt in
aanmerking voor de opvolging.
Juridische gronden
•

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 7 § 3 en artikel 16.

Advies
De raad kan tot aanstelling van het gemeenteraadslid-opvolger overgaan.
Argumentatie
Uit het verslag van de voorzitter betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van de
voornoemde opvolger blijkt dat het kandidaat-raadslid nog steeds voldoet aan alle
gestelde vereisten voor verkiesbaarheid, en zich niet bevindt in een geval van
onverenigbaarheid, hetzij wegens uitoefening van een ambt, hetzij wegens bloed- of
aanverwantschap.
Voornoemd opvolger is thans Belg en verenigt de voorwaarden van leeftijd en woonst.
De in artikel 7 § 3 van het gemeentedecreet voorgeschreven eed
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
werd afgelegd in handen van Steven Coppens, voorzitter, ingevolge artikel 8 § 4, 2e lid,
2° van het gemeentedecreet.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de geloofsbrieven van mevr. Julie Vanstallen, Désiré
Vandervaerenstraat 14 te 1560 Hoeilaart.
Artikel 2
De raad neemt akte van de eedaflegging en aanstelling van mevr. Julie Vanstallen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst (verzekeringen en presentiegelden), financiële dienst (presentiegelden),
communicatiedienst (infodienst), webmaster (website), secretariaat (briefwisseling)
***
O.P.3 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 18
december 2014.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

18 december 2014: openbare zitting gemeenteraad.

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

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

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 18 december 2014 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
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O.P.4 Secretariaat. Gemeentelijke verkeerscommissie. Aanstelling van een lid,
in vervanging van mevr. Sylvie Gahy.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

2 januari 2013: installatievergadering gemeenteraad ingevolge de resultaten van
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
22 december 2014: mevr. Sylvie Gahy biedt haar ontslag aan als
gemeenteraadslid.
26 januari 2015: de gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevr.
Sylvie Gahy als gemeenteraadslid.

Feiten en context
•
•

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat er te Hoeilaart een
Verkeerscommissie bestaat.
In zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2013 werd overgegaan tot de
aanduiding van 9 leden voor de Verkeerscommissie, waaronder mevr. Sylvie
Gahy.

Juridische gronden
•
•

Het huishoudelijk reglement van de Verkeerscommissie, zoals laatst goedgekeurd
bij beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2008.
Artikel 39 van het gemeentedecreet.

Advies
Er dient in vervanging van het ontslagnemend gemeenteraadslid te worden voorzien als
lid van de Verkeerscommissie.
Argumentatie
•
•
•

Ontslagname als gemeenteraadslid impliceert, ingevolge de bepalingen van het
huishoudelijk reglement, automatisch ontslagname als lid van de gemeentelijke
commissies, waaronder de Verkeerscommissie.
De commissie dient samengesteld te worden op basis van de representatieve
aanwezigheid van de verschillende fracties in de gemeenteraad.
De PRO Hoeilaart-fractie draagt, in de voordrachtsakte de dato 19 januari 2015,
dhr. Klaas Geers voor als vervanger van mevr. Sylvie Gahy in de
Verkeerscommissie.

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Dhr. Klaas Geers, gemeenteraadslid, Edgard Sohiestraat 42, 1560 Hoeilaart, wordt
aangeduid als lid van de Verkeerscommissie in vervanging van mevr. Sylvie Gahy,
ontslagnemend gemeenteraadslid.
Artikel 2
De aanstelling blijft van kracht tot de installatie van de gemeenteraad na de
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
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Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkenen en aan de voorzitter
van de Verkeerscommissie.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Voorzitter Verkeerscommissie, betrokkene.
***
O.P.5 Secretariaat. Gemeentelijke deontologische commissie. Aanstelling van
een lid, in vervanging van mevr. Sylvie Gahy.
DE RAAD,

Dhr. Laureys wijst er op dat de voordracht door de Open VLD-fractie dient te gebeuren. Hij
is de mening toegedaan dat geen lid van een andere politieke fractie voorgedragen kan
worden.
Voorgeschiedenis
•
•
•

2 januari 2013: installatievergadering gemeenteraad ingevolge de resultaten van
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
22 december 2014: mevr. Sylvie Gahy biedt haar ontslag aan als
gemeenteraadslid.
26 januari 2015: de gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevr.
Sylvie Gahy als gemeenteraadslid.

Feiten en context
•
•

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat er te Hoeilaart een
Deontologische commissie bestaat.
In zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2013 werd overgegaan tot de
aanduiding van 5 leden voor de Deontologische commissie, waaronder mevr.
Sylvie Gahy.

Juridische gronden
•
•

Het huishoudelijk reglement van de Deontologische commissie, zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2007.
Artikel 39 van het gemeentedecreet.

Advies
Er dient in vervanging van het ontslagnemend gemeenteraadslid te worden voorzien als
lid van de Deontologische commissie.
Argumentatie
•
•

Ontslagname als gemeenteraadslid impliceert, ingevolge de bepalingen van het
huishoudelijk reglement, automatisch ontslagname als lid van de gemeentelijke
commissies, waaronder de Deontologische commissie.
De Open VLD-fractie draagt, in de voordrachtsakte de dato 12 januari 2015,
mevr. Julie Vanstallen voor als vervanger van mevr. Sylvie Gahy in de
Deontologische commissie.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
Mevr. Julie Vanstallen, gemeenteraadslid, Désiré Vandervaerenstraat 14, 1560 Hoeilaart,
wordt aangeduid als lid van de Deontologische commissie in vervanging van mevr. Sylvie
Gahy, ontslagnemend gemeenteraadslid.
Artikel 2
De aanstelling blijft van kracht tot de installatie van de gemeenteraad na de
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkenen en aan de voorzitter
van de Deontologische commissie.

Dhr. Laureys motiveert zijn onthouding aan de hand van de door hem geformuleerde
opmerking.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Voorzitter Deontologische commissie, betrokkenen
***
O.P.6 Secretariaat. Commissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de
gemeente. Aanstelling van een lid, in vervanging van mevr. Sylvie Gahy.
DE RAAD,

Dhr. Laureys herhaalt zijn standpunt.
Voorgeschiedenis
•
•
•

2 januari 2013: installatievergadering gemeenteraad ingevolge de resultaten van
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
22 december 2014: mevr. Sylvie Gahy biedt haar ontslag aan als
gemeenteraadslid.
26 januari 2015: de gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevr.
Sylvie Gahy als gemeenteraadslid.

Feiten en context
•

•

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat er te Hoeilaart een
Commissie 'die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente' bestaat.
In zitting van de gemeenteraad van 22 april 2013 werd overgegaan tot de
aanduiding van 5 leden voor deze commissie, waaronder mevr. Sylvie Gahy.
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Juridische gronden
•

•

Het huishoudelijk reglement van de Commissie die waakt over de afstemming van
het
gemeentelijk
beleid
op
het
beleid
van
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 april 2013.
Artikel 39 van het gemeentedecreet.

Advies
Er dient in vervanging van het ontslagnemend gemeenteraadslid te worden voorzien als
lid van de Commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente.
Argumentatie
•

•

Ontslagname als gemeenteraadslid impliceert, ingevolge de bepalingen van het
huishoudelijk reglement, automatisch ontslagname als lid van de gemeentelijke
commissie, waaronder de Commissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk
beleid
op
het
beleid
van
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
De Open VLD-fractie draagt, in de voordrachtsakte de dato 12 januari 2015,
mevr. Julie Vanstallen voor als vervanger van mevr. Sylvie Gahy in de Commissie
die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen
van de gemeente.

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
Mevr. Julie Vanstallen, gemeenteraadslid, Désiré Vandervaerenstraat 14, 1560 Hoeilaart,
wordt aangeduid als lid van de Commissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
Artikel 2
De aanstelling blijft van kracht tot de installatie van de gemeenteraad na de
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de Commissie die
waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de
gemeente.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Voorzitter van de commissie, betrokkenen.
***
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O.P.7 Secretariaat. Raad van Bestuur AGB Holar. Aanstelling van een lid ter
vervanging van mevr. Sylvie Gahy.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

2 januari 2013: installatievergadering gemeenteraad ingevolge de resultaten van
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
22 december 2014: mevr. Sylvie Gahy biedt haar ontslag aan als
gemeenteraadslid.
26 januari 2015: de gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevr.
Sylvie Gahy als gemeenteraadslid.

Feiten en context
•
•
•

18 december 2008: oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Holar in zitting
van de gemeenteraad.
18 december 2008: goedkeuring ontwerp van statuten van het AGB Holar door de
gemeenteraad, gewijzigd bij beslissing van 24 maart 2014.
In zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2013 werd overgegaan tot de
volledige vernieuwing van de raad van bestuur en werden 9 leden aangeduid,
waaronder mevr. Sylvie Gahy.

Juridische gronden
•

De statuten van het autonoom gemeentebedrijf Holar, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 18 december 2008 en gewijzigd bij beslissing van de
gemeenteraad van 24 maart 2014.

Advies
Er dient in vervanging van het ontslagnemend gemeenteraadslid te worden voorzien als
lid van de Raad van Bestuur van het AGB Holar.
Argumentatie
Ontslagname als gemeenteraadslid impliceert, ingevolge de bepalingen van de statuten,
automatisch ontslagname als lid van de Raad van Bestuur van het AGB Holar.
Overeenkomstig artikel 10 § 1 van de statuten is de samenstelling van de Raad van
Bestuur van het AGB Holar gelijk aan de samenstelling van de gemeenteraad.
Overeenkomstig artikel 11 § 4 wordt een ontslagnemend gemeenteraadslid ook geacht
ontslagnemend te zijn in de Raad van Bestuur van het AGB Holar en benoemt de
gemeenteraad het opvolgend gemeenteraadslid ook als lid van de Raad van Bestuur.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Mevr. Julie Vanstallen, gemeenteraadslid, Désiré Vandervaerenstraat 14, 1560 Hoeilaart,
wordt aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf
Holar, in vervanging van mevr. Sylvie Gahy.
Artikel 2
De aanstelling blijft van kracht tot de installatie van de gemeenteraad na de
eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
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Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de Raad van
Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Holar alsook aan betrokkenen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Voorzitter Raad van Bestuur AGB Holar, betrokkenen
***
O.P.8 Secretariaat. Intercommunale Interrand. Aanstelling tweede
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen, in vervanging van mevr. Sylvie
Gahy.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

2 januari 2013: installatievergadering gemeenteraad ingevolge de resultaten van
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
22 december 2014: mevr. Sylvie Gahy biedt haar ontslag aan als
gemeenteraadslid.
26 januari 2015: de gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevr.
Sylvie Gahy als gemeenteraadslid.

Feiten en context
•
•

De gemeente is aangesloten bij de Intercommunale Interrand.
In zitting van 27 mei 2013 duidt de gemeenteraad mevr. Sylvie Gahy aan als
tweede afgevaardigde van de gemeente om deel uit te maken aan de algemene
vergaderingen van de Intercommunale Interrand, voor de resterende tijd van de
legislatuur 2013-2018.

Juridische gronden
•
•
•

Artikel 42 van het Gemeentedecreet.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse bepalingen van
het decreet van 6 juli 2013.

Advies
Er dient in vervanging van het ontslagnemend gemeenteraadslid te worden voorzien als
tweede afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergaderingen van de
Intercommunale Interrand.
Argumentatie
Ontslagname als gemeenteraadslid impliceert, ingevolge de bepalingen van het
huishoudelijk reglement, automatisch ontslagname als afgevaardigde van de gemeente.
Er dient bijgevolg in vervanging van de tweede afgevaardigde van de gemeente in de
algemene vergaderingen van de Intercommunale Interrand te worden voorzien, voor de
resterende duur van de legislatuur.
Dhr. Klaas Geers wordt voorgedragen als vervanger van de tweede afgevaardigde.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
De raad stelt dhr. Klaas Geers, gemeenteraadslid, Edgard Sohiestraat 42, 1560 Hoeilaart,
aan als tweede afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van de Intercommunale Interrand, voor de resterende duur van de
legislatuur 2013-2018, in vervanging van mevr. Sylvie Gahy, ontslagnemend
gemeenteraadslid.
Artikel 2
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Intercommunale Interrand, evenals aan
betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Intercommunale Interrand, betrokkene
***
O.P.9 Gemeentesecretaris. Beleidstoelichting. Tim Vandenput/Eva De Bleeker.
DE RAAD,

Dhr. Tim Vandenput en mevr. Eva De Bleeker lichten hun beleidsnota toe en zullen deze
nog laten verspreiden.
Voorgeschiedenis
•

Goedkeuring van het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2015, in zitting van
de gemeenteraad van 18 december 2014.

Feiten en context
Naar analogie met de geplande beleidstoelichting voor de adviesorganen wordt er
voorzien in een beleidstoelichting door de leden van het college van burgemeester en
schepenen aan de gemeenteraad.
In zitting van 26 januari wordt de beleidstoelichting door dhr. Tim Vandenput en mevr.
Eva De Bleeker geagendeerd.
In de zittingen van februari en maart worden de beleidstoelichtingen van de overige
leden van het college van burgemeester en schepenen gepland.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder titel I.

Advies
/
Argumentatie
/
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de beleidstoelichting, verstrekt door respectievelijk dhr. Tim
Vandenput en mevr. Eva De Bleeker.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Geen uittreksels voorzien.
***
O.P.10
Technische dienst. Wegeniswerken voor de heraanleg van de
Tenboslaan tussen de Waversesteenweg en de Kelleveldweg. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
DE RAAD,

Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat het dossier in eigen beheer werd opgesteld en het
de bedoeling is om de werken aan te vatten na het bouwverlof. Hij geeft aan dat de aanleg
van een voetpad, met een minimale breedte van 1,5 meter, aan beide zijden van de straat
voorzien is en er ook 22 nieuwe verlichtingspalen, met dimbare LED-verlichting, zullen
geplaatst worden.
Hij wijst er nog op dat enkele bewoners nog moeten gecontacteerd worden omdat een
haag of afspanning zich op het tracé van het openbaar domein bevindt. Hij stelt tot slot dat
het voorgestelde budget exclusief de kosten van de nutsmaatschappijen is en er hiervoor
circa 200.000 euro bijkomend voorzien dient te worden.
Dhr. Laureys wijst er op dat het geraamde budget hoger is dan het ingeschreven krediet.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat het budget over 2 jaar gespreid is en er ook in 2016
nog uitgavenkredieten voorzien zijn.
Op vraag van dhr. Laureys bevestigt hij nog dat het de bedoeling is om in gemeen overleg
tot de noodzakelijke grondinnames over te gaan.
Dhr. Laureys vraagt nog bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid rond de
schoolomgevingen, met verwijzing naar de gevolgen van de geplande wegomleidingen.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt daar zeker aandacht voor te zullen hebben.
Dhr. Joly informeert naar de herstelling van de put aan het kruispunt
Marchandstraat/Molenstraat/Tenboslaan.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de herstelling dit jaar zal plaatsvinden, samen met
een werk aan het Dumbergplein, dat door dezelfde aannemer zal worden uitgevoerd.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
In het kader van de opdracht “Wegeniswerken voor de heraanleg van de Tenboslaan
tussen de Waversesteenweg en de Kelleveldweg” werd een bestek met nr. 2014-059
opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 703.095,00 euro, exclusief btw, of
850.744,95 euro, inclusief 21% btw.
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Juridische gronden
•
•
•
•

•
•
•
•
•

29 juli 1991: wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
26 maart 2004: decreet betreffende de openbaarheid van bestuur.
15 juli 2005: gemeentedecreet, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
15 juli 2005: gemeentedecreet en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3,
5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen
bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
15 juni 2006: wet betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 24.
20 december 2007: besluit van de gemeenteraad en latere wijzigingen houdende
vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen
beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
15 juli 2011: koninklijk besluit betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
14 januari 2013: koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
17 juni 2013: wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De werken hebben betrekking op de heraanleg van de Tenboslaan te Hoeilaart over een
lengte van +/-900 meter. De huidige toestand van de wegenis maakt de vernieuwing
noodzakelijk.
Er wordt voorzien in een nieuwe fundering en stabilisatie voor het wegdek, een nieuwe
asfaltlaag en de aanleg van de gootjes en afwatering.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
Financieel advies
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 0200/22400007, Heraanleg Tenboslaan,
700.000 euro.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 2
Het bestek met nr. 2014-059 en de raming voor de opdracht “Wegeniswerken voor de
heraanleg van de Tenboslaan tussen de Waversesteenweg en de Kelleveldweg”,
opgesteld door de Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt 703.095,00 euro, exclusief btw, of 850.744,95 euro,
inclusief 21% btw.
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Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 0200/22400007.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
- technische dienst
- financiële dienst
***
O.P.11
2019

Jeugddienst. Jeugdbeleid. Voorstel subsidiereglement Jeugd 2014-

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•
•
•

25 juli 2014: Vergadering werkgroep JBP met evaluatie van het subsidiereglement
jeugd.
14 oktober 2014: Vergadering van de Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur
met presentatie van de voorstellen voor de vernieuwing van het
subsidiereglement jeugd.
5 november 2014: Vergadering werkgroep JBP met bespreking van de voorstellen
tot vernieuwing voor het subsidiereglement jeugd.
5 november 2014: Jeugdraad met presentatie van de voorstellen voor de
vernieuwing van het subsidiereglement jeugd.
12 november 2014: Ontvangst advies Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur
betreffende subsidiereglement jeugd 2014-2019.
10 december 2014: Ontvangst advies Jeugdraad betreffende subsidiereglement
jeugd 2014-2019.
22 december 2014: Zitting van het college van burgemeester en schepenen
waarop het subsidiereglement jeugd 2014-2019 werd goedgekeurd.

Feiten en context
Het vernieuwde subsidiereglement Jeugd wordt in bijlage gevoegd.
Het nieuwe reglement loopt gelijk met het strategisch meerjarenplan, tot en met 2019.
Het reglement blijft in grote lijnen hetzelfde als het vorige subsidiereglement.
De grootste aanpassing ligt in het strenger maken van de controlelijsten voor de
jeugdinfrastructuur. Zo zal er strenger worden gecontroleerd op afvalbeleid en hygiëne.
Inhoudelijk zijn er verder geen grote aanpassingen. Waar nodig werden de verwijzingen
naar het vorige jeugdbeleidsplan veranderd naar het meerjarenplan. Ook de stuurgroep
JBP zal worden omgedoopt tot de stuurgroep jeugdbeleid.
Juridische gronden
•
•
•

Gemeenteraadszitting van 18 december 2013 waarop het Meerjarenplan 20142019 werd goedgekeurd.
Artikel 43 van het gemeentedecreet.
Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
lokaal jeugdbeleid.
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Advies
•
•

Positief advies van de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur de dato 6
oktober 2014.
Positief advies van de Jeugdraad de dato 10 december 2014.

Argumentatie
De jeugddienst stelt voor het vernieuwde subsidiereglement goed te keuren. De
aanpassingen die werden gemaakt zijn allemaal relevant. In praktijk verandert er weinig,
de basisvoorwaarden voor het verkrijgen van subsidies zijn onveranderd gebleven.
De enige grote aanpassing ligt in de beslissing om de controlelijsten te verstrengen. Deze
keuze werd genomen nadat werd vastgesteld dat de jeugdinfrastructuur er het afgelopen
jaar geregeld vuil bij lag. Ondanks meerdere waarschuwingen en opmerkingen van zowel
de jeugddienst als de raden was er geen verbetering zichtbaar. Door de lijsten strenger
te maken zijn de verenigingen verplicht een extra inspanning te leveren. Indien ze dit
niet doen kost het hun subsidie-inkomsten. Hoewel niet elke vereniging het slecht heeft
gedaan is de jeugddienst van mening dat een algemene verstrenging geen slecht idee is.
De orde en netheid zorgen voor een groot deel ook voor de uitstraling van een
vereniging. Een proper lokaal draagt dan ook bij aan een positief imago.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het subsidiereglement jeugd 2014-2019, zoals gevoegd
in bijlage bij deze beslissing.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de jeugddienst, de jeugdraad, de
raad van beheer van de jeugdwerkinfrastructuur en de financiële dienst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
Jeugddienst, dhr. Diederik Kumps (voorzitter Jeugdraad), dhr. Erwin Gysens (voorzitter
RvB Jeugdwerkinfrastructuur).
***
O.P.12
2014.

Jeugddienst. Project Hangman. Kennisname werkverslag 2013-

DE RAAD,
Dhr. Borreman acht het positief dat de problemen aangepakt worden.
Hij stelt dat de CD&V-fractie wel uitgaat van de leefbaarheid van de omgeving, terwijl het
rapport uitgaat van "begrip".
Dhr. Borreman stelt nog veel klachten gekregen te hebben, voornamelijk met betrekking
tot nachtactiviteiten.
Hij stelt dat deze overlast aangepakt dient te worden.
Hij maakt ook melding van klachten met betrekking tot de zij-ingang van het
gemeenschapscentrum, die als schuilplaats gebruikt wordt, en de reinheid rond het
speelveld.
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Hij vindt het tevens frappant dat de omwonenden weinig betrokken worden bij de
besluitvorming met betrekking tot de problematiek en stelt voor een bevraging te
organiseren.
Dhr. Vandenput bevestigt het bestaan van verschillende visies.
Hij stelt dat de CD&V-fractie het speelterrein wou ontmantelen, daar waar de meerderheid
opteert voor een verdere integratie.
Hij bevestigt dat er 's nachts nog problemen zijn, maar roept iedereen op die te melden
aan de politie.
Hij geeft aan dat er voorstellen worden uitgewerkt met betrekking tot de zij-ingang.
De reinheid rond het speelterrein blijft eveneens een werkpunt, maar algemeen acht hij de
situatie sterk verbeterd.
Voorgeschiedenis
•
•

23 oktober 2014: Ontvangst opdracht van schepen Joris Pijpen voor de opmaak
van een werkverslag van het project Hangman.
22 december 2014: Kennisname van het werkverslag Hangman '13-'14 door het
college van burgemeester en schepenen.

Feiten en context
In zitting van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 werd er gevraagd naar een verslag
van de activiteiten in het kader van het Hangmanproject.
Het werkingsverslag wordt in bijlage gevoegd.
Het verslag is opgemaakt aan de hand van een tijdslijn waarin alle belangrijke
gebeurtenissen en acties die hebben plaatsgevonden in het kader van dit project worden
toegelicht.
Juridische gronden
/
Advies
/
Argumentatie
Project Hangman werd op 19 november 2013 in het leven geroepen en loopt al meer dan
een volledig jaar. De jeugddienst heeft, samen met hangmannen Joy en Thomas,
getracht om de hangjongeren aan het Mariën-terrein beter te integreren in de buurt. Na
iets meer dan een jaar werk en tal van acties en gebeurtenissen maken de jeugddienst
en de hangmannen dan ook een positieve balans op.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van het werkverslag Hangman '13-'14.
Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
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Uittreksel voor:
Jeugddienst.
***
O.P.13

Jeugd. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging lid.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Brief van 18 november 2014 van mevr. Oona Demesmaeker, houdende indiening
van ontslag als lid van de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.
Voordracht van mevr. Lorre Platton 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

Oona Demesmaeker 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 mevr. Lorre Platton voorgedragen als plaatsvervangend lid.
Juridische gronden
•
•

Beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2007, tot goedkeuring van het
organiek reglement van de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.
Beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2013, tot aanduiding van de 16 leden
van de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.

Advies
/
Argumentatie
Gelet op het ontslag van mevr. Oona Demesmaeker dient er zo spoedig mogelijk tot
vervanging te worden overgegaan.
Mevr. Lorre Platton werd voorgedragen door de jeugdraad.
De vervanger, voorgedragen door de jeugdraad, mag dan ook aangesteld worden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Mevr. Lorre Platton wordt aangeduid als lid van de raad van beheer van de
Jeugdwerkinfrastructuur als plaatsvervanger van mevr. Oona Demesmaeker.
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
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Uittreksel voor:
Mevr. Oona Demesmaeker (ontslagnemend lid), mevr. Lorre Platton (nieuw lid), dhr.
Diederik Kumps (voorzitter Jeugdraad), dhr. Erwin Gysens (voorzitter RvB
Jeugdwerkinfrastructuur).
***
O.P.14
Gemeentesecretaris. Starterscentrum. Aanduiding leden
begeleidingscommissie.
DE RAAD,

Dhr. Laureys informeert naar de wijze van inzameling van de kandidaturen.
Dhr. Tim Vandenput geeft aan hieromtrent uitleg te zullen overmaken.
Dhr. Joly stelt er geen bezwaar tegen te hebben dat de beide boekhoudkantoren zouden
deel uitmaken van de begeleidingscommissie.
Voorgeschiedenis
•
•

24 april 2011: aanvraag tot het bekomen van een provinciale subsidie voor het
project 'Starterscentrum' (toegekend).
23 juni 2014 : beslissing van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het
subsidiereglement Starterscentrum en het huishoudelijk reglement van het
beoordelingscomité.

Feiten en context
Het subsidiereglement Starterscentrum voorziet in de mogelijkheid tot toekenning van
een premie van maximaal 15.000 euro voor de ondersteuning van de opstart van een
productie- en/of handelszaak.
Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als rechtspersonen komen in aanmerking voor de
toekenning van de premie.
De premie kan door het college van burgemeester en schepenen worden toegekend na
beoordeling van de aanvraag door een beoordelingscomité, bestaand uit een aantal
experten.
Conform het huishoudelijk reglement bestaat het beoordelingscomité uit een secretaris
(gemeentepersoneelslid, gelast met lokale economie) en 6 leden, als volgt verdeeld:
• Bankinstelling
• Accountant kantoor
• Werkgeversorganisatie
• Expert Marketing
• RAAD VAN LOKALE ECONOMIE
• GEMEENTEBESTUUR VAN HOEILAART (de burgemeester, die conform het
huishoudelijk reglement, tevens optreedt als voorzitter).
De potentiële kandidaten werden uitgenodigd hun kandidatuur te stellen.
Juridische gronden
•
•

Gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2014, houdende goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van het beoordelingscomité.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 14°.
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Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Aanvragen tot het bekomen van een starterssubsidie worden beoordeeld door een
beoordelingscomité.
De leden van dit beoordelingscomité dienen aangeduid te worden door de gemeenteraad.
Het beoordelingscomité telt 6 leden.
De burgemeester is de afgevaardigde van het gemeentebestuur (tevens voorzitter).
Volgende voordrachten werden, na oproep tot kandidaten, ontvangen:
• Bankinstelling: dhr. Toon Geeroms (Belfius Druivenstreek).
• Accountant kantoor:
1. Fidum BVBA, dhr. Luc Mullie, J.B. Charlierlaan 98
2. Key Advice, mevr. Sigrid Engelbeens, J.B. Charlierlaan 78
• Werkgeversorganisatie: mevr. Birgit Heroes (Voka)
• Expert Marketing: dhr. Wim Beernaert (Nelson Inspires)
• Raad voor Lokale Economie: dhr. Claude De Winter.
Er dient nog een keuze te worden gemaakt met betrekking tot de afgevaardigde van een
accountant kantoor.
Er wordt overgegaan tot stemming bij handopsteking.
Volgende resultaten werden behaald:
• dhr. Toon Geeroms behaalde 15 ja-stemmen
• mevr. Birgit Heroes behaalde 15 ja-stemmen
• dhr. Wim Beernaert behaalde 15 ja-stemmen
• dhr. Claude De Winter behaalde 15 ja-stemmen
• mevr. Sigrid Engelbeens behaalde 14 ja-stemmen
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
Worden aangeduid als lid van het beoordelingscomité voor de subsidieaanvragen in het
kader van het reglement Starterscentrum:
1) Bankinstelling: dhr. Toon Geeroms (Belfius Druivenstreek)
2) Werkgeversorganisatie: mevr. Birgit Heroes (Voka)
3) Expert Marketing: dhr. Wim Beernaert (Nelson Inspires)
4) Raad voor Lokale Economie: dhr. Claude De Winter
5) Accountant kantoor: Key Advice, mevr. Sigrid Engelbeens, J.B. Charlierlaan 78
Artikel 2
De
burgemeester
wordt,
conform
het
huishoudelijk
reglement
van
het
beoordelingscomité, zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 23 juni 2014,
aangeduid als afgevaardigde van het gemeentebestuur en als voorzitter.
Artikel 3
Het secretariaat wordt waargenomen door een gemeentepersoneelslid, aangeduid door
de gemeentesecretaris.
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Artikel 4
De weerhouden leden van het beoordelingscomité worden van deze beslissing in kennis
gesteld.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
Weerhouden leden beoordelingscomité, secretaris Raad voor Lokale Economie,
burgemeester/voorzitter beoordelingscomité Starterscentrum
***
O.P.15
Gemeentesecretaris. OCMW. Kennisname wijziging 2
exploitatiebudget 2014.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Raadszitting OCMW van 15 december 2014.
Brief van het OCMW van 17 december 2014, houdende toezending van het
exploitatiebudget 2014, wijziging nummer 2.

Feiten en context
Het budget van het OCMW dient aan de gemeente te worden overgemaakt in toepassing
van artikel 255 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
In zitting van 15 december 2014 keurde de OCMW-raad een wijziging aan het budget
goed.
Juridische gronden
•
•

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 150.

Advies
/
Argumentatie
De wijziging van het exploitatiebudget heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.
Er dient dan ook kennis van te worden gegeven aan de gemeenteraad.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
De raad neemt kennis van de wijziging nummer 2 van het exploitatiebudget 2014 van
het OCMW, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad, in zitting van 15 december 2014.
Artikel 2
Afschrift van deze kennisgeving wordt overgemaakt aan het OCMW.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Wilfried Van Raemdonck
Uittreksel voor:
OCMW-raad, financiële dienst.
***
O.P.16
Gemeentesecretaris. OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 20152019/budget 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Besluit van de OCMW-raad van 15 december 2014 houdende goedkeuring van het
meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2015.
Brief van het OCMW van 15 december 2014, houdende toezending van het
meerjarenplan 2015-2019/budget 2015.

Feiten en context
In het kader van artikel 255 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dient aan de gemeente
een exemplaar van het meerjarenplan 20158-2019/budget 2015 te worden
overgemaakt.
Juridische gronden
•
•

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 148 en 150.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Advies
/
Argumentatie
Aan de raad wordt voorgesteld het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2015 goed
te keuren.
Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge zijn positief gedurende de
volledige looptijd van het meerjarenplan.
De gemeentelijke bijdrage evolueert als volgt:
2015: € 1.317.999
2016: € 1.358.063
2017: € 1.377.828
2018: € 1.424.862
2019: € 1.463.086
Financieel advies

Financiële gevolgen
voorzien
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BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2015, zoals
vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 15 december 2014.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OCMW-raad.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Wilfried Van Raemdonck
Uittreksel voor:
OCMW-raad, financiële dienst.
***
O.P.17
bestuur.

Gemeentesecretaris. AGB Holar. Kennisgeving verslagen raad van

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Raden van bestuur van het AGB Holar, de dato 12 maart 2014 en 30 juni 2014.

Feiten en context
Conform artikel 17 van de statuten worden de verslagen van de raden van bestuur aan
de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd.
Juridische gronden
•

Statuten van het autonoom gemeentebedrijf Holar, zoals laatst gewijzigd en
goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting van 24 maart 2014.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur
van het autonoom gemeentebedrijf Holar, in zitting van 12 maart 2014 en 30 juni 2014.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Secretaris AGB Holar.
***
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TOEGEVOEGD PUNT
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt raadslid Michel Joly i.v.m.
het voorstel tot de inrichting van een Sterretjesweide.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aanvullend agendapunt, ingediend door raadslid Michel Joly, op 21 januari 2015.

Feiten en context
(Letterlijke overname ingediende tekst)
Wanneer een kind levenloos geboren wordt betekent dit een groot verlies voor het hele
gezin. Om dit verlies te verzachten wordt voorgesteld om een ‘sterretjesweide’ in te
richten in de gemeente, zodat ouders een persoonlijk herdenkplekje hebben.
Er worden al heel wat initiatieven genomen om dergelijke plekjes in te richten. De
gemeente Hoeilaart blijft volgens onze informatie achterwege en heeft geen
sterretjesweide. N-VA Hoeilaart vraagt daarom te denken aan de mensen voor wie zulk
perceel een enorme troost zou kunnen betekenen.
Daarbij verzoekt de N-VA om bijkomend via de gemeentelijke infokanalen en huisartsen
een duidelijke informatiecampagne op te starten aan de inwoners van onze gemeente.
Een campagne, die duidelijk maakt dat nu ook de mogelijkheid bestaat om op een
humane, respectvolle manier afscheid te nemen van elk overleden kindje en deze ook zo
te begraven of te cremeren.
Overwegende:
• Gelet op het ontbreken van een sterretjesweide dat ouders de kans geeft om hun
verdriet te verwerken, en ook een herdenkplaats geeft;
• Het psychologisch belang van ouders en andere familieleden van een levenloos
geboren kind.
• Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaats en de lijkbezorging,
en latere wijzigingen;
• Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie,
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria;
• Gelet op het wijzigingsdecreet van 28 maart 2014 dat elk doodgeboren kindje,
ongeacht de duur van de zwangerschap, begraven of gecremeerd mag worden;
• Het ontbreken van informatie aan de inwoners en huisartsen van onze gemeente
betreffende de sterretjesweide
Om deze reden vragen wij aan de gemeenteraad om volgend voorstel van beslissing ter
stemming voor te leggen:
Voorstel van beslissing:
Artikel 1: Op de begraafplaatsen in onze gemeente Hoeilaart een perceel voor
doodgeboren kinderen in te richten, een zogenaamde sterretjesweide.
Artikel 2: Een informatiecampagne te starten naar al de inwoners van Hoeilaart en
huisartsen om hen in te lichten over deze ‘Sterretjesweide’.
Artikel 3: Lokale verenigingen worden betrokken bij de inrichting van de sterretjesweide
(vb. kunstenaars, dichter, Heemkundige Kring,...)
Artikel 4: Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 18 maart 2014 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of
crematie van levenloos geboren kinderen betreft, wordt het huishoudelijk reglement
(en/of het politiereglement) op de begraafplaatsen aangepast conform het decreet.
De belangrijkste wijziging sinds het decreet van 18 maart 2014 is dat elk doodgeboren
kindje wel begraven of gecremeerd mag worden, ook als ze de zwangerschapsduur van
12 weken niet hebben gehaald. Het is nu een recht waar ouders aanspraak op kunnen
maken.
In het huidige reglement op de begraafplaatsen werd dit nog niet opgenomen
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Dhr. Joly licht zijn voorstel toe.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de gemeente al sinds 2005 over een foetusweide
beschikt en geeft aan waar deze gelokaliseerd is.
Hij bevestigt de relatieve onherkenbaarheid ervan en is graag bereid in te gaan op het
voorstel tot stemming, met uitzondering van punt 1 dat betrekking heeft op de aanleg.
Hij geeft aan ook het begraafplaatsreglement te zullen bekijken en een aanpassing ter
stemming te zullen voorleggen in de tweede helft van het jaar.
Juridische gronden
/
Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Een informatiecampagne te starten naar al de inwoners van Hoeilaart en huisartsen om
hen in te lichten omtrent de ‘Sterretjesweide’.
Artikel 2
Lokale verenigingen worden betrokken bij de inrichting van de sterretjesweide (vb.
kunstenaars, dichter, Heemkundige Kring,...)
Artikel 3
Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 18 maart 2014 op de begraafplaatsen en
de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van
levenloos geboren kinderen betreft, wordt het huishoudelijk reglement (en/of het
politiereglement) op de begraafplaatsen aangepast conform het decreet.
De belangrijkste wijziging sinds het decreet van 18 maart 2014 is dat elk doodgeboren
kindje wel begraven of gecremeerd mag worden, ook als ze de zwangerschapsduur van
12 weken niet hebben gehaald. Het is nu een recht waar ouders aanspraak op kunnen
maken.
In het huidige reglement op de begraafplaatsen werd dit nog niet opgenomen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Burgerzaken, ...
***
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Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Laureys informeert naar de bestemming van het schilderij van kunstenaar
Pirquin in het Lindenhof en wijst op de voorstellen van de cultuurraad.
Dhr. Vandenput wijst er op dat de gemeente, op vraag van de cultuurraad, een
brief richtte aan de eigenaar van het gebouw en deze bevestigd had dat het einde
van de vereffening afgewacht diende te worden.
Hij stelt dat er nu net, naar aanleiding van de recente gebeurtenissen, een
schenkingsbrief ontvangen werd.
Hij deelt mee dat de gemeente het voorstel genegen is, maar de gemeenteraad
bevoegd is om hierin een beslissing te nemen.
Hij bevestigt ook dat het college van burgemeester en schepenen opdracht heeft
gegeven het schilderij veilig te bewaren en er ook gezocht zal worden naar een
geschikte lokatie.
Dhr. Laureys vraagt een oplossing geen maanden te laten aanslepen.
Dhr. Vandenput stelt dat er enkel tijd verloren is gegaan bij de vereffenaar.
2) Dhr. Demaerschalk informeert naar de volgende beleidstoelichtingen en hoopt op
een verderzetting hiervan naar de toekomst toe.
Dhr. Vandenput bevestigt nogmaals dat de rest van de beleidstoelichtingen in de
komende twee maanden volgen.

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