
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

 

 

 

 
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 26 MEI 2014 

 
AANWEZIG : Steven COPPENS,voorzitter 

Tim VANDENPUT, burgemeester 
Els UYTTERHOEVEN, Marc VANDERLINDEN, Eva DE BLEEKER, Jean-Paul 
VAN HORENBEKE, Joris PIJPEN, schepenen 
Wilfried VAN RAEMDONCK, OCMW-voorzitter 
Jan VAN ASSCHE, Sylvie GAHY, Alain BORREMAN, Wim LAUREYS, Franco 
BUSATO, Els MENU, Michel JOLY, Luc MEGANCK, Roby GUNS, Klaas 
GEERS, Dirk JACQUET, Wim ROWIES, raadsleden 
Geert RAYMAEKERS,  secretaris 
 

VERONTSCHULDIGD: Patrick DEMAERSCHALK, Annelies VANDERLINDEN, raadsleden 
 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

De voorzitter feliciteert de deelnemers aan de verkiezingen en uit de hoop 

dat de aanstelling van Tim Vandenput als federaal parlementslid, een 

meerwaarde en positieve invloed kan betekenen voor de verdere 

ontwikkeling van Hoeilaart en met uitbreiding de Druivenstreek. 

Dhr. Wim Laureys sluit zich aan bij de gelukwensen, in het bijzonder naar 

de burgemeester toe. 

 

* * * 

 

 O.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 

28 april 2014. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Joly verwijst naar de beloofde overmaking van de toeristische 

beleidsvisie. 

Mevr. Uytterhoeven geeft aan dat er eerst nog enkele aanpassingen 

uitgevoerd dienen te worden en stelt overmaking in de loop van de maand 

september in het vooruitzicht. 

 

Gelet op het ontwerp van notulen van de openbare zitting van 

28 april 2014; 

 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 

 

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

 

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

zitting van 28 april 2014. 

 

 

* * * 
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 O.2. Kerkfabriek Sint-Clemens. Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.  

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 

en werking van de erkende erediensten, zoals gewijzigd bij decreet van 

6 juli 2012, inzonderheid op artikel 43; 

 

Gelet op de beslissing van 14 september 2013 van de Kerkraad Sint-

Clemens, waarbij het meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2013 

houdende niet-goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019; 

 

Gelet op de beslissing van de Kerkraad van 7 april 2014, houdende 

goedkeuring van de meerjarenplanwijziging; 

 

Gelet op het gunstig advies van het Aartsbisdom; 

 

Gelet op het gemeentedecreet; 

 

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

 

ART. 1: Het meerjarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-Clemens, 

zoals gewijzigd bij beslissing van de Kerkraad van 7 april 2014, 

goed te keuren. 

 

ART. 2: Afschrift van deze beslissing over te maken aan de 

provinciegouverneur, de Kerkraad en de Aartsbisschop van 

Mechelen-Brussel. 

 

 

* * * 

 

 O.3. Kerkfabriek Sint-Clemens. Budgetwijziging 2014. Aktename.  

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 

en werking van de erkende erediensten, zoals gewijzigd bij decreet van 

6 juli 2012, inzonderheid op artikel 47 en 48; 

 

Gelet op de beslissing van 7 april 2014 van de Kerkraad Sint-Clemens, 

waarbij het budget 2014 wordt gewijzigd; 

 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 26 mei 2014; 

 

BESLUIT 

 

ENIG ART.: Akte te nemen van de budgetwijziging 2014 van de 

Kerkfabriek Sint-Clemens, zoals goedgekeurd door de 

Kerkraad, in zitting van 7 april 2014. 

 

 

* * * 
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 O.4. Ruimtelijke Ordening. Woonuitbreidingsgebied Sloesveld. 

Woonbehoeftestudie. Ter kennisgeving. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 9 mei 2011 houdende de 

opdracht om een studiebureau aan te stellen met het oog op de opmaak 

van diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 

29 augustus 2011 houdende de toewijzing van de opdracht aan het 

studiebureau D+A Consult; 

 

Gelet op de opmaak van het RUP Woonuitbreidingsgebieden Nilleveld en 

Sloesveld en Herbestemming Serregebieden; 

 

Overwegende dat het ontwerp RUP conform Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, gewijzigd zoals tot op heden, inzonderheid artikels 2.2.13 t.e.m. 

2.2.18, een deel van de procedure heeft doorlopen en werd aangepast in 

functie van de adviezen en opmerkingen van alle adviesinstanties; 

 

Overwegende dat naar aanleiding van de adviezen tijdens de procedure 

werd beslist om het deel RUP woonuitbreidingsgebied Sloesveld uit het 

dossier RUP te sluiten omdat een RUP niet het juiste instrument blijkt te 

zijn om dit woonuitbreidingsgebied te kunnen aansnijden voor het beoogde 

doelgroepenbeleid; 

 

Overwegende dat om een woonuitbreidingsgebied te kunnen aansnijden in 

eerste instantie moet worden aangetoond dat er een welbepaalde 

woonbehoefte is voor de beoogde doelgroep en dat hiertoe een principieel 

akkoord kan worden aangevraagd bij de provincie; 

 

Gelet op de collegebeslissing van 10 februari 2014 om opdracht te geven 

aan het studiebureau ABBR om het dossier voor de aanvraag van een 

principieel akkoord samen te stellen, waarbij de woonbehoeftestudie er een 

onderdeel van is; 

 

Gelet op het dossier in bijlage; 

 

BESLUIT 

 

ENIG ART.: De gemeenteraad neemt kennis van het dossier 

woonbehoeftestudie. 

 

 

* * * 

 

 O.5. Ruimtelijke Ordening. RUP Kern. Voorlopige vaststelling - 

intrekking. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Vandenput geeft uitleg bij de agendapunt. Hij verwijst onder meer 

naar het gegeven dat de GECORO input gaat geven. 
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Dhr. Laureys stelt akkoord te kunnen gaan met de intrekking. Hij vraagt 

dat er rekening zou worden gehouden met de bezwaarschriften en de 

bevolking zou geconsulteerd worden, nog in het stadium van de opmaak 

van het RUP. 

Dhr. Vandenput denkt er aan om een infovergadering te organiseren voor 

de start van het openbaar onderzoek, maar vraagt anderzijds wel aandacht 

voor het correct verloop van de goedkeuringsprocedure.  

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 houdende de 

voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan Kern; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 

11 december 2013 tot en met 8 februari 2014; 

 

Gelet op de 39 bezwaarschriften die werden ingediend tijdens het openbaar 

onderzoek; 

 

Overwegende dat er een aantal gegronde bezwaren werden ingediend, en 

er om deze reden wordt besloten om een aantal aanpassingen op het 

bestemmingsplan en in de voorschriften aan te brengen en om de GECORO 

in dit proces te betrekken; 

 

Overwegende dat, indien er wijzigingen worden aangebracht aan het plan 

en de voorschriften, de procedure dient te worden hernomen en bijgevolg 

de voorlopige vaststelling dient te worden ingetrokken; 

 

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

 

ENIG ART.: De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 

25 november 2013 houdende de voorlopige vaststelling van 

het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kern 

wordt ingetrokken. 

 

 

* * * 

 

 O.6. Cultuur. GROS. Kennisname werkingsverslag 2013. 

 

DE RAAD, 

 

Mevr. Uytterhoeven dankt de Gros voor het geleverde werk en licht, op 

vraag van dhr. Joly, de voor haar belangrijkste elementen uit het 

werkingsverslag toe.  

Dhr. Joly wijst op de veelvuldige afwezigheden van mevr. Uytterhoeven op 

de bijeenkomsten van de Gros en stelt zich de vraag of dit de 

coalitiepartners niet verontrust. 

Mevr. Uytterhoeven stelt dat, indien ze niet aanwezig kan zijn, alles vooraf 

doorgesproken wordt met de voorzitter en de secretaris van de Gros.  

Dhr. Joly stelt dat de betrokkenheid van de schepen een aandachtspunt is.  

 

Gelet op de statuten van de gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 

zitting van 28 maart 2002; 
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Gelet op de subsidiereglement van de gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 

zitting van 28 maart 2002; 

 

Overwegende dat artikel 7 van het subsidiereglement stipuleert dat de 

GROS jaarlijks een werkings- en financieel verslag ter kennisgeving 

overmaakt aan de gemeenteraad; 

 

Gelet op het verslag, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing; 

 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen; 

 

BESLUIT 

 

ART. 1: kennis te nemen van het werkings- en financieel verslag 2013, 

van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, 

zoals gevoegd in bijlage. 

 

ART. 2: afschrift van deze beslissing over te maken aan de voorzitter van 

de GROS en aan de dienst cultuur. 

 

 

* * * 

 

 O.7. Sport. Samenwerkingsovereenkomst sportregiowerking 2014-

2019. Goedkeuring.  

 

DE RAAD, 

 

Mevr. De Bleeker geeft toelichting bij dit punt en wijst op de voordelen van 

het samenwerkingsverband. Zij geeft aan dat er deze zomer onder meer 

een G-sportkamp in de regio zal worden georganiseerd. 

 

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

 

Gelet op het samenwerkingsverband van de sportregio Vlaams-Brabantse 

Ardennen, opgezet door de provincie Vlaams-Brabant; 

 

Overwegende dat de gemeente Hoeilaart deel uitmaakt van het 

voorgestelde werkingsgebied van de sportregio; 

 

Overwegende dat als beleidsprioriteiten worden weerhouden: het 

stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening en het 

aanzetten tot kwaliteitsvol en duurzaam sporten en gezond bewegen; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2007 tot 

goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 2007-2012; 

 

Gelet op de brief van de provincie Vlaams-Brabant de dato 15 april 2014, 

waarbij gevraagd wordt over te gaan tot goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst 2014-2019; 

 

Overwegende dat het aangewezen is de samenwerking verder te zetten; 

 

BESLUIT :  Met 19 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen. 
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ART. 1: goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst 

2014-2019 tussen de gemeente en de provincie Vlaams-Brabant, 

zoals gevoegd in bijlage. 

 

ART. 2: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

verdere uitvoering van deze beslissing. 

 

ART. 3: afschrift van deze beslissing over te maken aan de provincie 

Vlaams-Brabant, de sportdienst en de financiële dienst.  

 

 

Samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2019 

voor de sportregiowerking 

 

Tussen 

de provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door: 

- Karin Jiroflée, gedeputeerde 

- Lieven Elst, directeur 

en 

de gemeente Hoeilaart, vertegenwoordigd door: 

- Tim Vandeput, burgemeester 

- Geert Raymaekers, gemeentesecretaris 

- Eva De Bleeker, schepen bevoegd voor sport 

 

wordt overeengekomen wat volgt voor de samenwerking in het kader van 

de 

 

Sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen 

 

Artikel 1. Principe 

 

De gemeente Hoeilaart treedt toe tot het samenwerkingsverband van de 

sportregio Vlaams-Brabantse Ardennen, opgezet door de provincie Vlaams-

Brabant waarbij het stimuleren van personen met een handicap tot 

sportbeoefening en het aanzetten tot kwaliteitsvol en duurzaam sporten en 

gezond bewegen beleidsprioriteiten zijn. 

 

Art. 2. Werkingsgebied 

 

De sportregio omvat de volgende gemeenten: 

Hoeilaart 

Huldenberg 

Kraainem 

Overijse 

Tervuren 

Wezembeek-Oppem 

Zaventem 

 

Art. 3. Structuur 

 

§1. Regiowerkgroep 

 

De regiowerkgroep bestaat uit de sportfunctionarissen of 

sportverantwoordelijken en sportraadvoorzitters van de participerende 

gemeenten en de provinciale regiocoördinator. De regiocoördinator treedt 

op als secretaris. 
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De regiowerkgroep vergadert minimaal 4 keer per jaar, zo mogelijk telkens 

in een andere gemeente. 

De regiowerkgroep kiest een voorzitter onder haar leden. 

De regiowerkgroep werkt het programma uit, dat dient goedgekeurd te 

worden door het regiobestuur. 

De regiowerkgroep kan zich ten allen tijden laten bijstaan door specialisten 

of technici, wiens advies zij wensen te innen. Zij zijn niet stemgerechtigd. 

 

§2. Regiobestuur 

 

Het regiobestuur bestaat uit de schepenen voor sport van de 

participerende gemeenten. de gedeputeerde voor sport, een afgevaardigde 

van de provinciale sportdienst, de regiowerkgroepvoorzitter en de 

provinciale regiocoördinator. Deze laatste treedt op als secretaris. Het 

voorzitterschap van het regiobestuur wordt vervuld door één van de 

schepenen.  

 

Het regiobestuur wordt minimaal 1 keer per jaar samengeroepen en 

behartigt het financieel beheer van de sportregio evenals de inhoudelijke 

beleidsinvulling. 

De sportfunctionarissen mogen aanwezig zijn op het regiobestuur ter 

advisering van hun schepen voor sport maar niet ter vervanging. Net zoals 

een afgevaardigde van de provinciale Bloso-promotiedienst en een 

afgevaardigde van SVS Vlaams-Brabant zijn zij niet stemgerechtigd. 

 

Art. 4. Doelstelling 

 

§1. Het, op vraag van de gemeenten , stimuleren en ondersteunen van de 

regionale werking in de sportsector, met bijzondere aandacht voor 

kansengroepen. 

 

§2. De ondersteuning bestaat uit: 

1° Het opnemen van bovenlokale coördinatietaken. 

2° Het organiseren van overleg met gemeenten. 

3° Het communiceren over en promotie van het regionale sportaanbod. 

4° Het faciliteren van sport- en beweegactiviteiten en vorming van 

sportbegeleiders en sportbestuurders. 

5° Het onderzoeken van de aangebrachte vragen en noden tot 

ondersteuning. 

6° Het stimuleren van intergemeentelijke samenwerking. 

7° Het realiseren van bovenlokale initiatieven in het kader van de 

beleidsprioriteiten van het decreet Lokaal Sportbeleid. 

 

§3. Het is de sportregio zelf die een creatieve invulling geeft aan de 

werking. Elk onderwerp dat door een gemeente wordt aangebracht, is 

bespreekbaar. De organisatie en de werking komen tot stand in overleg 

met de samenwerkende partners. 

 

Art.5. Financiën 

 

§1. Werkingskosten 

 

De werkingskosten van de sportregiowerking, worden gedragen door een 

gemengde financiering. De provincie trekt jaarlijks een bedrag van 

minimum 10.000 euro uit voor de werking binnen elke sportregio en 

binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-

Brabant goedgekeurde kredieten . 
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Van de gemeenten wordt een jaarlijkse inbreng verwacht van minimum 

0,05 euro per inwoner. Deze gemeentelijke bijdrage kan jaarlijks 

aangepast worden mits er een unanieme beslissing is van de toegetreden 

gemeenten. De bijdragen van de participerende gemeenten en de 

ontvangsten uit sportpromotie worden op een ontvangstenrekening 

gestort. De inkomsten uit eigen activiteiten van de sportregio kunnen voor 

de werking worden gebruikt. De boekhouding gebeurt conform de 

algemene werking van de provinciale boekhouding. 

 

§2. Kosten voor bovenlokale initiatieven in het kader van de 

beleidsprioriteiten van het decreet Lokaal Sportbeleid. 

 

De kosten voor bovenlokale initiatieven in het kader van de 

beleidsprioriteiten van het decreet Lokaal Sportbeleid, worden door de 

gemeenten gedragen. De bijdrage per gemeente wordt jaarlijks in 

onderling overleg bepaald door de gemeenten zelf. Elke gemeente beslist 

autonoom of ze mee in dit bovenlokaal initiatief stappen . 

De financiële en inhoudelijke aspecten hiervan worden in een afzonderlijke 

afsprakennota vastgelegd. 

 

Art. 6. Secretariaat en communicatie 

 

Het secretariaat voor elke sportregio is gevestigd op de provinciale 

sportdienst, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 

Het logo van de provincie dient vermeld te worden op alle mogelijke 

communicatiedragers. 

 

Art. 7. Duur 

 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten voor de periode van 

1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. De 

samenwerkingsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar voor de start van het 

nieuwe begrotingsjaar. 

 

Opgemaakt te Leuven op 15 april 2014 , in 2 exemplaren, waarvan elke 

partij er 1 heeft ontvangen. 

 

Namens de provincie Vlaams-Brabant 

ter uitvoering van de beslissing van de deputatie d.d. 23 januari 2014 

 

In opdracht van de provinciegriffier, De verslaggever, 

 

Lieven Elst, Karin Jiroflée, 

directeur gedeputeerde 

 

 

Namens de gemeente Hoeilaart 

 

De burgemeester, De gemeentesecretaris, De schepen 

  bevoegd voor sport, 

Tim Vandeput Geert Raymaekers Eva De Bleeker 

 

 

* * * 
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 O.8. Raad van beheer van de jeugdinfrastructuur. Aanduiding van een 

plaatsvervanger. Beslissing.  

 

DE RAAD, 

 

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

jeugdwerkinfrastructuur, zoals laatst gewijzigd bij beslissing van de 

gemeenteraad van 26 maart 2007; 

 

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

aanduiding van 16 leden van de raad van beheer van de 

jeugdwerkinfrastructuur; 

 

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

werden voorgedragen door de gemeenteraad en 8 leden door de 

jeugdraad; 

 

Gelet op het ontslag, ingediend door mevr. Jenny Denayer, lid 

voorgedragen door de Open VLD-fractie; 

 

Overwegende dat tot plaatsvervanging dient te worden overgegaan; 

 

Gelet op de voordracht van dhr. Luc Meganck als plaatsvervanger van 

mevr. Jenny Denayer, afgevaardigd vanuit de Open VLD-fractie; 

 

Er wordt overgegaan tot stemming bij handopsteking; 

 

Dhr. Luc Meganck behaalt 19 ja-stemmen; 

 

BESLUIT 

 

ART. 1: duidt dhr. Luc Meganck, gemeenteraadslid, Jan Lindtsstraat 4, 

1560 Hoeilaart aan als lid van de raad van beheer van de 

jeugdwerkinfrastructuur als plaatsvervanger van mevr. Jenny 

Denayer, afgevaardigd vanuit de Open VLD-fractie. 

 

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

voorzitter van de raad van beheer jeugdwerkinfrastructuur alsook 

aan de jeugddienst als aan betrokkene. 

 

 

* * * 

 

 O.9. Secretariaat. ISWa. Vaststelling mandaat van afgevaardigde en 

plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 

11 juni 2014.  

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van de 

diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001; 

 

Gelet op het besluit van 27 maart 1997 waarbij beslist wordt om deel te 

nemen aan de oprichting van en toe te treden tot de intercommunale 
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‘INTERCOMMUNAAL SAMENWERKINGSCOMITE VAN WATERBEDRIJVEN” 

(ISWa); 

 

Gelet op de overwegingen van voormeld besluit welke hier als herhaald en 

overgenomen worden beschouwd; 

 

Gelet op de brief van 23 april 2014, met de officiële uitnodiging tot de 

jaarvergadering van ISWa op 11 juni 2014; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 mei 2013 tot 

aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de 

afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van ISWa, voor de 

resterende duur van de legislatuur 2013-2018; 

 

Gelet op de statuten van de ISWa; 

 

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

 

ART. 1: Mevr. Eva De Bleeker - en in voorkomend geval haar 

plaatsvervanger dhr. Marc Vanderlinden - te mandateren om de 

agenda van de buitengewone algemene vergadering van het 

Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven 

(ISWa) van 11 juni 2014 goed te keuren. 

 

ART. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de 

Intercommunale ISWa en aan betrokkene. 

 

 

* * * 

 

O.10. Secretariaat. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. 

Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering van 12 juni 2014.  

 

DE RAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten vzw; 

 

Gelet op de statuten van deze vzw; 

 

Overwegende dat de vzw, bij schrijven van 6 mei 2014, verzoekt tot de 

aanstelling van een afgevaardigde voor de algemene vergadering van 

12 juni 2014; 

 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 

 

Gaat over tot stemming bij handopsteking; 

 

Overwegende dat mevr. Els Uytterhoeven 19 ja-stemmen behaald heeft; 

 

BESLUIT 

 

ART. 1: Mevr. Els Uytterhoeven, schepen, Ch. Coppensstraat 88, 

1560 Hoeilaart wordt aangeduid tot afgevaardigde van de 

gemeente voor de algemene vergadering d.d. 12 juni 2014 van 

de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. 
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ART. 2: Deze beslissing zal, ter informatie, worden overgemaakt aan het 

secretariaat van de Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten vzw, p/a Mark Stuykens, Paviljoenstraat 9, 

1030 Brussel en aan betrokkene. 

 

 

* * * 

 

O.11. Secretariaat. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. 

Aanduiding plaatsvervanger van afgevaardigde algemene 

vergadering van 12 juni 2014.  

 

DE RAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten vzw; 

 

Gelet op de statuten van deze vzw; 

 

Overwegende dat de vzw, bij schrijven van 6 mei 2014, verzoekt tot de 

aanstelling van een plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de 

algemene vergadering van 12 juni 2014; 

 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 

 

Gaat over tot stemming bij handopsteking; 

 

Overwegende dat dhr. Steven Coppens 19 ja-stemmen behaald heeft; 

 

BESLUIT 

 

ART. 1: Dhr. Steven Coppens, gemeenteraadsvoorzitter, 

Overijsesteenweg 4, 1560 Hoeilaart wordt aangeduid tot 

plaatsvervanger van de afgevaardigde van de gemeente voor de 

algemene vergadering d.d. 12 juni 2014 van de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. 

 

ART. 2: Deze beslissing zal, ter informatie, worden overgemaakt aan het 

secretariaat van de Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten vzw, p/a Mark Stuykens, Paviljoenstraat 9, 

1030 Brussel en aan betrokkene. 

 

 

* * * 

 

O.12. Secretariaat. Haviland Intercommunale. Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat van afgevaardigde en plaatsvervanger 

algemene vergadering van 19 juni 2014. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119; 

 

Overwegend dat de gemeente aangesloten is bij Haviland Intercommunale 

die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de 

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 

8226; 
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Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch 

sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een 

dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het decreet van 

6 juli 2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het Decreet; 

 

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 

10 november 2003 om de duurtijd van Haviland Intercommunale te 

beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van 

het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 

10 november 2019; 

 

Gelet op de uitnodiging van 28 april 2014 tot de statutaire gewone 

algemene vergadering gepland op 19 juni 2014 van Haviland; 

 

Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland 

Intercommunale die zal gehouden worden op 19 juni 2014 en volgende 

agendapunten omvat: 

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 

19 december 2013; goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd 

per brief op 13 januari 2013 aan de deelnemers bezorgd); 

2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2013; 

3. jaarrekening 2013 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 

31.12.2013, het voorstel van bestemming van het resultaat en 

toelichting: goedkeuring (art. 44); 

4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40); 

5. verslag van de commissaris over het 48ste maatschappelijke dienstjaar: 

goedkeuring (art. 40); 

6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40); 

7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45); 

8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de 

werkingskosten (art. 15); 

9. vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring; 

10. varia. 

 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland 

Intercommunale; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2013 tot 

aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger van de 

afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Haviland, voor de 

resterende duur van de legislatuur 2013-2018; 

 

Gelet op de statuten van Haviland; 

 

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

 

ART. 1: Dhr. Marc Vanderlinden – en in voorkomend geval zijn 

plaatsvervanger dhr. Wilfried Van Raemdonck – te mandateren 

om de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering 

van Haviland Intercommunale van 19 juni 2014 goed te keuren. 
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ART. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en 

aan betrokkene. 

 

 

* * * 

 

O.13. Secretariaat. Intercommunale Interrand. Goedkeuring agenda en 

bevestiging mandaat afgevaardigden algemene vergadering van 25 

juni 2014.  

 

DE RAAD, 

 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 

 

Overwegend dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale 

Interrand; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 

Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het Decreet; 

 

Gelet op de uitnodiging van 28 april 2014 bij aangetekende zending tot het 

bijwonen van de algemene vergadering op 25 juni 2014; 

 

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

aanduiding van drie afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van 

de intercommunale Interrand, zijnde dhr. Luc Meganck, mevr. Sylvie Gahy 

en dhr. Marcel Baeten;  

 

Gelet op de kennisname van de gemeenteraad op 27 januari 2014 van het 

ontslag van raadslid Marcel Baeten, tevens derde afgevaardigde voor de 

algemene vergadering van de intercommunale Interrand; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 27 januari 2014 waarbij in 

vervanging wordt voorzien door de aanduiding van dhr. Dirk Jacquet als 

derde afgevaardigde; 

 

Overwegende dat het mandaat van de afgevaardigden voor elke algemene 

vergadering dient te worden vastgesteld;  

 

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

 

ART. 1: Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 

vergadering van Interrand van 25 juni 2014. 

 

ART. 2: De volmachtdragers van de gemeente die zullen deelnemen aan 

de algemene vergadering van Interrand op te dragen hun 

stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de 

gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

 

ART. 3: Afschrift van deze beslissing over te maken aan betrokkenen, 

alsook aan Interrand.  

 

 

* * * 
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O.14. Secretariaat. Havicrem. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering van 25 juni 2014. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 

Overwegend dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke 

vereniging Havicrem die werd opgericht op 10 juni 2003 bij oprichtingsakte 

verschenen in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 

26 september 2003; 

 

Overwegende dat Havicrem als intergemeentelijk samenwerkingsverband 

instaat voor het beheer van één of meerdere crematoria in het 

arrondissement Halle-Vilvoorde, een opdrachthoudende vereniging is die 

wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de 

intergemeentelijke samenwerking en het decreet van 22 december 2006 

tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet 

van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse 

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001; 

 

Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 57 van bovenvernoemde 

decreten; 

 

Gelet op artikel 6 van de statuten van Havicrem waarin bepaald wordt dat 

de duurtijd van Havicrem eindigt op 10 juni 2021; 

 

Gelet op het schrijven van 13 mei 2014 van Havicrem tot bijeenroeping 

van een algemene vergadering op 25 juni 2014; 

 

Overwegende dat een afgevaardigde van de gemeente dient te worden 

aangeduid; 

 

Gaat over tot de stemming bij handopsteking; 

 

Overwegende dat dhr; Marc Vanderlinden 19 ja-stemmen heeft behaald; 

 

BESLUIT 

 

ART. 1: Dhr. Marc Vanderlinden, schepen, Jan Lindtsstraat 30, 1560 

Hoeilaart aan te duiden als afgevaardigde en hem volmacht te 

verlenen de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene 

vergadering van Havicrem, van 25 juni 2014. 

 

ART. 2: Hem te mandateren de agenda van de algemene vergadering van 

25 juni 2014 goed te keuren. 

 

ART. 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan het secretariaat 

van Havicrem cv, Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, en aan 

betrokkene. 

 

 

* * * 
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O.15. Secretariaat. Havicrem. Aanduiding plaatsvervanger voor 

afgevaardigde algemene vergadering van 25 juni 2014. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 

 

Overwegend dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke 

vereniging Havicrem die werd opgericht op 10 juni 2003 bij oprichtingsakte 

verschenen in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 

26 september 2003; 

 

Overwegende dat Havicrem als intergemeentelijk samenwerkingsverband 

instaat voor het beheer van één of meerdere crematoria in het 

arrondissement Halle-Vilvoorde, een opdrachthoudende vereniging is die 

wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de 

intergemeentelijke samenwerking en het decreet van 22 december 2006 

tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet 

van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse 

bepalingen van het decreet van 6 juli 2001; 

 

Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 57 van bovenvernoemde 

decreten; 

 

Gelet op artikel 6 van de statuten van Havicrem waarin bepaald wordt dat 

de duurtijd van Havicrem eindigt op 10 juni 2021; 

 

Gelet op het schrijven van 13 mei 2014 van Havicrem tot bijeenroeping 

van een algemene vergadering op 25 juni 2014; 

 

Overwegende dat een plaatsvervanger van de afgevaardigde van de 

gemeente dient te worden aangeduid; 

 

Gaat over tot de stemming bij handopsteking; 

 

Overwegende dat mevr. Els Uytterhoeven 19 ja-stemmen heeft behaald; 

 

BESLUIT 

 

ART. 1: Mevr. Els Uytterhoeven, schepen, Ch. Coppensstraat 88, 1560 

Hoeilaart aan te duiden als plaatsvervanger van de afgevaardigde 

en haar volmacht te verlenen de gemeente te vertegenwoordigen 

op de algemene vergadering van Havicrem, van 25 juni 2014. 

 

ART. 2: Haar te mandateren de agenda van de algemene vergadering van 

25 juni 2014 goed te keuren. 

 

ART. 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan het secretariaat 

van Havicrem cv, Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, en aan 

betrokkene. 

 

 

* * * 
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O.16. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering tevens 

jaarvergadering 26 juni 2014. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit 

en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 

16 april 2014 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene 

vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2014 

plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te Groot-

Bijgaarden; 

 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente 

overgemaakt werd; 

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten 

aan de agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van 

de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

 

Gelet op het gemeentedecreet; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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

 

ART. 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de 

algemene vergadering tevens jaarvergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek van 26 juni 2014: 

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris 

over het boekjaar 2013; 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 

31 december 2013 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels) 

3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden 

van de regionale bestuurscomités en de commissaris met 

betrekking tot het boekjaar 2013 

4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit 

door VREG 

5. Statutaire benoemingen 

6. Statutaire mededelingen 

 

ART. 2: Dhr. Tim Vandenput - en in voorkomend geval zijn 

plaatsvervanger mevr. Eva De Bleeker – op te dragen zijn/haar 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1. 
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ART. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer 

kennisgeving hiervan de verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek, t.a.v. het secretariaat, p/a 

Brusselsesteenweg 199, te 9090 Melle. 

 

 

* * * 

 

O.17. Aanvullend agendapunt van raadslid Wim Laureys van 21 mei 2014 

gericht aan de gemeentesecretaris. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Laureys geeft toelichting bij zijn motie. Hij acht het noodzakelijk te 

protesteren en te vragen dat Hoeilaart beter bediend zou worden. Hij stelt 

dat 2 stoptreinen per uur het minimum zou moeten zijn.  

Hij vraagt de motie te ondersteunen en initiatief te nemen naar de NMBS 

toe. 

Dhr. Guns geeft aan bereid te zijn de motie te steunen. 

Dhr. Vandenput acht het een goede motie en zal deze in Brussel verder 

opvolgen.  

Hij stelt voor een brief te sturen vanuit de gemeente en de NMBS 

tegelijkertijd te vragen naar hun plannen inzake implementatie.  

 

Gelet op de inhoud van de motie, ingediend door dhr. Wim Laureys op 

21 me 2014, luidend als volgt: 

 

“Met deze brief wensen de CD&V en N-VA fracties op de gemeenteraad van 

26 mei 2014 een motie in te dienen in verband het ontwerp van 

vervoersplan uitgaande van de NMBS en meer in het bijzonder op de 

situatie van lijn 161 gelegen aan de stations van Groenendaal en Hoeilaart. 

 

De NMBS heeft aangekondigd om voluit voor het GEN (Gewestelijk 

ExpresNet) te kiezen, zij het dan wel in woorden maar niet echt in daden. 

De L-treinen en de IR-treinen worden afgeschaft en vervangen door GEN-

treinen. Maar schijn bedriegt. Nadere studie wijst uit dat dit een typische 

broekzak – vestzak operatie betreft.  

  

Van de twee GEN-treinen per uur die onze gemeente zullen passeren stopt 

er slechts één in Hoeilaart en Groenendaal. De andere treinen rijden vanuit 

Brussel en Ottignies door onze gemeente om dan halt te houden in 

La Hulpe, Genval en Rixensart…en dit terwijl het voor deze GEN trein 

perfect mogelijk lijkt om nu ook in de Hoeilaartse stations halt te houden.  

  

Na alle ellende van de GEN werken die de bewoners van Hoeilaart over zich 

heen kregen, na alle beloftes over 4 treinen per uur in de spitsuren, baart 

de berg een schamele muis: het blijft voorlopig bij één GEN trein per uur 

en dit wellicht nog voor vele jaren. 

 

De argumenten van de NMBS zullen voorspelbaar zijn: deze GEN trein 

betreft eigenlijk een IR-trein die vroeger ook niet in Hoeilaart of 

Groenendaal stopte. Daarmee zal de NMBS zijn eigen beloften en logica 

probleemloos geweld aandoen. Het GEN-netwerk houdt immers een 

verhoging van de frequentie in en deze kan nu reeds perfect bewerkstelligd 

worden in deze fase van uitvoering. Waarom doet de NMBS dit dan niet?  
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Zo wordt Hoeilaart, een gemeente van meer dan 10 000 inwoners, dus nog 

altijd minder frequent bediend dan de buurgemeente Terhulpen die iets 

meer dan 7 500 inwoners telt. Nieuwe verkavelingen in de buurt van de 

stopplaats Hoeilaart zorgen ongetwijfeld voor een verdere stijging van het 

aantal treingebruikers. Bovendien zijn Hoeilaart en Groenendaal ook de 

dichtstbijzijnde stations voor een groot gedeelte van de inwoners van 

Overijse. 

 

De restauratie en ontwikkeling van de stationsite van Groenendaal tot een 

toeristische trekpleister “woudpoort” voor wandelaars en fietsers start 

alvast onder een slecht gesternte zonder deftige treinverbinding. De logica 

lijkt hier dus ver zoek. 

 

Alle lokale en regionale politici moeten helpen om deze flater van de NMBS 

recht te zetten zodat ook de Vlaamse stations van de lijn 161 op een 

evenwaardige manier bediend worden als de verder liggende haltes. De 

treinreis tussen Brussel en Ottignies zal er amper twee minuten langer 

door worden, maar de reismogelijkheden van de inwoners van de 

Druivenstreek zullen er merkelijk op vooruitgaan. Door een kleine ingreep 

kan op deze manier de levenskwaliteit van de inwoners van Hoeilaart en 

omstreken sterk verbeteren.” 

 

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

 

ART. 1: De gemeenteraad van Hoeilaart beslist om protest in te dienen 

bij de NMBS aangaande het huidig ontwerp van vervoersplan 

2014 m.b.t. de lijn 161. 

 

ART. 2: De gemeenteraad van Hoeilaart vraagt aan de NMBS om het 

huidig ontwerp van vervoersplan 2014 te herzien en zodanig bij 

te sturen dat de twee nieuwe aangekondigde “GEN treinen” die 

per uur langsheen Hoeilaart en Groenendaal zullen rijden er ook 

effectief zullen stoppen om reizigers toe te laten hiervan gebruik 

te maken. 

 

ART. 3: De gemeenteraad geeft opdracht aan het schepencollege om 

deze beslissing van de gemeenteraad verder uit te voeren, op te 

volgen en hierover, wanneer het aangewezen is, verslag uit te 

brengen aan de gemeenteraad. 

 

 

* * * 

 

O.18. Secretariaat. Gemeenteraad. Vragen en antwoorden. 

 

1. Mevr. Menu informeert naar een meer concrete toelichting met 

betrekking tot de samenkomst van 8 liberale burgemeesters, met het 

oog op de bespreking van de samenwerking over de gewestgrenzen 

heen. 

 Dhr. Vandenput deelt mee dat er vooral gezocht werd naar een visie 

op het verkeer, o.a. op Ring O. Hij stelt dat een gemeenschappelijke 

aanpak van de 3 gewesten noodzakelijk is in het kader van de 

verkeersproblematiek. 
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2. Dhr. Borreman informeert naar de goedkeuring van de rekeningen van 

het autonoom gemeentebedrijf en van de gemeente.  

 Dhr. Marc Vanderlinden stelt dat de rekening van het AGB de komende 

weken ter goedkeuring zal voorgelegd worden.  

 Dhr. Vandenput deelt mee dat de gemeenterekening pas later 

goedgekeurd zal worden, ingevolge de overstap naar de Beleids- en 

Beheerscyclus. Hij verwacht de goedkeuring pas in de maand oktober.  

 

3. Dhr. Joly vraagt aandacht voor de verbetering van de veiligheid van de 

oversteek van de IJse, ter hoogte van de sporthal.  

 Dhr. Marc  Vanderlinden deelt mee dat dit probleem al onderzocht 

werd. Hij stelt dat er zich in de dwarsliggers leidingen bevinden en 

deze dus ongemoeid gelaten dienen te worden. De plaatsing van een 

permanente brug is eveneens al bekeken, maar dit vereist de toelating 

van het provinciebestuur. Hij geeft aan dat er, samen met het 

provinciebestuur, in het najaar een rondgang van de IJse gepland 

wordt en dit punt dan ook ter sprake zal gebracht worden. Hij 

bevestigt nog dat er in het meerjarenplan een budget van € 25.000 

voorzien werd.  

 

* * * 

 

Dhr. Vandenput nodigt nog iedereen uit voor een drankje.  

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * * * * 

 

 

Namens de Raad, 

get. Geert Raymaekers  get. Steven Coppens 

gemeentesecretaris voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Geert Raymaekers Steven Coppens 

gemeentesecretaris voorzitter 

 
 


