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* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 28 

september 2015. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 28.09.2015: 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 

/ 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Enig artikel 

 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 28 september 2015 goed. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 

 

* * * 

 

O.P.2 Financiën. Budget 2015. Goedkeuring budgetwijziging 02. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Wim Laureys bedankt voor de overmaking van de toelichtende nota. Hij heeft 

vragen met betrekking tot enkele voorgestelde wijzigingen, in het bijzonder met 

betrekking tot het budget voor het station van Groenendaal, het budget voor het project 

connectiviteit Zoniënwoud, de minderwaarde op de werkingsvorderingen, het budget voor 

Zoete Zomers en de energiekosten voor ERCH.   

 

Voorgeschiedenis 

/ 

 

Feiten en context 

 

• Het budget 2015 werd door de gemeenteraad, in zitting van 18 december 2014, 

goedgekeurd. 

 

Juridische gronden 

 

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

§ 2. 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

 

Na budgetwijziging nr. 2 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 2.439.736 

euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 147.974 euro en de rubriek 

andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 1.232.436 euro. 

 

Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 7.538.909 euro 

bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 7.538.909 euro. 

 

Financieel advies 

/ 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 02 van het budget 2015 van de 

gemeente. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Financiële dienst (rekendienst) 

en de financieel beheerder. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Philips 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

- Intern: financiële dienst (rekendienst), financieel beheerder 

 

* * * 

 

O.P.3 Secretariaat. Samenaankoop papier. Princiepsbeslissing en mandatering 

Haviland. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief van intercommunale Haviland, gedateerd 17 augustus 2015. 

 

Feiten en context 

 

Haviland organiseerde in het verleden al een samenaankoop voor papier.  

De huidige overeenkomst loopt af en er wordt een nieuwe prijsvraag georganiseerd.  

Haviland zal hierbij als opdrachtencentrale optreden voor de gemeenten die dit wensen.  

 

Juridische gronden 

 

• Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 2, 4°. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

De schaalvergroting biedt de mogelijkheid tot het bekomen van voordeligere prijzen.  

 

Er werd contact genomen met Haviland, met het oog op het bespreken van de situatie 

van de gemeente Hoeilaart (verplichte levering op de bovenverdieping van het 

gemeentehuis) en Haviland heeft bevestigd dat het lastenboek hiermee rekening zal 

houden.  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien. 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de principiële overeenkomst tot samenaankoop van 

papier, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

De raad mandateert de intercommunale Haviland om op te treden als opdrachtencentrale 

in naam en voor rekening van de gemeente Hoeilaart.  

 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 

deze beslissing.  
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

intercommunale Haviland, financiële dienst. 

 

* * * 

 

O.P.4 Secretaris. Gemeentelijke administratieve sancties in geval van 

gemengde inbreuken met uitzondering van de verkeersinbreuken. Goedkeuring 

protocolakkoord. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Tim Vandenput wijst er op dat het de bedoeling is de behandelingstermijnen in te 

korten. 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Mail van dhr. John Van Erck, korpschef Politiezone Druivenstreek, gedateerd 8 

juni 2015. 

 

Feiten en context 

 

Het huidige politiereglement voorziet in de mogelijkheid om overtredingen te bestraffen 

met GAS-boetes. 

 

Artikel 246 van het politiereglement stelt echter dat bepaalde gedragingen, vastgelegd in 

het Strafwetboek, kunnen bestraft worden met een straf, zoals vastgelegd in dit 

Strafwetboek OF met een GAS-boete. 

 

Het betreft de zogenaamde 'gemengde' inbreuken, waarvoor in eerste instantie de 

Procureur des Konings beslist om al dan niet een vervolging in te stellen.  

 

Het protocolakkoord heeft tot doel duidelijkheid te schappen omtrent de houding die de 

Procureur des Konings zal innemen met betrekking tot de voornoemde overtredingen. 

Het protocolakkoord legt daarom vast voor welke overtredingen de Procureur des 

Konings al dan niet een strafrechterlijke vervolging zal instellen. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentelijk politiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 

zitting van 28 april 2014. 

• Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

• Strafwetboek . 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Het afsluiten van het protocolakkoord biedt het voordeel van de duidelijkheid en verdient 

om die reden aanbeveling. 

De gemeente Overijse onderschrijft eveneens het protocolakkoord.  
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Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken met uitzondering van de 

verkeersinbreuken, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de verdere uitvoering van 

deze beslissing.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

korpschef, financiële dienst. 

 

* * * 

 

O.P.5 Secretaris. Raad voor Lokale Economie. Goedkeuring statutenwijziging. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Jan Van Assche wijst er op dat er nog mandatarissen zetelen in de GROS en de 

cultuurraad en er dus geen eenvormigheid is.  

Hij wijst ook op het gegeven dat mandatarissen wel als expert zouden kunnen zetelen in 

de raad voor lokale economie.  

Hij stelt dat de statutenwijziging tot de bevoegdheid van de raad voor lokale economie 

behoort en informeert nog naar het antwoord van het college van burgemeester en 

schepenen op het advies van de raad voor lokale economie. 

De voorzitter bevestigt dat de statuten van de adviesraden op eenvormigheid zullen 

nagekeken werden en dhr. Tim Vandenput bevestigt dat het antwoord van het college 

van burgemeester en schepenen eerstdaags bezorgd wordt.  

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief de dato 6 augustus, gericht aan de voorzitter van de Raad voor Lokale 

Economie, met vraag advies uit te brengen omtrent de voorgestelde 

statutenwijziging.  

 

Feiten en context 

 

De Raad voor Lokale Economie telt momenteel een aantal leden, die deel uitmaken van 

de gemeente- of OCMW-raad. 

 

Conform het gemeentedecreet kunnen gemeente- of OCMW-raadsleden geen 

stemgerechtigd lid zijn van een gemeentelijke adviesraad. 

 

De huidige statuten van de Raad voor Lokale Economie sluiten het lidmaatschap niet uit. 

Deze statuten verschillen op dat vlak dan ook van de statuten van de andere 

adviesraden, waar het lidmaatschap van de adviesraad uitdrukkelijk uitgesloten wordt. 

 

Juridische gronden 

 

• artikel 200 § 4 van het gemeentedecreet.  
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Advies 

 

• Advies van de Raad voor Lokale Economie, in zitting van 23 september 2015. 

 

Argumentatie 

 

De Raad voor Lokale Economie formuleert een advies dat er toe strekt het lidmaatschap 

van mandatarissen verder mogelijk te houden, met dien verstande dat zij enkel als niet-

stemgerechtigd lid kunnen zetelen.  

Bijkomend adviseert de Raad voor Lokale Economie eveneens dat mandatarissen geen 

functie kunnen bekleden in het dagelijks bestuur.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld aangepaste statuten goed te keuren die geen 

onderscheid maken tussen stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.  

Een dergelijk onderscheid leidt er toe dat de samenstelling van de Raad voor Lokale 

Economie zou afwijken van deze van de overige adviesraden, actief binnen de gemeente 

Hoeilaart.  

 

Het wordt logisch geacht dat de samenstelling van de verschillende adviesraden 

gelijklopend is en het lidmaatschap  van gemeente- of OCMW-raadsleden dus in geen 

enkele raad mogelijk is. Een dergelijke samenstelling verzekert ook de politieke 

neutraliteit van de adviesverlening.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de statuten van de Raad voor Lokale Economie, zoals 

gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht de voorzitter van de Raad voor Lokale Economie in kennis te 

stellen van deze beslissing.  

 

Dhr. Wim Laureys motiveert de onthouding op basis van de beoordeling dat de statuten 

van de verschillende adviesraden niet eenvormig zijn.  

De voorzitter geeft aan dat deze motivatie mag aangevuld worden met de belofte tot 

nazicht van de statuten.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

RLE, afdelingshoofd beleid en welzijn. 

 

* * * 

 

O.P.6 Secretariaat. Finilek. Aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone 

algemene vergadering van maandag 14 december 2015. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 6 oktober 2015: aangetekende brief van Finilek, zijnde de uitnodiging op de 

buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 en vraag tot 

aanduiding van een afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente. 
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Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Finilek. 

 

Er dient te worden overgegaan tot de aanduiding van een volmachtdrager van de 

gemeente. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-

deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene 

vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 

moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad; 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42; 

• Artikel 24 van de statuten van Finilek. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

De gemeente Hoeilaart dient een afgevaardigde/volmachtdrager aan te duiden om deel 

te kunnen nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek van 14 

december 2015. 

 

Mevr. Eva De Bleeker wordt voorgedragen als afgevaardigde van de gemeente. 

 

De raad gaat over tot stemming bij handopsteking. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Eva De Bleeker, schepen, Albert I-laan 10, 1560 Hoeilaart, aan als 

afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone 

algemene vergadering vergadering van Finilek van 14 december 2015. 

 

Artikel 2 

De raad draagt de volmachtdrager van de gemeente op zijn stemgedrag aan te passen 

aan de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen 

agendapunten. 

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkene, alsook aan het 

secretariaat van Finilek, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

betrokkene, secretariaat Finilek, Lucrèce Neirynck, sociaal controleur bij het R.S.V.Z., via 

mail: lucrece.neirynck@rsvz-inasti.fgov.be 

 

* * * 
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O.P.7 Secretariaat. Finilek. Aanduiding plaatsvervanger voor de buitengewone 

algemene vergadering van 14 december 2015. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 6 oktober 2015: aangetekende brief van Finilek, zijnde de uitnodiging op de 

buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 en vraag tot 

aanduiding van een plaatsvervanger/volmachtdrager van de gemeente. 

 

Feiten en context 

 

De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Finilek. 

 

Er dient te worden overgegaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend 

volmachtdrager van de gemeente. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-

deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene 

vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 

moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42; 

• Artikel 24 van de statuten van Finilek. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

De gemeente dient een plaatsvervangend volmachtdrager aan te duiden om deel te 

kunnen nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek van 14 december 

2015. 

Dhr. Marc Vanderlinden wordt voorgedragen als plaatsvervangend volmachtdrager van 

de gemeente. 

 

De raad gaat over tot stemming bij handopsteking. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden, schepen, Jan Lindtsstraat 30, 1560 Hoeilaart, aan 

als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van Finilek van 14 december 2015. 

 

Artikel 2 

De raad draagt de plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente op zijn 

stemgedrag aan te passen aan de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband 

met de te behandelen agendapunten. 
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Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkene, alsook aan het 

secretariaat van Finilek, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

betrokkene, secretariaat Finilek, Lucrèce Neirynck, sociaal controleur bij het R.S.V.Z., via 

mail: lucrece.neirynck@rsvz-inasti.fgov.be 

 

* * * 

 

O.P.8 Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering 

in buitengewone zitting van 14 december 2015. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 15 september 2015: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de 

algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek van 14 december 2015. Het dossier met documentatiestukken 

werd eveneens overgemaakt. 

 

Feiten en context 

 

De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek. 

 

Juridische gronden 

 

• Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

 

De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van 14 december 2015 van de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 14 december 

2015: 

 

1) Voorstel tot fusie van de 7 DNB’s (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo, 

Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba 

(voorheen Eandis cvba ) zal fungeren als werkmaatschappij: 
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a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 

 

b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad 

van bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door 

overneming door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, 

bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets 

uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA, Imewo, 

Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 

2016. 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 

vereniging kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de 

overige stukken bedoeld in de artikelen 697 van het Wetboek van Vennootschappen 

en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

 

c. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie: 

 

1- ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging. 

 

2- beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de 

algemene vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging 

Eandis Assets (voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders 

en de commissaris van deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat 

tussen 1 januari 2015 en de datum van de ontbinding zonder 

invereffeningstelling. 

 

3- beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen 

aan de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze 

op haar zetel dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen. 

 

4- volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden. 

 

d. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, 

hierna kortweg Iverlek genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld 

onder punt 1.b., door overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), 

voornoemd, bij wijze van overdracht door deze vereniging aan Eandis Assets 

(voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle 

activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, 

mits toekenning aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de 

activiteit elektriciteit, en 8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder 

aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen 

Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A 

voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 

0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek. Deze aandelen zullen worden 

verdeeld onder de deelnemers van Iverlek zonder opleg. De huidige winstbewijzen C 

worden behouden. 

Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een 

balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien 

verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de 

overgenomen vereniging Iverlek gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 

december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en 

verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het 

fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de 

overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze 

laatste Iverlek te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar ontbinding 

zonder invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen 

en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt a. hiervoor vermeld fusievoorstel. 
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e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde DNB ‘Eandis Assets’. 

 

f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande 

subagendapunten 1.a. tot en met 1.e. bij authentieke akte te doen vaststellen en de 

statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

 

2) Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door 

overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis 

Assets, en inzonderheid verlening van de machten om: 

• de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien 

van de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en 

Sibelgas door Eandis Assets zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen; 

• de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 

• het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 

hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 

inschrijving; 

• de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de 

activa en passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte 

vast te stellen; 

• daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 

wat nodig of nuttig kan zijn. 

• de ontbinding zonder vereffening van Iverlek vast te stellen ingevolge de 

verwezenlijking van de fusie door overneming. 

 

3) Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en 

aardgasdistributienetbeheerder door de VREG 

 

4) Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 

begroting 2016. 

 

5) Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging. 

 

6) Statutaire benoemingen. 

 

7) Statutaire mededelingen. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing over te maken aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, 

t.a.v. het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199, te 9090 Melle en aan de 

afgevaardigde. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad, Iverlek t.a.v. het secretariaat, de afgevaardigde 

 

* * * 
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O.P.9 Secretariaat. Iverlek. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene 

vergaderingen tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 15 september 2015: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de 

algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek van 14 december 2015. Het dossier met documentatiestukken 

werd eveneens overgemaakt. 

 

Feiten en context 

 

De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek. 

 

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen de aanstelling d.d. 23 september 2013 van Tim 

Vandenput als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek tot het einde van de legislatuur 2013-2018 en zijn 

ambt als federaal parlementslid. 

 

Juridische gronden 

 

• Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

 

De beslissing van de gemeenteraad van 23 september 2013 tot aanduiding van Tim 

Vandenput als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek tot het einde van de legislatuur 2013-2018 dient te 

worden ingetrokken gezien er een onverenigbaarheid bestaat met zijn ambt als federaal 

parlementslid. 

 

Er dient een nieuwe afgevaardigde te worden aangesteld, eveneens tot het einde van de 

legislatuur. 

 

Het college van burgemeester en schepenen draagt mevr. Eva De Bleeker voor. 

 

De raad gaat over tot stemming bij handopsteking. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Mevr. Eva De Bleeker, schepen, Albert I-laan 10, 1560 Hoeilaart, aan te duiden als 

vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 14 december 2015 

alsook aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging vanaf het 

jaar 2015 georganiseerd worden tot en met 31 december 2018. 
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Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 

hierbijgenomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a 

Brusselsesteenweg 199, te 9090 Melle en aan betrokkene. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

- klassement gemeenteraad 

- Secretariaat Iverlek,  

- betrokkene,  

- Lucrèce Neirynck, sociaal controleur bij het R.S.V.Z., via mail: lucrece.neirynck@rsvz-

inasti.fgov.be 

 

* * * 

 

TOEGEVOEGD PUNT 

Interpellatie van raadslid Wim Laureys - ''letterlijke tekst'' 

 

Interpellatie 

 

Gemeentebestuur van Hoeilaart 

Aan de heer gemeentesecretaris 

Jan Van Ruusbroeckpark 

 

1560   Hoeilaart 

 

Hoeilaart, 21 oktober 2015 

 

Geachte gemeentesecretaris,  

 

Betreft: aanvullend agendapunt gemeenteraad 26 oktober 2015 

 

Hierbij laat ik u weten dat ik volgend punt wens toe te voegen aan de agenda van de 

gemeenteraad van 26 oktober 2015. 

 

Op 14 april 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen op in te stappen in 

het pilootproject tot SPOTTY in de gemeente Hoeilaart.  

 

SPOTTY is een systeem dat ervoor zorgt dat verloren voorwerpen snel terugbezorgd 

kunnen worden. Het is tevens een antidiefstal- en preventiesysteem doordat het toelaat 

waardevolle voorwerpen te labelen, ze wereldwijd te registreren en te melden als 

gestolen.  

 

Op donderdag 5 juni 2014 organiseerde het gemeentebestuur tevens een informatie 

avond om de bevolking te laten kennismaken met het SPOTTY-systeem. 

 

Vermits het SPOTTY-systeem ruim méér dan één jaar geleden werd ingevoerd, heeft het 

gemeentebestuur hiervan wellicht reeds een eerste evaluatie gemaakt.  

 

Graag wens ik dan ook tijdens de gemeenteraad volgende vragen te stellen aan het 

college van burgemeester en schepenen: 

• Hoeveel inwoners van Hoeilaart hebben voorwerpen laten registreren op 

SPOTTY.EU? 

• Hoeveel bedraagt het aantal voorwerpen dat door inwoners van Hoeilaart werden 

geregistreerd? 

• Hoeveel gestolen voorwerpen uit Hoeilaart werden er aangegeven bij SPOTTY.EU? 

• Hoeveel gestolen voorwerpen uit Hoeilaart konden via het SPOTTY 

registratiesysteem terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar? 
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• Wat is de verhouding tussen het aantal inbraken waarbij een SPOTTY sticker 

aanwezig was op het gebouw versus het totaal aantal inbraken in Hoeilaart 

gedurende het voorbije jaar? 

 

Met de meeste hoogachting 

 

Wim Laureys 

Gemeenteraadslid 

J. Delcordestraat 4A 

1560 Hoeilaart 

 

Dhr. Wim Laureys licht het punt in verband met Spotty toe. 

Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat het niet mogelijk is het aantal registraties met 

betrekking tot Hoeilaart mee te delen, omdat het een geëncrypteerde databank betreft. 

Hij bevestigt dat er geen geregistreerde voorwerpen gestolen werden in Hoeilaart en er 

dus ook geen terugbezorgde voorwerpen geteld werden.  

Hij deelt mee dat 1 inbraak – op een totaal van 80 – geregistreerd werd in een woning 

waar een Spotty-sticker aanwezig was.   

Hij sluit af met de mededeling dat, in de periode januari tot september, het aantal 

inbraken sterk daalde en schrijft dit toe aan een combinatie van maatregelen, waaronder 

de plaatsing van ANPR-camera’s, de oprichting van een BIN-netwerk en het Spotty-

project.  

 

* * * 

 

TOEGEVOEGD PUNT 

Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Wim Laureys i.v.m 

asverschuiving Georges Huynenstraat. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Aanvullend agendapunt, ingediend door raadslid/schepen Wim Laureys, op 21 

oktober 2015. 

 

Feiten en context 

(Letterlijke overname ingediende tekst) 

 

Gemeentebestuur van Hoeilaart 

Aan de heer gemeentesecretaris 

Jan Van Ruusbroeckpark 

 

1560   Hoeilaart 

 

 

Hoeilaart, 21 oktober 2015 

 

Geachte gemeentesecretaris,  

 

Betreft: aanvullend agendapunt  gemeenteraad 26 oktober 2015 

 

hierbij laat ik u weten dat ik volgende punt wens toe te voegen aan de agenda van de 

gemeenteraad van 26 oktober 2015 

 

Toelichting 

 

Overwegende dat de gemeenteraad van Hoeilaart in haar zitting van 27 april 2015 een 

aanvullend verkeersreglement goedkeurde in verband met het plaatsen van een 

asverschuiving in de Georges Huynenstraat.  
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Overwegende dat de gemeenteraad van Hoeilaart besliste om een asverschuiving te 

plaatsen ter hoogte van de huisnummers 28 en 31. 

 

Overwegende dat raadslid Wim Laureys tijdens de gemeenteraad van 28 september 2015 

een vraag stelde over de uitvoering van deze beslissing. 

 

Overwegende dat het schepencollege hierop antwoord dat deze beslissing niet wordt 

uitgevoerd om redenen van "gezond verstand" 

 

Overwegende dat het schepencollege overeenkomstig het gemeentedecreet gehouden is 

om goedgekeurde beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren  

 

 

Voorstel van beslissing: 

 

Voorstel van besluit 

Artikel 1: de gemeenteraad van Hoeilaart beslist om het besluit van de gemeenteraad 

van 27 april 2015 m.b.t. het aanvullend verkeersreglement, namelijk het plaatsen van 

een asverschuiving in de G. Huynenstraat ter hoogte van de huisnummers 28 en 31, in te 

trekken. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

Wim Laureys 

Gemeenteraadslid 

J. Delcordestraat 4A 

1560 Hoeilaart 

 

Dhr. Wim Laureys licht het punt in verband met de G. Huynenstraat toe. 

Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat op de aangeduide locatie wellicht geen 

asverschuiving gerealiseerd zal worden. Hij sluit echter niet uit dat er vooralsnog 

verkeersmaatregelen worden getroffen, maar verklaart zich akkoord om het 

gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 in te trekken. 

 

Juridische gronden 

/ 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

/ 

 

Financieel advies 

/ 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Enig artikel 

De gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2015, met betrekking tot de goedkeuring van 

een aanvullend verkeersreglement, houdende de invoering van een asverschuiving in de 

Georges Huynenstraat, wordt ingetrokken. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

- Kris Lahaye, diensthoofd Technische dienst 

 

* * * 
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TOEGEVOEGD PUNT 

Interpellatie van raadslid Wim Laureys - ''letterlijke tekst'' 

 

Interpellatie 

 

Gemeentebestuur Hoeilaart 

Aan de heer gemeentesecretaris 

Jan Van Ruusbroeckpark 

1560 Hoeilaart 

 

Hoeilaart, 21 oktober 2015 

 

Geachte gemeentesecretaris, 

 

Betreft: aanvullend agendapunt gemeenteraad 26 oktober 2015 

 

Hierbij laat ik u weten dat ik volgend punt wens toe te voegen aan de agenda van de 

gemeenteraad van 26 oktober 2015 

 

Op 31 augustus 2015 verzond ik een e-mail bericht naar het gemeentebestuur van 

Hoeilaart. Het e-mail bericht werd afgeleverd aan het e-mail adres 

gemeente@hoeilaart.be, zoals dit terug te vinden is op de gemeentelijke website. 

 

Dit e-mail bericht werd geregistreerd op 1 september 2015 in het gemeentelijk register 

van inkomende briefwisseling onder dossiernummer 201501350 

 

Met dit e-mail bericht stelde ik aan het gemeentebestuur een aantal vragen in verband 

met de aanwezigheid van afvalcontainers op het openbaar domein ter hoogte van het 

kruispunt Amerikalaan, Engelselaan, Brugstraat. Ik bezorgde aan het gemeentebestuur 

ook een aantal foto's van de situatie ter plaatse, waarvan kopij in bijlage. 

 

Tot op heden mocht ik van het gemeentebestuur nog geen ontvangstmelding ontvangen, 

laat staan een antwoord op de door mij gestelde vragen. 

 

Graag wens ik dan ook tijdens de gemeenteraad volgende vragen te stellen aan het 

college van burgemeester en schepenen: 

• Beschikt het gemeentebestuur over een procedure voor de opvolging van vragen 

gesteld door inwoners van Hoeilaart aan het gemeentebestuur van Hoeilaart ? Zo 

ja, kan u mij uitleggen waaruit deze procedure bestaat  en of ze wordt toegepast. 

• Waarom kan het gemeentebestuur geen ontvangstmelding versturen na 

ontvangst van de brief en in die gevallen wanneer het onmogelijk is om direct te 

antwoorden op de gestelde vraag of vragen ? 

• Via de gemeentelijke website kan men ook problemen melden. Aan de hand van 

het aantal meldingen kan iedereen vaststellen dat deze applicatie door de 

bevolking gebruikt wordt. Ik stel mij echter vragen bij de opvolgingen van deze 

meldingen. Bij de nog niet behandelde melding kan men geen reden terugvinden. 

Is het niet mogelijk om dit aan te passen ? Is er een opvolging van deze 

meldingen (er zijn nog niet-behandelde meldingen die reeds méér dan 5 maanden 

gelegen geformuleerd werden) ? 

• Is er een garantie dat communicatie via de nieuwe gemeentelijke app zal 

opgevolgd worden ? Zo ja, volgens welke procedure ? 

 

Met betrekking tot mijn e-mail bericht van 31 augustus 2015 met betrekking tot de 

plaatsing van afvalcontainers op het openbaar domein had ik graag tijdens de 

gemeenteraad een antwoord ontvangen op de door mij reeds eerder gestelde vragen : 

• Werd er in dit verband bij het gemeentebestuur een vergunning aangevraagd en 

verleend voor de inname van het openbaardomein ? 

• Kan u mij laten weten of de gemeentelijke belasting voor inname van het 

openbaar domein van toepassing is en door u wordt toegepast ? 

• Gezien de Amerikalaan recent werd geasfalteerd, had ik graag vernomen over een 

plaatsbeschrijving voor de inname werd opgemaakt ? 
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• Kan u mij bevestigen of het voetpad opnieuw in een degelijke staat zal hersteld 

worden zodat deze opnieuw bruikbaar is voor voetgangers ? 

• Zijn er afspraken gemaakt voor het dagelijks opruimen van modder op deze 

locatie 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

Wim Laureys 

Gemeenteraadslid 

J. Delcordestraat 4A 

1560 Hoeilaart 

 

Dhr. Wim Laureys licht het punt in verband met de opvolging van meldingen en de 

plaatsing van containers in de Engelselaan toe.  

Dhr. Joris Pijpen geeft aan dat de administratie over een systeem beschikt waarbij 

inkomende post geregistreerd wordt, evenals de belangrijke mails. 

Er wordt bij de medewerkers op aangedrongen om zo snel mogelijk een antwoord of 

ontvangstmelding te geven.  

Wanneer er problemen worden gemeld of klachten worden geuit, worden deze 

opgenomen in het afzonderlijke registratiesysteem van ‘meldingen en klachten’ dat door 

de communicatiedienst wordt bijgehouden. 

Via de website kunnen ook meldingen gebeuren, die opgevolgd worden met een 

kleurencode. Deze meldingen worden stipt opgevolgd door de communicatiedienst.  

Meldingen via de app komen op dezelfde manier als de websiteknop ‘Meldingen’ in de 

mailbox van de communicatiedienst terecht. Ze worden geregistreerd en doorgestuurd 

zoals alle andere meldingen en klachten. 

Dhr. Joris Pijpen geeft nog aan dat de administratie in 2016 een nieuw document 

management systeem in gebruik zal nemen, dat zal toelaten de meldingen nog efficiënter 

op te volgen. 

Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat geen aanvraag werd ingediend voor de plaatsing 

van containers in de Engelselaan omdat het de facto over een situatie van laden en 

lossen ging en niet over een langdurige inname van het openbaar domein.  

Hij bevestigt dat dan ook geen belasting geheven werd. Hij stelt dat de betrokken firma 

gecontacteerd werd en deze meegedeeld werd dat alles moet opgeruimd worden.  

Hij deelt tot slot mee dat het belastingreglement op de inname van het openbaar domein 

herbekeken zal worden. 

 

* * * 

 

TOEGEVOEGD PUNT 

Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt raadslid Alain Borreman 

i.v.m. intrekking 'reglement erkenning verenigingen'. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Aanvullend agendapunt, ingediend door raadslid Alain Borreman, op 21 oktober 

2015. 

 

Feiten en context 

(Letterlijke overname ingediende tekst) 

 

Alain Borreman 

Felix Sohiestraat 14 

1560 Hoeilaart 

 

 

Aan de heer gemeentesecretaris van Hoeilaart 
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Jan Van Ruusbroeckpark 

 

1560  Hoeilaart 

 

 

Hoeilaart, 21 oktober 2015 

 

Geachte heer Gemeentesecretaris, 

 

Hierbij vraag ik u om een punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 

26 oktober 2015. Gelieve ook het advies van de “commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer” (document in bijlage) bij dit punt toe te voegen en ter 

beschikking te stellen van de raadsleden. 

 

Toelichting 

 

Ik heb advies gevraagd aan de “Commissie voor bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer” over artikel 4.1. paragraaf b in het erkenningsreglement voor verenigingen: 

 

Artikel 4 

4.1 Elke vereniging die erkend wenst te worden, dient bij het college van burgemeester 

en schepenen een aanvraag tot erkenning in op het daartoe voorziene aanvraagformulier  

 

Bij het aanvraagformulier worden volgende documenten gevoegd :  

 

a. de lijst van alle bestuursleden (minimaal 3) met naam en adres  

 

b. de lijst van de leden. De lijst van de leden wordt onder gesloten omslag 

overgemaakt.  

Het inzagerecht in de ledenlijst wordt beperkt tot het afdelingshoofd vrije tijd 

en welzijn en de gemeentesecretaris.  

 

c. een beknopt verslag van de werking van het voorbije werkings- of 

kalenderjaar, met een overzicht van de werkingsmomenten : plaats, datum en doel. 

Uitnodigingen, oproepen, aankondigingen, flyers kunnen dit verslag vervangen.  

 

d. de planning van de activiteiten, met datum en plaats, in het begin van het 

werkings- of kalenderjaar.  

 

Het advies zit in bijlage. 

 

Het advies zegt onder meer het volgende: 

 

1.ledenlijsten mogen opgevraagd worden als de erkenning of subsidiëring afhankelijk is 

van het aantal leden. Dit moet dan wel opgenomen zijn in het erkennings- of 

subsidiëringsreglement  

 

2. indien men toch de ledenlijst opvraagt, dan kan dat alleen als controle. Na controle 

mogen ze niet bewaard blijven. Dit betekent dat de gemeente eventueel (zie punt 1) 

inzicht mag vragen in de ledenlijsten, maar deze niet bewaren. 

 

Het is duidelijk dat het erkenningsreglement zoals goedgekeurd op de Gemeenteraad van 

28 september 2015 niet voldoet aan het advies van deze commissie. 

 

Voorstel van beslissing: 

 

De gemeenteraad besluit het erkenningsreglement zoals goedgekeurd op de 

Gemeenteraad van 28 september 2015 in te trekken. 

 

Met de meeste hoogachting, 

Alain Borreman 
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Dhr. Borreman licht het punt in verband met het erkenningsreglement toe. Hij deelt mee 

het advies van de privacycommissie pas ontvangen te hebben na afloop van de vorige 

gemeenteraadszitting. 

Mevr. Els Uytterhoeven deelt mee dat het niet de bedoeling is het reglement in te 

trekken. Zij geeft aan de ledenlijsten onder gesloten omslag overgemaakt dienen te 

worden en de omslagen niet geopend zullen worden tenzij dit noodzakelijk is in het kader 

van een controle.  

Zij stelt dat de ledenlijsten jaarlijks opnieuw opgevraagd zullen moeten worden omdat 

niet vaststaat wanneer een controle zich zal opdringen.  

 

Juridische gronden 

/ 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

/ 

 

Financieel advies 

/ 

 

BESLUIT: Na stemming: 6 stemmen voor; 13 stemmen tegen; 1 onthouding;  

 

Enig artikel 

De raad hecht geen goedkeuring aan het aanvullend agendapunt, ingediend door raadslid 

Alain Borreman, inzake de intrekking van het erkenningsreglement zoals goedgekeurd 

door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2015. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

- klassement gemeenteraad 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Op vraag van dhr. Borreman deelt dhr. Marc Vanderlinden mee dat het advies van de 

bedrijfsrevisor intussen ontvangen werd en de rekening van het AGB dus zeker in de 

volgende vergadering zal worden voorgelegd.  

 

2) Dhr. Patrick Demaerschalk dringt aan op de plaatsing van een proefopstelling op het 

Gemeenteplein.  

Dhr. Marc Vanderlinden acht een proefopstelling mogelijk is tijdens de uitvoering van 

de nutswerken. Hij bevestigt dat een aantal adviezen ook werden verwerkt in de 

laatste versie van het plan voor heraanleg van het Gemeenteplein. 

Dhr. Patrick Demaerschalk pleit voor een maximaal behoud van het aantal 

parkeerplaatsen.  

 

3) Dhr. Patrick Demaerschalk informeert naar de mogelijke organisatie van een jumping 

te Hoeilaart.  

Dhr. Tim Vandenput stelt dat er met de organisatie van pony games kan gestart 

worden. Hij betwijfelt of er op korte termijn een jumping in het gemeentepark zal 

komen.  
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4) Dhr. Franco Busato verwijst naar de gedoofde lichten ter hoogte van het kruispunt 

Groenendaal.  

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat de administratie Wegen en Verkeer de 

wegbeheerder is en zal hier navraag laten doen.  

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Geert Raymaekers 

gemeentesecretaris 

get. Steven Coppens 

voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Geert Raymaekers 

gemeentesecretaris 

Steven Coppens 

voorzitter 

 


