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ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 27 MAART 2017 

 
AANWEZIG: Steven Coppens, voorzitter 

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

VERONTSCHULDIGD: Franco Busato, raadslid 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 22 

februari 2017. 

 

DE RAAD, 

 

De voorzitter deelt mee dat nog niet alle aangeschreven intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden geantwoord hebben op de vraag naar de toegekende verloning. 

Hij bevestigt ook dat er een bezwaar werd ingediend met betrekking tot het Brussels 

Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 22 februari 2017: 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. 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Enig artikel 

 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 22 februari 2017 goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 
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* * * 

 

O.P.2 Technische dienst. Verlenging samenwerkingsovereenkomst rioolbeheer 

Aquafin. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

Beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2011 tot goedkeuring van een 

samenwerkingsovereenkomst inzake rioolbeheer met Aquafin.  

 

Feiten en context 

 

Aquafin biedt, op het vlak van het rioolbeheer, verschillende vormen van ondersteuning 

aan de gemeentebesturen aan.  

Aquafin is de enige partner die dergelijke modaliteiten inzake ondersteuning aanbiedt.  

 

Juridische gronden 

 

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

• Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42. 

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De huidige overeenkomst, afgesloten op 15 november 2011, had een looptermijn van 5 

jaar. De mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst, voor een nieuwe periode van 

5 jaar, was voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst.  

 

Overwegende dat het noodzakelijk is het rioleringsnetwerk in een optimale toestand te 

houden en de hulp van een externe partner hierbij aangewezen blijft. 

Aquafin biedt de mogelijkheden, kennis en ervaring: 

• up-to-date houden van riooldatabank en modellen bestaande en geplande 

toestand; 

• opmaak riool management systeem (sleetstudie); 

• opmaak rollend investerings-, onderhouds- en renovatieprogramma; 

• afkoppelingen van hemelwater op privédomein bij particulieren en bedrijven, 

inclusief controle; 

• projectmanagement voor rioleringsprojecten inclusief grondinnames, werftoezicht, 

minderhinder; 

• opmaak van hydraulische en technische adviezen, en scenario-analyses; 

• beheer van riolen en hydraulische structuren (pompstations, overstort, …); 

• bouw en beheer van individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties (IBA); 

 

De voorliggende overeenkomst betreft een raamcontract waarin Aquafin een raming per 

deelopdracht dient te maken en waarbij de gemeente de vrijheid blijft behouden tot het al 

dan niet afsluiten van dit deelcontract. 

 

De dienstverlening en het aanbod van Aquafin worden eerder positief beoordeeld.  

De technische kennis op het vlak van rioolmanagement, zoals aanwezig bij Aquafin, is niet 

in dezelfde mate aanwezig binnen de gemeentelijke diensten.  

Het is dan ook aan te bevelen de overeenkomst te vernieuwen, zodat beroep kan worden 

gedaan op de ondersteuning door Aquafin.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing van de overeenkomst, afgesloten met 

Aquafin en gevoegd in bijlage bij deze beslissing, voor een periode van 5 jaar. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Aquafin en de technische dienst.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Aquafin, technische dienst 

 

* * * 

 

O.P.3 Technische dienst.  Aankoopovereenkomst met Eandis voor een perceel 

grond voor plaatsing gascabine hoek Molenstraat/Welvaartlaan. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

Brief van 3 februari 2017 van Eandis, ref dbeau/30023680, houdende verzoek tot 

goedkeuring van een voorlopige aankoopovereenkomst voor de plaatsing van een 

gascabine, hoek Molenstraat/Welvaartlaan.  

 

Feiten en context 

 

Op 29 juni 2015 hechtte het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan de 

aanvraag van Eandis tot verwerving van een perceel grond, in eigendom van de gemeente, 

voor de plaatsing van een nieuwe bovengrondse gascabine op de hoek van de Molenstraat 

met de Welvaartlaan. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43. 

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

Het betreft een perceel met een oppervlakte van 16 m², bestemd voor de plaatsing van 

een bovengrondse gascabine.  

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard mits de prijs van 70 euro/m² volgens het 

schattingsverslag d.d. 18/01/2017. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen.  

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de voorlopige aankoopovereenkomst, zoals gevoegd in 

bijlage bij deze beslissing.  
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Artikel 2 

De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen om alle verdere 

noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op het verlijden van de notariële akte.  

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis en aan notaris JP Claesen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Eandis, financieel beheerder 

 

* * * 

 

O.P.4 Secretariaat. Plaatsing GSM-pyloon aan Kapelstraat. Goedkeuring 

huurvoorwaarden. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Jan Van Assche geeft aan bezorgd te zijn. Hij wijst er op dat de betrokken mast 35 

meter hoog is, hetzij 8 meter hoger dan de watertoren.  

Hij stelt zich de vraag of dit noodzakelijk is, of alternatieven onderzocht werden, welk het 

beleid terzake is, of er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd werd en of een 

openbaar onderzoek noodzakelijk is. 

Hij wijst ook op de verhuurvoorwaarden die een eventuele uitbreiding van de installatie of 

een onderverhuring mogelijk maken.  

Hij betreurt dat het dorpsaanzicht verstoord wordt voor 4.500 € per jaar.  

Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat het om een expliciete vraag van Proximus handelt, 

dat kampt met een zwak signaal tussen Hoeilaart en Overijse. Hij bevestigt dat alternatieven 

wel degelijk onderzocht werden. Hij bevestigt ook dat de Watergroep de site niet nodig 

heeft.  

Hij stelt dat onderverhuring inderdaad mogelijk is, maar de andere operatoren hieromtrent 

gecontacteerd werden en de vraag negatief beantwoordden. Hij is de mening toegedaan dat 

de dekking voor alle operatoren nu quasi gegarandeerd zal zijn en bijbouwen niet 

noodzakelijk zal zijn.  

Wat de vergoeding betreft, geeft hij aan dat deze in lijn ligt met de huurvergoedingen die 

in nabijgelegen gemeenten ook gehanteerd worden.  

Hij bevestigt dat een stedenbouwkundige vergunning nog aangevraagd zal dienen te worden 

door Proximus en een openbaar onderzoek gehouden zal worden indien dit vereist is.  

Dhr. Jan Van Assche informeert naar de esthetische afwegingen en achtte betere locaties 

mogelijk voor deze zendmast.  

Dhr. Marc Vanderlinden acht de geplande hoogte logisch, gegeven het feit dat de zendmast 

in de vallei opgesteld dient te worden en ze moet leiden tot een verbetering van de 

ontvangst van het signaal.  

Dhr. Jan Van Assche verbaast zich eveneens over de houding van de coalitiepartner, die 

zich in het verleden tegen dergelijke constructies verzette.  

Dhr. Wim Laureys acht het vreemd dat slechts één enkele operator problemen heeft met 

de dekking.   

 

 

Voorgeschiedenis 

 

Vraag van Proximus, gesteld via mail de dato 16 oktober 2016, tot het afsluiten van een 

huurcontract voor de plaatsing van een gsm-pyloon ter hoogte van de 

voetbalinfrastructuur.  
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Feiten en context 

 

Met het oog op het verbeteren van de dekkingsgraad van het mobiel telefoonverkeer heeft 

Proximus voorgesteld een huurovereenkomst af te sluiten voor een gsm-pyloon ter hoogte 

van de voetbalinfrastructuur aan de Kapelstraat.  

 

Juridische gronden 

 

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

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Aan de huurovereenkomst zijn geen verplichtingen ten laste van de gemeente verbonden.  

De pyloon wordt door de huurder op eigen kosten geplaatst.  

De huurvergoeding wordt vastgesteld op 4.500 € per jaar, indexeerbaar.  

De kosten m.b.t. de levering van elektriciteit vallen ten laste van de huurder.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 stemmen tegen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van huurovereenkomst, zoals gevoegd in 

bijlage bij deze beslissing.   

De huurovereenkomst heeft betrekking op een perceel grond, kadastraal gekend als deel 

van sectie B nr 365 e2, met een grondoppervlakte van circa 15 m², zoals aangeduid op de 

plannen, eveneens in bijlage.  

 

Artikel 2 

De jaarlijkse huurvergoeding wordt vastgesteld op 4.500 €, indexeerbaar.  

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de technische dienst, de financiële 

dienst, de dienst Vrije Tijd, de gebruiker van de voetbalinfrastructuur en de huurder.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Technische dienst, financiële dienst, dienst Vrije Tijd, betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.5 Secretariaat. Charter verkeersveiligheid. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

Dhr. Wim Laureys informeert of het charter meer inhoudt dan een bestendiging van wat er 

nu al gebeurt.  

Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat het deels om een bestendiging gaat, maar er ook 

bijkomend beleid achter steekt.  

Dhr. Patrick Demaerschalk informeert of het charter besproken werd met de scholen.  

Mevr. Eva De Bleeker bevestigt dat het veiligheidsbeleid op elk scholenoverleg ter sprake 

komt.  
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Voorgeschiedenis 

 

Brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 16 december 2016 met 

betrekking tot het charter verkeers- en mobiliteitseducatie van de Vlaamse Stichting 

Verkeersveiligheid.  

 

Feiten en context 

 

De Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid roept op om scholen te ondersteunen in hun 

verkeers- en mobiliteitseducatiebeleid.  

Hieromtrent werd een charter opgesteld met de vraag om tot ondertekening over te gaan.  

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 2 en artikel 42. 

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De gemeente ondersteunt ook nu reeds de scholen in het voeren van een 

verkeersveiligheids- en mobiliteitsbeleid, onder meer door de terbeschikkingstelling van 

een verkeerspark, het plaatsen van een slagboom teneinde de schoolstraat te kunnen 

afsluiten, het voorzien van gemachtigde opzichters/politietoezicht,.... 

 

Het onderschrijven van het charter van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde ligt dan ook 

voor de hand en beklemtoont het belang dat ook de gemeente hecht aan veilig verkeer 

voor de Hoeilaartse schoolgaande jeugd.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het charter, opgesteld door de Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen om tot ondertekening over 

te gaan. 

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 

 

Uittreksel voor: 

Klassement GR 

 

* * * 

 

O.P.6 Secretariaat. Premiereglement starters. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Steven Coppens vraagt nog 2 aanvullingen/verbeteringen te willen noteren. Het betreft 

enerzijds een aanvulling van artikel 2 § 3, 2de streepje met de bepaling 'maximum 3 jaar' 

en anderzijds de verbetering van het jaartal in artikel 17 (2017 i.p.v. 2016).  
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Dhr. Joris Pijpen overloopt de belangrijkste aanpassingen.  

Dhr. Wim Laureys geeft aan de eerdere aanvraagdossiers bekeken te hebben. Hij stelt dat 

de verantwoording met betrekking tot de toegekende subsidiebedragen ontbreekt en er 

geen rechte lijn kan in gevonden worden.  

Dhr. Joris Pijpen stelt dat de begeleidingscommissie in eer en geweten en in 

onafhankelijkheid een advies formuleert.  

Dhr. Tim Vandenput wijst er op dat er ook een budgettair kader in acht moet worden 

genomen.  

Dhr. Roby Guns stipt aan dat er amendementen kunnen worden ingediend.  

Dhr. Wim Laureys wijst er op dat zijn bemerkingen betrekking hebben op actuele dossiers.  

Dhr. Jan Van Assche is de mening toegedaan dat het reglement de mogelijkheid biedt om 

'cadeaus' te geven.  

Dhr. Wim Laureys informeert naar de mogelijke uitbreiding van het reglement naar 

subsidiëring van handelaars in bijberoep toe. Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat dit niet 

weerhouden werd.  

Dhr. Wim Laureys informeert naar de dossiers waaromtrent eerder geen beslissing getroffen 

werd en de motivatie daaromtrent. 

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat deze dossiers opnieuw ingediend kunnen worden en de 

aanvragers hieromtrent in kennis werden gesteld.  

Dhr. Wim Laureys wijst op het Vlaams initiatief inzake kernversterkend beleid en de 

mogelijkheid voor de gemeente om hierop in te tekenen. 

Dhr. Joris Pijpen bevestigt dat dit nog onderzocht wordt. 

Dhr. Patrick Demaerschalk is de mening toegedaan dat de intrekking overwogen dient te 

worden.  

Dhr. Joris Pijpen stelt dat het reglement evolueert en kan blijven evolueren.  

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 23 juni 2014: beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van het 

premiereglement voor startende ondernemingen.  

• 27 februari 2017: herziening van het premiereglement, wat betreft de spreiding 

van de betalingen.  

 

Feiten en context 

 

De gemeente kent een premie, ten bedrage van maximaal 15.000 €, toe aan startende 

ondernemingen.  

In functie van de toepassing ervan worden een aantal verbetervoorstellen geformuleerd.  

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 § 3 en 43 § 2, 2°. 

 

Advies 

 

• Advies, uitgebracht door de Raad voor Lokale Economie, in vergadering van            

23 februari 2017. 

• Advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie, in vergadering van                21 

november 2016.  

 

Argumentatie 

 

Een aantal verbeterpunten werden gedetecteerd in het huidige reglement, in functie van 

de concrete toepassing ervan.  

 

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien.  
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BESLUIT:  

Na stemming: 14 stemmen voor; 6 stemmen tegen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het premiereglement startende ondernemingen, zoals 

gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

De beslissing van de gemeenteraad van  23 juni 2014 wordt ingetrokken.  

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst lokale economie, de 

financiële dienst, de communicatiedienst.  

 

Dhr. Wim Laureys motiveert het stemgedrag in deze zin dat de fractie niet tegen het 

reglement op zich is, maar wel tegen de manier waarop het toegepast wordt.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Tessa Hemeleers 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

dienst Lokale Economie, financiële dienst, communicatiedienst 

 

* * * 

 

O.P.7 Secretariaat. Oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS. 

Beslissing deelname. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Wim Laureys informeert naar de opbrengst voor de gemeente.  

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat hij een lijst zal laten opmaken van de aankopen die via 

deze weg gerealiseerd werden.  

 

Voorgeschiedenis 

 

• 13 september 2016: aangetekende zending van TMVW, zijnde de uitnodiging tot 

oprichting van en deelname aan een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1e lid 

van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

• 24 oktober 2016 : beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot het 

overlegorgaan met betrekking tot de oprichting van een dienstverlenende 

vereniging.  

• 20 februari 2017: brief van TMVW, zijnde de uitnodiging aangaande de deelname 

tot de oprichting van TMVS zoals voorzien in artikel 27 van het DIS.  

 

Feiten en context 

 

De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016, 

toegetreden tot de divisie aanvullende diensten van de intercommunale TMVW.  

 

TMVW dient haar werking en organisatie te conformeren aan het decreet van 6 juli 2001 

houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS). 

 

Deze conformering brengt met zich mee dat de activiteit van de divisie Aanvullende 

Diensten ondergebracht dient te worden in een dienstverlenend intergemeentelijk 

samenwerkingsverband. 

 

In het kader van de voorbereiding van de oprichting werd een overlegorgaan 

samengesteld, in toepassing van artikel 25, 1ste lid van het Decreet intergemeentelijke 

samenwerking.  
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De gemeenteraad heeft, in zitting van 24 oktober 2016, beslist de deelname aan een 

dienstverlenende vereniging te overwegen en toe te treden tot het overlegorgaan.  

 

Het overlegorgaan heeft de nodige voorbereidende stappen voor de oprichting van de 

dienstverlenende vereniging afgerond.  

 

Juridische gronden 

 

• Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016 tot toetreding tot TMVW (IC); 

• Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 tot toetreding tot het 

overlegorgaan in het kader van de oprichting van een dienstverlenende vereniging; 

• Statuten van TMVW (IC); 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42; 

• Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De toetreding kadert in de beleidsdoelstellingen van de gemeente.  

 

• Beleidsdoelstelling 1 - De gemeente streeft naar een duurzaam financieel evenwicht. 

Actieplan 1.2 - Het aankoopbeleid wordt geoptimaliseerd, onder meer door het aangaan 

van samenwerkingsverbanden. 

Actie 1.2.1 - Er wordt in kaart gebracht welke grootschaligere aankoopverbanden mogelijk 

zijn voor de gemeente (met OCMW, andere gemeenten, Vlaamse overheid) en hoe de 

gemeente kan participeren aan deze aankoopverbanden. 

Actie 1.2.2 - De financiële dienst wordt uitgebouwd tot de centrale overheidsopdrachten- 

en aankoopdienst. 

 

De gemeente wordt steeds meer geconfronteerd met complexe technisch-administratieve 

vraagstukken en er worden meer en meer eisen gesteld op vlak van vakspecifieke kennis. 

 

Toetreden tot de dienstverlenende vereniging zal de werking stroomlijnen, omdat onze 

diensten niet meer belast worden met de zoektocht naar leveranciers en het voeren van 

de gunningsprocedure. Door deze twee stappen eruit te filteren komen we dichter bij de 

centralisatie van al de aankopen. 

 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel.  

 

Artikel 2 

De raad beslist in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 van de 

statuten zijn opgenomen.  

 

Artikel 3 

De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze 

beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.  
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

TMVW 

 

* * * 

 

O.P.8 Secretariaat. Toekenning gratis huisvuilzakken aan begunstigden IGO. 

Goedkeuring wijziging. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Wim Laureys informeert naar het aantal personen, die in Hoeilaart in aanmerking 

komen.  

Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat dit aantal vrij beperkt is, maar zal het verder 

opzoeken.  

Dhr. Wim Laureys is de mening toegedaan dat het toepassingsgebied niet beperkt hoeft te 

blijven tot de restafvalzakken.  

Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat er voor de duurste zak gekozen werd, maar bevestigt 

dat een eventuele uitbreiding van het systeem binnen Interrand besproken kan worden.  

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 20 december 2001: goedkeuring door de gemeenteraad van het gemeentelijk 

reglement inzake de toekenning van gratis huisvuilzakken.  

• 22 mei 2003: wijziging van het reglement door de gemeenteraad (niet het artikel 

i.v.m. de IGO-huisvuilzakken). 

• 8 juni 2006: wijziging van het reglement door de gemeenteraad (niet het artikel 

i.v.m. de IGO-huisvuilzakken). 

• Begin 2017: aanpassing van het aantal zakken per rol huisvuilzakken (10 in plaats 

van 20 zakken van 70L - 10 in plaats van 20 zakken van 35L). 

 

Feiten en context 

 

Gepensioneerde senioren met een attest 'Inkomensgarantie voor ouderen' hebben recht 

op gratis huisvuilzakken die ze jaarlijks kunnen afhalen bij de gemeente. Sinds 2009 

gebeurt dit via het Sociaal Huis. 

 

In 2001 werd vastgelegd dat de betrokken senioren aanspraak konden maken op één rol 

grote of 2 rollen kleine zakken.  

Het aantal zakken op een rol is begin 2017 gehalveerd. 

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005,  in het bijzonder artikel 42 § 3 en artikel 43. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Het is wenselijk dat senioren verder aanspraak kunnen maken op eenzelfde aantal 

huisvuilzakken.  

In concreto betekent dit dat het aantal gratis rollen verdubbeld dient te worden.  

 

Financieel advies 
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Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2017 hebben gepensioneerden jaarlijks, op voorlegging aan het 

gemeentebestuur van het attest van 'Inkomensgarantie voor ouderen', zoals dit elk jaar 

wordt afgeleverd door de Federale Pensioendienst, recht op twee rollen huisvuilzakken van 

70 liter, hetzij vier rollen van 35 liter.  

 

Artikel 2 

Artikel 4 van het premie- en geschenkenreglement, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 22 mei 2003, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 

2017. 

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst, de dienst Vrije 

Tijd, het sociaal huis.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst, sociaal huis, dienst Vrije Tijd, communicatiedienst 

 

* * * 

 

O.P.9 Secretariaat. Fusiegesprekken Hoeilaart-Overijse-Huldenberg-Tervuren. 

Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Michel Joly stelt dat artikel 1 niet correct verwoord werd.  

Hij stelt dat de buurgemeente enkel een verkennend gesprek wil voeren. Hij acht 

argumenten pro een fusie aanwezig en overloopt deze. Hij overloopt tevens de verschillende 

partijstandpunten, naast de standpunten van een aantal professionele organisaties zoals 

VVSG en VOKA. 

Hij acht het onze plicht om minstens na te denken over de toekomst van de gemeente en 

acht het onbeleefd om niet in te gaan op een uitnodiging.  

Dhr. Wim Laureys geeft aan dat zijn fractie een vrijwillige fusionering bespreekbaar acht. 

Hij vraagt voorstellen welwillend te bekijken. Hij acht de formulering van artikel 1 evenmin 

goed en pleit voor samenwerking.  

Dhr. Roby Guns is de mening toegedaan dat de finaliteit van de uitnodiging een fusie betreft. 

Hij stelt dat het merendeel van de inwoners voor samenwerking, maar tegen een fusie, is.  

Dhr. Klaas Geers acht een fusie niet nuttig voor Hoeilaart. Hij pleit eveneens voor een betere 

samenwerking.  

Dhr. Michel Joly stelt dat de uitnodiging handelt om een vraag om na te denken over 

samenwerking en het onze plicht is om het gesprek te voeren.  

Dhr. Tim Vandenput stelt dat er ook nu al op verschillende vlakken en binnen verschillende 

vormen goed samengewerkt wordt met de onze buurgemeente.  

Hij is de mening toegedaan dat Hoeilaart over een goede structuur en financiële basis 

beschikt en wil deze niet te grabbel gooien.  

Mevr. Julie Vanstallen geeft aan dat Groen niet vasthoudt aan de grens van 15.000 inwoners 

en er binnen grote gemeenten op termijn een nood ontstaat aan subniveaus.  

Dhr. Steven Coppens stelt voor om artikel 1 aan te passen als volgt :  "De raad is van 

oordeel dat een fusie niet aan de orde is en besluit niet in te gaan op de uitnodiging tot het 

voeren van gesprekken over de fusie van de gemeente. De raad acht andere 

samenwerkingspistes, die leiden tot een verbetering van de werking of de dienstverlening, 

wel bespreekbaar”.  
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Voorgeschiedenis 

 

Brief van het gemeentebestuur van Overijse de dato 10 februari 2017. 

 

Feiten en context 

 

Het gemeentebestuur van Overijse heeft aan de gemeentebesturen van Hoeilaart, 

Tervuren en Huldenberg, een uitnodiging gericht voor overleg rond een eventuele 

fusionering.  

 

Fusionering op vrijwillige basis is mogelijk en wordt financieel ondersteund door de 

Vlaamse overheid.  

 

Juridische gronden 

 

Decreet van 24 juni 2016 met betrekking tot de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.  

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

Het is geenszins bewezen dat schaalvergroting leidt tot een verbetering van de efficiëntie, 

lagere kosten of verbeterde dienstverlening.  

Een fusie is op dit ogenblik dan ook niet aan de orde. 

Andere samenwerkingspistes, op een meer informele basis, die leiden tot een verbetering 

van de werking of de dienstverlening, kunnen wel besproken worden.   

  

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor; 2 stemmen tegen;  

 

Artikel 1 

De raad is van oordeel dat een fusie niet aan de orde is en besluit niet in te gaan op de 

uitnodiging tot het voeren van gesprekken over de fusie van de gemeenten. De raad acht 

andere samenwerkingspistes, die leiden tot een verbetering van de werking of de 

dienstverlening, wel bespreekbaar. 

 

Artikel 2 

Het gemeentebestuur van Overijse wordt in kennis gesteld van het standpunt van het 

gemeentebestuur van Hoeilaart.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Gemeentebestuur van Overijse 

 

* * * 

 

O.P.10 Dienst Vrije Tijd. Dienstreglement bibliotheek. Goedkeuring 

wijziging. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Alain Borreman is de mening toegedaan dat er een rekenfout geslopen is in de nota 

van de bibliothecaresse, wat de boetegelden betreft.  
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Hij informeert naar de evolutie van het ledenaantal.  

Hij stelt dat het de bedoeling moet zijn de inkomsten uit boetegelden te laten dalen.  

Mevr. Els Uytterhoeven wijst er in dit verband op dat de uitleentermijn voor dvd’s toeneemt 

en een daling van de boetegelden dan ook voor de hand ligt.  

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 26 maart 2012: beslissing van de gemeenteraad tot aanpassing van het 

dienstreglement naar aanleiding van de implementatie van de zelfbediening.  

• 24 juni 2013: beslissing van de gemeenteraad tot aanpassing van het 

dienstreglement naar aanleiding van het invoeren van lidgeld en het aanpassen van 

de boetetarieven.  

 

Feiten en context 

 

In de bibliotheek werd een betaalterminal geïnstalleerd.  

Naar aanleiding hiervan wordt het dienstreglement op een aantal punten geactualiseerd.  

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 § 3 en 43 § 2, 2°. 

 

Advies 

 

Advies van de beheerraad van de bibliotheek, vergadering van 7 maart 2017. 

 

Argumentatie 

 

Naar aanleiding van de introductie van een betaalterminal wordt het dienstreglement op 

een aantal punten aangepast.  

Zo worden nieuwe leden vrijgesteld van de betaling van lidgeld in het eerste jaar van 

lidmaatschap, worden uitleentermijnen voor dvd's en boeken gelijkgeschakeld, wordt het 

aantal uit te lenen materialen verhoogd, worden de boetetarieven aangepast en wordt er 

voorzien in de betaling van een transactiekost voor elektronische betalingen voor een 

bedrag onder 5 €. 

 

Een motivatienota van de bibliothecaresse wordt eveneens bijgevoegd.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het dienstreglement met betrekking tot de bibliotheek, 

zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

Huidig dienstreglement vervangt alle voorgaande versies en treedt in werking binnen de 5 

dagen na bekendmaking.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Annemie Pijcke 

Bevoegd lid van college: Els Uytterhoeven 

 

Uittreksel voor: 

Bibliotheek, communicatiedienst 

 

* * * 
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O.P.11 Dienst Vrije Tijd. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

Vervanging lid. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief van 9 februari 2017 van dhr. Kamiel Van Assche, houdende indiening van 

ontslag als lid van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

• Voordracht van dhr. Robin Deliens 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 de gemeenteraad.  

 

Kamiel Van Assche 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 dhr. Robin Deliens 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.  

 

Argumentatie 

 

Gelet op het ontslag van dhr. Kamiel Van Assche dient er zo spoedig mogelijk tot 

vervanging te worden overgegaan.  

Dhr. Robin Deliens werden 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 

Dhr. Robin Deliens wordt aangeduid als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur als plaatsvervanger van dhr. Kamiel Van Assche.  

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht de uittredende leden, de nieuw aangeduide leden 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 

 

Uittreksel voor: 

Kamiel Van Assche (ontslagnemende leden), Robin Deliens (nieuwe leden), mevr. Rhania 

Nakhili (voorzitter Jeugdraad), dhr. Erwin Gysens (voorzitter RvB 

Jeugdwerkinfrastructuur). 

Communicatieverantwoordelijke (website) 

 

* * * 
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O.P.12 Beleid en Dienstverlening. ILV it-punt. Goedkeuring wijziging 

oprichtingsakte. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 23 februari 2016: oprichting it-punt. 

• 27 juni 2016: beslissing van de gemeenteraad van Hoeilaart tot toetreding tot it-

punt. 

• 22 februari 2017: zitting van het beheerscomité van it-punt houdende goedkeuring 

van wijzigingen aan de oprichtingsakte. 

 

Feiten en context 

 

ILV it-punt verkreeg onlangs de zekerheid over de btw-vrijstelling, waardoor ze geen btw 

meer moet aanrekenen aan de afnemers van haar diensten. Deze aanpassing heeft ook 

gevolgen voor de uitsluitingscriteria. 

Leden van it-punt die niet langer hoofdzakelijk activiteiten verrichten die vrijgesteld of niet 

belastbaar zijn, moeten de vereniging verlaten, tenzij ze beroep kunnen doen op de 

tolerantie bij drempeloverschrijding. Om lid te blijven bij ILV it-punt zal elk lid jaarlijks een 

conformiteitsverklaring moeten invullen. 

 

Volgende aanpassingen worden voorzien in de oprichtingsakte : 

 

• Aanvulling artikel 17 met betrekking tot gemeenschappelijk personeel tussen VERA 

en it-punt; 

• Aanvulling artikel 20 en 21 met betrekking tot de BTW-vrijstelling; 

• Aanvulling artikel 25 en 28 betreffende de uitsluiting van de leden. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 6 en Artikel 9 - decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

• Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) van 12.12.2016 betreffende de 

tolerantie bij drempeloverschrijding. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Er bestaan geen specifieke bepalingen betreffende de procedurevoorwaarden om tot een 

wijziging van de oprichtingsakte te komen, zoals dat wel bepaald is voor de andere vormen 

van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, voor wat betreft hun statuten.   

 

Verder staat er dat het beheerscomité 'overlegt over de wijze waarop de overeenkomst 

wordt uitgevoerd'. Deze bepaling wordt van toepassing geacht omdat er afgesproken wordt 

hoe er met de btw wordt omgegaan.  

 

Dit houdt in dat de samenwerkingsovereenkomst aangepast wordt.  

Het beheerscomité besloot de aanpassing aan de gemeenteraden over te maken.  

 

Financieel advies 

 

Financiële 

gevolgen voorzien 

Actie 

1419/024/001/001/001 

- Overig beleid 

 

+ € 10.083,15 in het voordeel van het 

gemeentebestuur 
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Registratiesleutel 

61429999 - 

Informaticakosten 

 

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de oprichtingsakte van ILV it-punt. 

 

Artikel 2 

Het college te belasten met het jaarlijks invullen van de conformiteitsverklaring, teneinde 

aan te tonen dat de activiteiten van het gemeentebestuur hoofdzakelijk vrijgesteld of niet 

belastbaar zijn. 

 

Artikel 3 

Dit besluit en de conformiteitsverklaring over te maken aan it-punt, Vaartdijk 3/001 

3018 Wijgmaal. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

ILV it-punt 

Vaartdijk 3/001 

3018 Wijgmaal 

 

 

Mevr. Eva De Bleeker geeft nog aan dat het charter verkeersveiligheid op het voorlaatste 

onderwijsoverleg aan bod kwam.  

 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Dhr. Alain Borreman wijst op de schadegevallen ingevolge de werken aan het 

Gemeenteplein. Hij geeft aan dat er minstens in 1 geval geen plaatsbeschrijving 

opgemaakt zou geweest zijn.  

Dhr. Marc Vanderlinden wijst er op dat de opmaak van een plaatsbeschrijving 

slechts in een aantal gevallen verplicht werd opgelegd aan de aannemer. Hij 

bevestigt echter dat, ook zonder plaatsbeschrijving, eenzelfde procedure gevolgd 

wordt, die via de verzekeringsmaatschappijen verloopt. 

 

2) Dhr. Jan Van Assche informeert naar het onderhoud van de verkeersspiegels door 

de beschutte werkplaats.  

Dhr. Marc Vanderlinden en mevr. Annelies Vanderlinden bevestigen dat dit deel 

uitmaakt van de opdracht die werd toegewezen aan de beschutte werkplaats.  

 

3) Dhr. Wim Laureys informeert naar de tevredenheid met betrekking tot de uitgave 

van de nieuwe infogids.  

Dhr. Joris Pijpen deelt mee dat hij de gemeentelijke administratie gevraagd heeft 

om een aantal elementen na te kijken.  

 

4) Dhr. Michel Joly wijst er op dat het gemeentelijk leegstandsregister niet volledig is.  

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat aan de secretaris en de stedenbouwkundige 

opdracht werd gegeven om te onderzoeken of de opmaak van het 

leegstandsregister niet in handen kan worden gegeven van een externe organisatie 

zoals IGO, naar het voorbeeld van een aantal omliggende gemeenten.  

 

5) Dhr. Patrick Demaerschalk wijst op het feit dat een aantal mobiliteitsmaatregelen 

van de gemeente Overijse ook een impact hebben in Hoeilaart.  
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Hij vraagt of er daaromtrent ook overleg geweest is. 

Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat er hieromtrent overleg heeft plaatsgevonden.  

Hij geeft aan dat het ook de bedoeling is om in te stappen op een onderzoek naar 

de herkomst van de verkeersstromen.  

Wat de werken aan de Welriekende Dreef en de Terhulpensesteenweg betreft, 

bevestigt hij dat er overleg plaatsvond met de gemeente Overijse en de 

voorgestelde maatregelen als voldoende beoordeeld werden door het college van 

burgemeester en schepenen.  

Dhr. Patrick Demaerschalk wijst nog op de gevaarlijke situatie ter hoogte van de 

kruispunten Marchandstraat-Verbeekstraat en Kumpsstraat-Verbeekstraat.  

Dhr. Marc Vanderlinden is de mening toegedaan dat de oplossing van de problemen 

in handen ligt van de Vlaamse overheid. Hij stelt dat de 4 gemeenten bij de 

bevoegde overheden zullen blijven aandringen op een oplossing voor de 

mobiliteitsknelpunten, evenals een verbetering van het treinverkeer.  

 

 

* * * 

 

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 

 

 


