Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 27 APRIL 2015
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 23
maart 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

23 maart 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: 18 stemmen voor;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 23 maart 2015 goed.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.
Beslissing tot plaatsen van een stopbord in de Borreweg.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
/
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Advies
Positief advies van de verkeerscommissie, uitgebracht in zitting van 24 februari 2015.
Argumentatie
Door de plaatsgesteldheid in de Borreweg is het uitzicht erg beperkt. Bestuurders moeten
stoppen om voorrang te verlenen aan het verkeer in de Koldamstraat.
Het is noodzakelijk om een B5 (stop) verkeersbord te plaatsen in de onmiddellijke
nabijheid van de plaats waar de bestuurders moeten stoppen en voorrang moeten
verlenen.
De Borreweg is in een Zone 30 gelegen.
Het betreft een gemeenteweg.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

61035010/0200

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;

€ 114,95
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Artikel 1
Een verkeersbord B5 (stop) en een F45b (doorlopende straat) wordt in de Borreweg
geplaatst. Tevens wordt er een stoplijn geschilderd.
Artikel 2
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst.
Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Vanwijnsberghe
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
Technische dienst/mobiliteit.
Afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid.
***
O.P.3 Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.
Beslissing tot plaatsen van een stopbord in Terstrekkes.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
/
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Advies
Positief advies van de verkeerscommissie, uitgebracht in zitting van 24 februari 2015.
Argumentatie
Door de plaatsgesteldheid in de Terstrekkes is het uitzicht erg beperkt. Bestuurders
moeten stoppen om voorrang te verlenen aan het verkeer in de Kasteelstraat.
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Het is noodzakelijk om een B5 (stop) verkeersbord met een M10 onderbord te plaatsen in
de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de bestuurders moeten stoppen en
voorrang verlenen.
Terstrekkes is in een Zone 50 gelegen.
Het betreft een gemeenteweg.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

61035010/200

€ 114,95

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
Een verkeersbord B5 (stop) met onderbord M10 en een F45b (doorlopende straat) wordt
in Terstrekkes geplaatst. Tevens wordt er een stoplijn geschilderd.
Artikel 2
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst.
Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Vanwijnsberghe
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
Technische dienst/mobiliteit.
Afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid.
***
O.P.4 Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.
Beslissing tot plaatsen van signalisatie in de Keizersberg.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
/
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 27 april 2015

•
•

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Advies
Positief advies van de verkeerscommissie, uitgebracht in zitting van 24 februari 2015.
Argumentatie
Door de plaatsgesteldheid in de Keizersberg is het uitzicht erg beperkt. Bestuurders
moeten stoppen om voorrang te verlenen aan het verkeer in de Overijsesteenweg.
Het is noodzakelijk om een B5 (stop) verkeersbord met een M10 onderbord en een C31b
(verboden rechts af te draaien) te plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de plaats
waar de bestuurders moeten stoppen en voorrang moeten verlenen.
De Keizersberg is in een Zone 30 gelegen.
Het betreft een gemeenteweg.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

61035010/0200

€ 230

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
Een verkeersbord B5 (stop) met onderbord M10, C31b (verboden rechts af te draaien) en
een F45b (doorlopende straat) wordt in de Keizersberg geplaatst. Tevens wordt er een
stoplijn geschilderd.
In de Overijsesteenweg, rechtover de Keizersberg, wordt een D1a (verplichte rijrichting)
geplaatst. Tevens wordt er een gele onderbroken streep geschilderd waarlangs het
parkeren op de rijbaan verboden is.
Artikel 2
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst.
Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Vanwijnsberghe
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
Technische dienst/mobiliteit.
Afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid.
***

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 27 april 2015

O.P.5 Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.
Beslissing tot plaatsing van een asverschuiving in de Georges Huynenstraat.
DE RAAD,
Dhr. Michel Joly stelt dat het geen ideale oplossing is om verkeer te vermijden en polst
naar andere maatregelen voor de wijk ’t Roth en Pittoresque.
Dhr. Tim Vandenput stelt nog overleg met de buurtbewoners in het vooruitzicht en sluit
andere maatregelen niet uit.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Naar aanleiding van aanhoudende klachten werd beslist om over te gaan tot de plaatsen
van een proefopstelling onder de vorm van een asverschuiving in de G. Huynenstraat ter
hoogte van de huisnummers 29 en 31.
De proefopstelling wordt voorafgegaan door snelheidsmetingen. Volgende resultaten
worden opgetekend bij de snelheidsmetingen
85% - 0 en 50km/u
14% - 50 en 70km/u
<1% - >70km/u
De groep 0 - 50km/u is gevoelig lager dan op andere meetpunten van de wijk.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Advies
Positief advies van de verkeerscommissie, uitgebracht in zitting van 24 februari 2015.
Argumentatie
De proefopstelling van de asverschuiving heeft een duidelijke verhoging tot gevolg van
de groep bestuurders die minder dan de maximum toegelaten snelheid rijden (zone 50),
hetgeen het beoogde doel is en een positief effect op de verkeersveiligheid heeft.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

61035010/0200

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;

€ 230
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Artikel 1
In de G. Huynenstraat wordt t.h.v. huisnummers 28 en 31 een asverschuiving geplaatst,
volgens plan in bijlage.
Artikel 2
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst.
Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Vanwijnsberghe
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
- Technische dienst/mobiliteit.
- Afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid.
***
O.P.6 Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement.
Beslissing tot invoeren van een voorrangsregeling in de E. Sohiestraat.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
/
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Advies
Positief advies van de verkeerscommissie, uitgebracht in zitting van 24 februari 2015.
Argumentatie
Door de heraanleg van de Edgard Sohiestraat, gedeelte tussen de Bergstraat en de de
Quirinilaan, waar de weg een maximale wegbreedte heeft van 4 meter en te smal is om 2
voertuigen te laten kruisen, dient er een voorrangsregeling getroffen te worden.
De voorrang wordt gegeven aan de voertuigen komende van het centrum.
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De Edgard Sohiestraat ligt gedeeltelijk in een zone 50.
Het betreft een gemeenteweg.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

61035010/0200

€ 114,95

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
Een verkeersbord B21 (voorrang) en een verkeersbord B19 (vrije doorgang verlenen)
wordt in de Edgard Sohiestraat ter hoogte van huisnummer 38 en 59 geplaatst. Voor de
versmalling worden de gevaarsborden A7b en A7c (rijbaanversmalling) geplaatst.
Artikel 2
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst.
Artikel 3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Vanwijnsberghe
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
Uittreksel voor:
Technische dienst/mobiliteit.
Afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid.
***
O.P.7 Ruimtelijke Ordening. GECORO. Kennisname jaarverslag 2014.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De voorzitter van de GECORO brengt jaarlijks verslag uit over het beheer van de
werkingsmiddelen aan de gemeenteraad, hij geeft een overzicht van de vergaderingen
van het afgelopen jaar en hij blikt vooruit op het werkjaar 2015.
Juridische gronden
Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000, gewijzigd op 5 juni 2009, tot
vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van
de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.
Advies
De GECORO vergaderde op:
• 11 februari 2014
• 8 mei 2014
• 24 juni 2014
• 26 augustus 2014

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 27 april 2015

•
•

2 december 2014
22 december 2014

Argumentatie
Het verslag in bijlage heeft betrekking op afgelopen kalenderjaar en wordt jaarlijks ter
kennis gebracht aan de gemeenteraad.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

62000010-0100

€ 3658 (bruto)

BESLUIT:
Enig artikel
Het verslag, zoals gevoegd in bijlage, wordt voor kennisname aanvaard
Verantwoordelijke ambtenaar: Caroline Boers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
voorzitter GECORO
dienst ruimtelijke ordening
***
O.P.8 Dienst Cultuur en Toerisme. Toerisme Vlaams-Brabant. Goedkeuring
nieuwe convenant betreffende de toeristische werking in de regio Groene
Gordel 2015-2019.
DE RAAD,
Dhr. Michel Joly stelt dat het niet duidelijk is waar de prioriteiten van het bestuur liggen
en hoe er invulling zal worden gegeven aan de convenant.
Mevr. Els Uytterhoeven geeft aan dat er vooral intergemeentelijk gewerkt zal worden,
maar er op dit ogenblik nog geen concrete projecten voorliggen.
Zij stelt eveneens dat de bijdrage van de gemeente Hoeilaart ten volle aan de
regiowerking besteed zal worden en de beslissingen met betrekking tot de besteding ook
op dit niveau genomen zullen worden.
Dhr. Tim Vandenput wijst er op dat er een jaaractieplan zal worden gemaakt.
Voorgeschiedenis
•

Op de gemeenteraad van 23 juni 2008 werd de convenant 'betreffende het
Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie 2008-2013 Groene Gordel'
goedgekeurd.

Feiten en context
Door de Provincie Vlaams-Brabant werd een nieuwe convenant betreffende de
toeristische werking in de regio Groene Gordel opgesteld voor de periode van 1 januari
2015 tot 31 december 2019. Met een integratie van de toeristische werking binnen
Toerisme Vlaams-Brabant vzw en een vernieuwde samenwerking met de gemeenten
wordt een nieuwe stap gezet in de toeristische ontwikkeling van de Groene Gordel als
toeristische regio.
Elke gemeente van de Groene Gordel wordt gevraagd om 0,50 euro per inwoner bij te
dragen op basis van het inwonersaantal van januari 2014. Dit bedrag wordt opgesplitst in
een basispakket voor gemeenten (0,20 euro per inwoner) beheerd door Toerisme
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Vlaams-Brabant vzw en een regiopakket (0,30 euro per inwoner) beheerd door het Top
(Toeristisch Overleg Platform) Groene Gordel.
Juridische gronden
Artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Advies
/
Argumentatie
In deze nieuwe convenant blijven de gemeentebesturen belangrijke partners in de
uitbouw van het provinciaal toerismebeleid. De taakverdeling en de financiële bijdragen
van de verschillende actoren worden duidelijk vastgelegd. Bovendien komt er meer
ruimte en financiële steun voor intergemeentelijke initiatieven.
Financieel advies
Jaarlijks :
Financiële gevolgen
voorzien

0520/61500063

€ 5.303

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de nieuwe convenant opgesteld door Toerisme Vlaams-Brabant
vzw betreffende de toeristische werking in de regio Groene Gordel 2015-2019 goed.
Artikel 2
De gemeente engageert zich om een jaarlijkse bijdrage van 5.303 euro te storten aan
Toerisme Vlaams-Brabant vzw.
Verantwoordelijke ambtenaar: Beatrijs Dhont
Bevoegd lid van college: Els Uytterhoeven
Uittreksel voor:
Toerisme Vlaams-Brabant vzw
intern: Dienst Cultuur en Toerisme, financiële dienst
***
O.P.9 Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling gemeentelijke tussenkomst in Buzzy Pazzabonnement, schooljaar 2015-2016.
DE RAAD,

Dhr. Wim Laureys informeert naar eventuele besparingen met betrekking tot de
gemeentelijke tussenkomst.
Dhr. Tim Vandenput ontkent plannen in die richting.
Voorgeschiedenis
•

beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2014 tot verderzetting van de
tussenkomst in de aankooppprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het
schooljaar 2014-2015.
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Feiten en context
Het systeem met betrekking tot de gemeentelijke tussenkomst in de aankoopprijs van
een Buzzy Pazz is in voege sinds 1 september 2011 en werd sindsdien jaarlijks verlengd.
Oorspronkelijk bedroeg de tussenkomst 10 % van de abonnementsprijs, sinds 1
september 2012 werd de tussenkomst opgetrokken tot 20 % van de aankoopprijs.
De Lijn past de korting automatisch toe op alle aankopen van abonnementen door
inwoners van Hoeilaart. De Lijn staat ook in voor de communicatie van de gemeentelijke
tussenkomst naar de inwoners toe.
De tussenkomst wordt contractueel vastgelegd in een overeenkomst tussen de Lijn en de
gemeente Hoeilaart.
De Lijn factureert de tussenkomst op maandelijkse basis aan het gemeentebestuur.
De huidige overeenkomst met de Lijn loopt af op 31 augustus 2015.
Een nieuwe beslissing dient door de gemeenteraad getroffen te worden, opdat de
gemeentelijke tussenkomst verzekerd zou zijn met betrekking tot de aankoop van Buzzy
Pazz-abonnementen vanaf 1 september 2015.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
(bevoegdheden van de gemeenteraad).

in

het

bijzonder

artikel

42

en

43

Advies
Er werd geen extern advies ingewonnen.
Argumentatie
De tussenkomst past in de promotie van het openbaar vervoer op het grondgebied en wil
jonge kinderen er toe aanzetten maximaal gebruik te maken van de bus.
De Lijn staat in voor de afwerking van alle administratieve verrichtingen, verbonden aan
de uitvoering van de overeenkomst.
Aan de verderzettting van de tussenkomst is dan ook geen bijzondere bijkomende
werklast voor de gemeentelijke diensten verbonden.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

0210/64940006

€ 51.000

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de overeenkomst Buzzy Pazz voor
het schooljaar 2015-2016.
Artikel 2
De raad geeft opdracht om de Lijn van deze beslissing in kennis te stellen.
Artikel 3
De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen om tot ondertekening van
de overeenkomst over te gaan.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Lijn Vlaams-Brabant, de
communicatiedienst, de financiële dienst en de dienst mobiliteit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Jean-Paul Van Horenbeke
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Uittreksel voor:
Financiële dienst, technische dienst, communicatiedienst.
***
O.P.10

Secretaris. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies rekening 2014.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

6 maart 2015: schrijven van de Kerkfabriek Sint-Clemens met verzoek om de
rekening 2014 te willen adviseren (bijgevoegde stukken: jaarrekening 2014,
financiële nota en kastoestand).

Feiten en context
De rekening 2014 van de Kerkfabriek Sint-Clemens werd goedgekeurd door de Kerkraad
in zitting van 26 februari 2015.
In het kader van het administratief toezicht, conform art. 55 § 2, dient deze rekening
voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad binnen de 50 dagen na ontvangst.
Na advies dient ze overgemaakt te worden aan de provinciegouverneur ter goedkeuring.
Juridische gronden
•
•

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten.
Het gemeentedecreet.

Advies
/
Argumentatie
De gemeentelijke bijdrage bedroeg 41.900 euro in totaal.
De totale exploitatieontvangsten bedroegen 94.596,64 euro (98.250 euro begroot).
De totale exploitatieuitgaven bedroegen 80.416,74 euro (107.296 euro begroot).
Het saldo is dan ook positief, ten bedrage van 14.179,90 euro.
De rekening mag positief geadviseerd worden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
De rekening 2014 de Kerkfabriek Sint-Clemens gunstig te adviseren.
Artikel 2
Onderhavige beslissing voor nuttig gevolg over te maken aan dhr. Gouverneur.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Kerkfabriek Sint-Clemens, p/a Marc Beelen, Residentie Willem Mat, Willem Matstraat 5
/ app. 02, 1560 Hoeilaart
- Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
***
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O.P.11

Secretaris. Brandweerbijdrage. Advies afrekening 2013.

DE RAAD,
Dhr. Tim Vandenput licht de regeling toe.
Hij stelt voor de afrekening 2013 gunstig te adviseren. Hij bevestigt dat er in 2015
tweemaal betaald zal moeten worden en schetst de geschiedenis van de betalingsregeling
van de brandweerbijdrage. Hij geeft aan dat de gemeenten niet op de hoogte waren van
de nieuwe betalingsregeling en ook de gouverneur geen opmerkingen maakte naar
aanleiding van de voorlegging van de gemeentelijke budgetten.
Hij geeft aan dat hij aan de diensten van de gouverneur gevraagd heeft om een
toelichting op papier te zetten.
Hij bevestigt tenslotte nog dat het mogelijk zal zijn om de dubbele uitgave te verwerken
in het gemeentelijk budget.
Dhr. Alain Borreman informeert nog naar de werking van de hulpverleningszone.
Dhr. Steven Coppens geeft lezing van het voorstel tot aanpassing van artikel 2. De
aanpassing strekt er toe de gouverneur om een duidelijke uitleg te vragen.
Voorgeschiedenis
•

Brief van de gouverneur, gedateerd 8 april 2015.

Feiten en context
De gemeentelijke bijdrage in de brandweerkosten wordt jaarlijks vastgesteld.
In 2015 dient ook de afrekening met betrekking tot het jaar 2013 te worden betaald.
Artikel 10 § 4, 2° van de wet van 31 december 1963 stelt dat "Bij het einde van elk
kwartaal geeft de gouverneur aan elke betrokken gemeente kennis van het voorlopig
bedrag van de bijdrage betreffende de periode."
Bij brief gedateerd 8 april gaf de gouverneur aan de gemeente kennis van de afrekening
van de brandweerbijdrage voor het boekjaar 2013 en vraagt hij de gemeente
hieromtrent om advies.
In de brief van 8 april deelt de gouverneur ook mee dat hij 4 kwartaaltranches voor 2015
zal laten debiteren van de zichtrekening van de gemeente. Op 7 april werd de inhouding
van de eerste kwartaaltranche al doorgevoerd.
Juridische gronden
•
•

Wet van 31 december 1963, in het bijzonder artikel 10 § 4, 2°
artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

Advies
/
Argumentatie
Voor het jaar 2015 werd door de gouverneur een definitieve verdeelsleutel vastgesteld
voor de hulpverleningszone Oost-Brabant. De kwartaaltranches worden rechtstreeks
betaald aan de hulpverleningszone op basis van een door de hulpverleningszone
bezorgde schuldvordering.
Bij brief van 8 april deelt de gouverneur mee dat hij vier kwartaaltranches voor 2015 zal
laten debiteren van de zichtrekening van de gemeente. Uit de brief en uit navraag bij de
diensten van de gouverneur blijkt dat de vermelde tranches betrekking hebben op
afrekeningen van de periode voor 1 januari 2015. Een eerste inhouding werd reeds
uitgevoerd.
Uit artikel 10 § 4, 2° blijkt dat de kwartaaltranches als voorschot op het lopend boekjaar
fungeren. De door de gouverneur gevraagde tranches betreffen niet het lopend boekjaar,
waarvoor de gemeente rechtstreeks voorschotten betaalt aan de hulpverleningszone.
De gemeente zou op deze manier dubbele voorschotten dienen te betalen, zonder dat
hiervoor enige rechtsgrond voorhanden is.
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Het is dan ook noodzakelijk dat de raad zich verzet tegen de afhouding van 4
kwartaaltranches voor 2015 en de terugstorting van de eerste afgehouden
kwartaaltranche vraagt.
De eindafrekening met betrekking tot het dienstjaar 2013 zelf kan wel gunstig
geadviseerd worden.
Financieel advies
Financiële gevolgen
niet voorzien

Budgetwijziging met
impact op
autofinancieringsmarge
en/of resultaat op
kasbasis

BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
De raad brengt een gunstig advies over de afrekening van de brandweerbijdrage voor het
boekjaar 2013.
Artikel 2
De raad gaat akkoord met de afhouding van 4 kwartaaltranches voor 2015 onder
voorbehoud van het verkrijgen van de nodige toelichtingen hieromtrent van de
gouverneur.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Provinciegouverneur Lodewijk De Witte, financieel beheerder Kris Philips
***
O.P.12
Secretariaat. Finilek. Beslissing tot onderschrijving gemeentelijk
aandeel in Kapitaalverhoging Publi-T.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

24 maart 2015: aangetekend schrijven van Finilek met voorstel en toelichtingen
in de bijgevoegde motiveringsnota tot inschrijving op de kapitaalverhoging van
Publi-T voor het gemeentelijk aandeel ten bedrage van 92.650,97 euro.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Finilek.
Finilek is op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder van Publi-T.
Juridische gronden
•
•
•
•

Het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42.
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
De statuten van Finilek.
Het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de
participatie in Publi-T (bijlage 4 van de statuten).

Advies
/
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Argumentatie
Het door de gemeente te onderschrijven bedrag bedraagt 92.650,97 euro. Aan de
operatie zijn geen boekhoudkundige of budgettaire verrichtingen verbonden. De
kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt gefinancierd via
vreemde middelen (bankfinanciering).
De inschrijvingsprijs op de kapitaalverhoging is gebaseerd op de waarde van een aandeel
van Elia van 25,47 euro, terwijl de huidige actuele waarde rond de 39 euro schommelt.
De raad van bestuur van Finilek heeft zich unaniem positief uitgesproken over de
kapitaalverhoging.
Het gemeentelijke aandeel ten bedrage van 92.650,97 euro in de kapitaalverhoging kan
onderschreven worden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te
onderschrijven voor een bedrag van 92.650,97 euro.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit voor uitvoering over te maken aan Finilek, c/o Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Philips
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Finilek c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel
- financieel beheerder
***
O.P.13
Secretariaat. Finilek. Aanduiding afgevaardigde voor de
jaarvergadering van 19 juni 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

24 maart 2015: aangetekende brief van Finilek, zijnde de uitnodiging op de
jaarvergadering van 19 juni 2015 en vraag tot aanduiding van een
afgevaardigde/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 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 gemeentendeelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
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•
•

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 jaarvergadering van Finilek van 19 juni 2015.
Dhr. Tim Vandenput wordt voorgedragen als afgevaardigde van de gemeente.
De raad gaat over tot stemming bij handopsteking.
Dhr. Tim Vandenput heeft 18 ja-stemmen behaald.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
De raad duidt dhr. Tim Vandenput, burgemeester, Veldstraat 5, 1560 Hoeilaart, aan als
afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
jaarvergadering van Finilek van 19 juni 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
***
O.P.14
Secretariaat. Finilek. Aanduiding plaatsvervanger voor de
jaarvergadering van 19 juni 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

24 maart 2015: aangetekende brief van Finilek, zijnde de uitnodiging op de
jaarvergadering van 19 juni 2015 en vraag tot aanduiding van een
plaatsvervanger/volmachtdrager van de gemeente.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Finilek.
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Er dient te worden overgegaan
volmachtdrager van de gemeente.

tot

de

aanduiding

van

een

plaatsvervangend

Juridische gronden
•

•
•

Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeentendeelnemers 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 jaarvergadering van Finilek van 19 juni 2015.
Mevr. Eva De Bleeker wordt voorgedragen als plaatsvervangend volmachtdrager van de
gemeente.
De raad gaat over tot stemming bij handopsteking.
Mevr. Eva De Bleeker heeft 18 ja-stemmen behaald.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker, schepen, Albert I-laan 10, 1560 Hoeilaart, aan als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
jaarvergadering van Finilek van 19 juni 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.
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
***
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O.P.15
Secretariaat. Havicrem. Aanduiding afgevaardigde algemene
vergadering.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
9 april 2015: brief van Havicrem, zijnde de uitnodiging en agenda m.b.t. de algemene
vergadering van Havicrem op woensdag 24 juni 2015 en vraag tot aanduiding van een
vertegenwoordiger van de gemeente.
Feiten en context
De gemeente is aangesloten 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.
Er dient te worden overgegaan tot aanduiding van een volmachtdrager van de gemeente.
Juridische gronden
•
•

•
•
•

Decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1076
betreffende de OCMW's, 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;
Decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 6 juli 2001;
De bepalingen van artikel 57 van bovenvernoemde decreten;
Artikel 6 van de statuten van Havicrem waarin bepaald wordt dat de duurtijd van
Havicrem eindigt op 10 juni 2021.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente dient een afgevaardigde/volmachtdrager aan te duiden om deel te kunnen
nemen aan de algemene vergadering van Havicrem van 24 juni 2015.
Mevr. Els Uytterhoeven wordt voorgedragen als afgevaardigde van de gemeente.
De raad gaat over tot stemming bij handopsteking.
Mevr. Els Uytterhoeven heeft 18 ja-stemmen behaald.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
De raad duidt mevr. Els Uytterhoeven, schepen, Charles Coppensstraat 88, 1560
Hoeilaart, aan als afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen
aan de algemene vergadering van Havicrem van 24 juni 2015.
Artikel 2
De raad mandateert de afgevaardigde om de agenda van de algemene vergadering van
24 juni 2015 goed te keuren.
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Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van Havicrem cv,
Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Havicrem en betrokkene
***
O.P.16
Secretariaat. Havicrem. Aanduiding plaatsvervanger algemene
vergadering.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
9 april 2015: brief van Havicrem, zijnde de uitnodiging en agenda m.b.t. de algemene
vergadering van Havicrem op woensdag 24 juni 2015 en vraag tot aanduiding van een
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de gemeente.
Feiten en context
De gemeente is aangesloten 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.
Er dient te worden overgegaan tot aanduiding van een plaatsvervanger van de
volmachtdrager van de gemeente.
Juridische gronden
•
•

•
•
•

Decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1076
betreffende de OCMW's, 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;
Decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 6 juli 2001;
De bepalingen van artikel 57 van bovenvernoemde decreten;
Artikel 6 van de statuten van Havicrem waarin bepaald wordt dat de duurtijd van
Havicrem eindigt op 10 juni 2021.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente dient een plaatsvervanger voor de afgevaardigde/volmachtdrager aan te
duiden om deel te kunnen nemen aan de algemene vergadering van Havicrem van 24
juni 2015.
Dhr. Marc Vanderlinden wordt voorgedragen als plaatsvervanger van de afgevaardigde
van de gemeente.
De raad gaat over tot stemming bij handopsteking.
Dhr. Marc Vanderlinden heeft 18 ja-stemmen behaald.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden, schepen, Jan Lindtsstraat 30, 1560 Hoeilaart, aan
als plaatsvervanger van de afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering van Havicrem van 24 juni 2015.
Artikel 2
De raad mandateert de plaatsvervanger van de afgevaardigde om de agenda van de
algemene vergadering van 24 juni 2015 goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van Havicrem cv,
Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Havicrem, betrokkene
***
O.P.17
Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling
mandaten voor de statutaire gewone algemene vergadering van 20 mei 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

23 maart 2015: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de statutaire gewone algemene vergadering van 20 mei 2015 met
verzoek om de afgevaardigde te mandateren de betreffende agendapunten goed
te keuren.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten 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.
Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6 juli
2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.
Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2013 werd beslist 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.
Juridische gronden
•

Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
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•

•

Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in
het bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeentendeelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de statutaire
gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 20 mei 2015, welke
volgende punten omvat:
1) notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014:
goedkeuring;
2) verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2014;
3) jaarrekening 2014 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2014,
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 49ste 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) Varia.
evenals de in zitting van 27 mei 2013 aangeduide afgevaardigde en plaatsvervanger van
de afgevaardigde te mandateren om de agenda van de statutaire algemene vergadering
van Haviland van 20 mei 2015 goed te keuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 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 van 20 mei 2015 goed te keuren.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 27 april 2015

O.P.18
Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van19 juni 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
9 april 2015: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 19
juni 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.
De beslissingen van de gemeenteraad van 23 september 2013 tot aanduiding van Tim
Vandenput als afgevaardigde en van Eva De Bleeker als plaatsvervanger van de
afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot
en met 31 december 2018.
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 tevens jaarvergadering van 19 juni 2015 van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek en het mandaat van de vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger
vast te stellen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 19 juni 2015:
1) Verslagen de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014;
2) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans,
resultatenrekening,
winstverdeling,
boekhoudkundige
besluiten
en
waarderingsregels);
3) Kwijting te geven aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurcomités
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014;
4) Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG;
5) Statutaire benoemingen;
6) Statutaire mededelingen.
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Artikel 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.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek,
t.a.v. 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
- Iverlek, t.a.v. het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
- Tim Vandenput, burgemeester, Veldlaan 5, 1560 Hoeilaart
- Lucrèce Neirynck, Sociaal controleur bij het R.S.V.Z., via mail: lucrece.neirynck@rsvzinasti.fgov.be
***
O.P.19
Secretaris. Idea Consult. Kennisname einddocument studie
gemeentelijke organisatie.
DE RAAD,

Dhr. Van Assche betreurt dat de documenten nu pas ter beschikking staan.
Hij stelt dat het rapport geen antwoord biedt voor de overuren. Hij vindt het verkeerd om
het aantal kaderleden te laten stijgen en het aantal uitvoerende personeelsleden te laten
dalen en wijst er ook op dat collega’s nu concurrenten worden.
Hij wijst nog op het ontbreken van bepalingen inzake kwaliteitscontrole.
Mevr. Annelies Vanderlinden verlaat de zitting tijdens de bespreking van dit
agendapunt en vervoegt de zitting voor aanvang van de stemming.
Dhr. Van Assche was er zich niet van bewust dat het personeel van de financiële dienst
taken verrichtte voor het ocmw.
Hij is de mening toegedaan dat een aantal bijlagen niet ter beschikking stonden.
De centralisering van secretariaatstaken acht hij geen voorbeeld van modern
management, eerder van een verstrenging van de controle.
Hij geeft tot slot aan niet gelukkig te zijn met de zware top ten overstaan van een kleine
ploeg.
Voorgeschiedenis
•
•

Studie, houdende doorlichting van de gemeentelijke organisatie door Idea
Consult.
Beslissing van de gemeenteraad van 23 maart 2015, houdende goedkeuring van
het organogram van de gemeentelijke diensten van het personeelskader.

Feiten en context
In de loop van 2014 werd een studie uitgevoerd door de firma Idea Consult.
De studie had tot doel de gemeentelijke organisatie te verbeteren. Uit de studie bleken
een aantal verbeterpunten naar voor te komen, waaronder de noodzaak aan
professionalisering van de ondersteunende diensten (HR, ICT, facility, financiën, ...).
Het einddocument was nog niet beschikbaar op de gemeenteraadszitting van 23 maart
2015, maar wordt nu ter kennisgeving meegedeeld.
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Juridische gronden
Artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Advies
/
Argumentatie
Het einddocument van
gemeenteraadsleden.

de

studie

wordt

ter

kennisgeving

meegedeeld

aan

de

Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van het einddocument met betrekking tot de studie, uitgevoerd
door Idea Consult.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Secretariaat
***
O.P.20

Secretaris. Beleidstoelichting. Jean-Paul Van Horenbeke.

DE RAAD,

Dhr. Van Horenbeke licht zijn beleidsplannen toe en wijst ook nog op de initiatieven met
betrekking tot het Starterscentrum.
Voorgeschiedenis
•

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

Feiten en context
Naar analogie met de geplande beleidstoelichting voor de adviesorganen wordt er
voorzien in een beleidstoelichting door de leden van het college van burgemeester en
schepenen aan de gemeenteraad.
In zitting van 26 januari werd de beleidstoelichting door dhr. Tim Vandenput en mevr.
Eva De Bleeker geagendeerd, gevolgd door de beleidstoelichting door dhr. Marc
Vanderlinden en mevr. Els Uytterhoeven in zitting van 23 februari en de
beleidstoelichting van dhr. Joris Pijpen en dhr. Wilfried Van Raemdonck in zitting van 23
maart.
In de zitting van april wordt de beleidstoelichting van het overige lid van het college van
burgemeester en schepenen gepland, dhr. Jean-Paul Van Horenbeke.
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Juridische gronden
•

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

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de beleidstoelichting, verstrekt door dhr. Jean-Paul Van
Horenbeke.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Geen uittreksels voorzien.
***
Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Borreman geeft aan verontrust te zijn wat de vermindering van het aantal
parkeerplaatsen op het Gemeenteplein betreft, zelf inachtgenomen de invoering
van de blauwe zone.
Hij vraagt naar de implicaties voor de middenstand.
Dhr. Vandenput stelt dat de invoering van de blauwe zone de parkeercapaciteit zal
verhogen en zodoende de daling van het aantal parkeerplaatsen zal compenseren.
Hij geeft aan dat er in het verleden tellingen plaatsvonden waaruit bleek dat veel
wagens de hele dag geparkeerd bleven op het Gemeenteplein en het hier wellicht
ging om wagens van pendelaars, werknemers van handelszaken,…
Hij geeft aan dat het de bedoeling is een belevenisruimte te creëren en het
centrum aantrekkelijker te maken en niet enkel om het aantal parkeerplaatsen te
maximaliseren.
Dhr. Borreman stelt dat een echte studie ontbreekt en vraagt zich af wat de
impact op de omwonenden zal zijn.
Hij formuleert het voorstel om een proefopstelling te voorzien voor aanvang van
de werken.
Dhr. Tim Vandenput stelt dat het voorplein deels afgezet zal worden in het kader
van een archeologisch onderzoek en het hier dus een soort proefopstelling betreft.
Dhr. Borreman geeft aan dat de vrije ruimte gedoemd is om te mislukken als er
enkel een paar zitbanken geplaatst zouden worden.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat het een bewuste keuze is om een “ander”
plein te realiseren. Hij bevestigt dat de vrije ruimte moet ingevuld worden en
hoopt desbetreffend op initiatieven. Hij wijst ook op de aansluiting met het
voorplein van het gemeenschapscentrum.
Dhr. Borreman informeert naar de duurtijd van de werken en de voorzieningen
voor handelaars.
Dhr. Marc Vanderlinden stelt dat er nog een aantal beslissingen moeten worden
getroffen met betrekking tot de bovenbouw en er momenteel ook nagedacht
wordt over de fasering van de werken.
Hij raamt de duurtijd van de werken op 300 werkdagen of circa anderhalf jaar.
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Hij bevestigt de gefaseerde uitvoering en geeft aan dat het de bedoeling is om het
plein op elk ogenblik bereikbaar te houden.
Hij geeft nog aan dat het doel is om de werken te starten in oktober 2016 en het
momenteel enkel zeker is dat de werken starten op het kruispunt en eindigen aan
het woonzorgcentrum.
Hij wijst nog op een belangrijk element, te weten het overleg met de
nutsmaatschappijen.
2) Dhr. Wim Laureys informeert naar de inspraakmogelijkheden.
Dhr. Marc Vanderlinden verwijst naar de consultatie van de adviesraden, de
opmerkingen van brandweer, De Lijn, kermiskramers. Hij geeft aan dat er van de
buurtbewoners weinig respons kwam en deze eerder betrekking had op de
invoering van de blauwe zone.
Dhr. Tim Vandenput stelt dat de participatie ook indirect was en wijst nog op het
onderzoek dat zal gevoerd worden in het kader van de stedenbouwkundige
vergunningsprocedure.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de uitgangspunten van het project niet
gewijzigd werden sinds de opstart van het project.
3) Dhr. Jan Van Assche wijst op één belangrijke voorwaarde en die bestaat er in de
invoering van de blauwe zone niet te compenseren door middel van de invoering
van een bewonerskaart.
Dhr. Marc Vanderlinden is zich bewust van dit gevaar en geeft aan dat het niet de
bedoeling is dit te doen.
4) Dhr. Michel Joly informeert naar de heraanleg van de E. Vandenbroeckstraat.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat het een moeilijk dossier betreft, ook al
ingevolge eerdere onhaalbare voorwaarden opgelegd door de provincie.
Hij bevestigt dat er een nieuwe dossier ingediend is en de werken gepland zijn. Hij
zal navraag doen naar de geplande startdatum.
5) Dhr. Michel Joly informeert naar de winkelruimte in de nieuwbouw in de E.
Vandenbroecksteaat.
Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat de gemeente dit pand zou huren om het aan te
bieden aan bestaande handelaars of starters, maar de gemeenteraad eerst
uitgenodigd zal worden hieromtrent een overeenkomst goed te keuren zodat de
juridische basis aanwezig is.
6) Dhr. Michel Joly wijst nog op de veelvuldige afwezigheid van een afgevaardigde
van Pro Hoeilaart op de vergaderingen van Interrand.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat de betrokkene niet verplicht kan worden om
aanwezig te zijn of ontslag te nemen.

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