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* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 23 mei 2016. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Jan Van Assche geeft aan dat zijn vragen niet beantwoord werden.  

 

Voorgeschiedenis 

 

• 23 mei 2016: 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: 16 stemmen voor; 1 onthouding;  
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Enig artikel 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 23 mei 2016 goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 

 

* * * 

 

O.P.2 Beleid en Dienstverlening. Kennisgeving afspraken ingebruikname 

Meeting.mobile. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Bevraging met betrekking tot de in gebruik name van Meeting.mobile van 19 

november 2015. 

 

Feiten en context 

 

De digitale verzending van alle stukken voor de gemeenteraad betekent een 

administratieve vereenvoudiging, een werklastvermindering en de verkleining van onze 

ecologische voetafdruk. 

 

Meeting.mobile wordt reeds gebruikt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

In de komende maanden zullen we de software op punt stellen om gebruikt te worden voor 

de toekomstige zittingen van de gemeenteraad en worden de nodige voorbereidende 

stappen getroffen naar de gemeenteraadsleden toe.  

 

Op 22 augustus van 16u tot 21u wordt er een zitdag georganiseerd samen met de 

leverancier om alle devices (tablet, smartphone, laptop) te configureren voor het gebruik. 

De raadsleden zullen per mail een formulier ontvangen dat ze ingevuld moeten 

terugsturen. 

Tegelijkertijd wordt er een planning opgesteld voor de zitdag. Per raadslid wordt 15 tot 20 

minuten uitgetrokken. 

De verzending van de gemeenteraad van 26 september 2016 zal enkel nog verlopen via 

Meeting.mobile. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 21. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

De gemeentelijke administratie maakt gebruik van het softwarepakket Meeting.net voor 

het beheer van de vergaderingen en het aanmaken van agendapunten.  

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bovendien al gebruik van de uitbreiding 

Meeting.mobile, die toelaat om alle dossiers, verslagen en agendapunten vooraf, tijdens 

en na de vergadering digitaal ter beschikking te stellen voor alle deelnemers.  

 

Dit maakt het mogelijk om de vergaderingen sneller en efficiënter voor te bereiden en te 

verwerken.  
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Het gebruik van Meeting.mobile werd positief geëvalueerd en wordt uitgebreid naar de 

gemeenteraadszittingen, die vanaf de maand september dan ook volledig digitaal verwerkt 

zullen worden.  

 

Elk raadslid krijgt op een veilige manier toegang tot alle informatie die hij/zij nodig heeft 

om de vergadering voor te bereiden en tijdens de zitting te volgen.  

Papier wordt op deze manier overbodig. 

Ook voor de administratie zal de implementatie van Meeting.mobile voordelen met zich 

meebrengen. Agendapunten worden immers eenvoudig gepubliceerd en de raadsleden 

worden via mail automatisch op de hoogte gebracht.  

 

Financieel advies 

 

Financiële 

gevolgen voorzien 

1419/024/002/002/00

1  

61500100/0112 

€ 798,6  

 1419/024/001/001/00

1 

61420010/0119 

€ 825,83  

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de te volgen procedure voor het invoeren van Meeting.mobile 

als software ter ondersteuning van de organisatie van de gemeenteraadszittingen. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

Afdelingshoofd Beleid en Dienstverlening 

 

* * * 

 

O.P.3 Secretariaat. Huishoudelijk reglement.  Aanpassing in functie van 

ingebruikname Meeting.mobile. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Laureys vraagt nadere informatie met betrekking tot de berekeningswijze van de 

voorgestelde vergoeding.  

Er wordt gemeld dat hieromtrent afspraken gemaakt werden op het 

fractievoorzittersoverleg.  

 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Bevraging met betrekking tot de ingebruikname van het softwarepakket 

Meeting.mobile door de gemeenteraadsleden.  

 

Feiten en context 

 

Met ingang van de gemeenteraad van september 2016 zal er gebruik gemaakt worden van 

het softwarepakket Meeting.mobile van Remmicom.  

Dit pakket laat toe de gemeenteraadszittingen op een digitale wijze te laten verlopen.  

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 40. 
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Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Het huishoudelijk reglement regelt onder meer de wijze van verzending van de oproeping 

en het ter beschikking stellen van de dossiers aan de gemeenteraadsleden. Daarnaast 

regelt het huishoudelijk reglement ook de nadere regels in verband met de terugbetaling 

van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat.  

 

Het softwarepakket van Meeting.mobile  zorgt voor een verregaande digitalisering van de 

zittingen van de gemeenteraad. De ingebruikname ervan veronderstelt een aanpassing 

van het huishoudelijk reglement. Het huidig huishoudelijk reglement stipuleert dat de 

uitnodigingen voor de gemeenteraadszittingen in regel schriftelijk en aan huis gebeuren.  

 

Met ingang van de gemeenteraadszitting van september 2016 wordt het softwarepakket 

Meeting.mobile in gebruik genomen en zullen de uitnodigingen nog uitsluitend op digitale 

wijze bezorgd worden, via Meeting.mobile.  

Ook de dossiers, die betrekking hebben op de agendapunten, zullen op digitale wijze ter 

beschikking gesteld worden vanaf het tijdstip van verzending van de digitale uitnodiging.  

 

Omdat de omschakeling naar Meeting.mobile met zich meebrengt dat elk raadslid dient te 

beschikken over een tablet, laptop,... wordt er ook voorzien in een tussenkomst in de ict-

kosten (aanschaf tablet, laptop, printer,....). Deze tussenkomst wordt forfaitair vastgesteld 

op 325 € per raadslid, éénmaal per legislatuur betaalbaar.  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien.  

 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 onthoudingen;  

 

Enig artikel  

De raad hecht goedkeuring aan het gewijzigd huishoudelijk reglement, zoals gevoegd in 

bijlage bij deze beslissing.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Gemeenteraadsleden 

 

* * * 

 

O.P.4 Ruimtelijke ordening. Grondafstand. Verkaveling Carnoy. Bepaling 

grondafstand zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Verkavelingsaanvraag, ingediend door de familie Carnoy met betrekking tot het 

goed, gelegen Berkewegel, tussen de nummers 1 en 3. 

 

Feiten en context 

 

De verkaveling is gelegen in de Berkewegel sectie C 73 f4. 

De familie Carnoy wenst hun grond te verkavelen langsheen de Berkewegel, tussen de 

nummers 1 en 3 en kadastraal gekend sectie C 73 f4. Het betreft een verkavelingsaanvraag 
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voor 1 lot voor een ééngezinswoning in open verband langsheen de Berkewegel en het 

plaatsen van een bijgebouw langsheen de Georges Huynenstraat. 

 

Motivering - juridische gronden 

 

Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen, in het bijzonder met 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten. 

 

Motivering advies 

 

Het college heeft in zitting van 6 juni 2016 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. 

 

Argumentatie 

 

Een aanvraag werd ingediend door landmeter Max Roberti de Winghe, namens de familie 

Carnoy, voor het verkavelen van een perceel grond langsheen de Berkewegel tussen de 

nummers 1 en 3. 

 

Het tracé van de Berkewegel, de Georges Huynenstraat en de Hyacintenlaan ter hoogte 

van genoemde grond moet worden gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden 

vastgelegd zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp. 

 

Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan 

met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig voetpad 

mogelijk te maken. 

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, 

inzonderheid op artikel 133 § 1. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 juni 2016 advies 

uitgebracht. 

 

Motivering financieel advies 

 

Geen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

In de Berkewegel, Georges Huynenstraat en de Hyacintenlaan wordt het tracé van de 

verkeerswegen , ter hoogte van de eigendom van de familie Carnoy met betrekking tot de 

ingediende verkavelingsaanvraag, gewijzigd en vastgesteld zoals aangeduid op het 

verkavelingsontwerp. 

 

Artikel 2 

De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar 

domein worden ingelijfd. 

 

Artikel 3 

De grondafstand zal gratis gebeuren , bij administratieve akte van grondafstand, te 

verlijden voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van 

27.05.1870. 

 

Artikel 4 

Met het oog op het afleveren van de verkavelingsvergunning zullen de aanvragers aan het 

college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, met plan, 

overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van deze 

beslissing zal worden afgestaan. 

 

Artikel 5 

Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de verkavelingvergunning wordt 

toegestaan. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant 

Dienst ruimtelijke ordening 

 

* * * 

 

O.P.5 Ruimtelijke ordening. Bouwen van een aarden wal langs de RO en de 

herinrichting van de Hertenlaan: slopen van brug, opheffen van pechhaven en 

bouwen van een zichtscherm en een fiets- en voetgangerspad langsheen de RO. 

Goedkeuring tracé. 

 

DE RAAD, 

 

Motivering - voorgeschiedenis 

 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft de aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning, ingediend door het Agentschap Natuur en Bos, op 18.04.2016 ontvangen. 

 

Feiten en context 

 

Onderwerp van de aanvraag: 

Bouwen van een aarden wal langsheen de RO en de herinrichting van de Hertenlaan: slopen 

van brug, opheffen van pechhaven en bouwen van een zichtscherm en een fiets- en 

voetgangerspad langsheen de RO. 

Ligging: 

Hertenlaan / Leopold II laan, kadastraal gekend sectie C nummers 17C en 1A. 

 

Motivering - juridische gronden 

 

Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen. 

 

Motivering advies 

 

De aanvraag bevat wegeniswerken waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 

heeft, overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

 

Argumentatie 

 

Deze bouwaanvraag sluit aan op de bouwvergunning voor het ecoduct van 60m breedte 

over de RO die in juni 2015 werd goedgekeurd. De bouw van de aarden wal en de 

herinrichting van de Hertenlaan worden opgenomen in eenzelfde 

bouwvergunningsaanvraag daar ze beiden gelinkt zijn aan de ontsnippering van de 

RO/E411. Zo zal er ook een ecoraster aan beide zijden van de RO en E411 geplaatst worden 

over een lengte van ongeveer 25 km. Voor de bouw van het ecoraster is er geen 

bouwvergunning vereist. Over een deel van het tracé van het ecoraster zal een aarden wal 

opgetrokken worden om het bosbestand te vrijwaren. 

De herinrichting van de Hertenlaan - meer bepaald de installatie van een zichtscherm, 

afbraak van een bestaande brug, verplaatsing van een pechhaven en bouw van een fiets- 

en voetgangerspad - gebeurt over een beperkte afstand, namelijk daar waar het nodig is 

in functie van de verkeersveiligheid of omwille van bouwtechnische- en 

bosbehoudsredenen. 

 

Motivering financieel advies 

 

Geen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor; 
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Enig artikel 

De wegeniswerken zoals omschreven in de beschrijvende en aanvullende nota gevoegd bij 

de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken worden 

goedgekeurd. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Dienst ruimtelijke ordening en Ruimte Vlaanderen 

 

* * * 

 

O.P.6 Mobiliteit. Fietssuggestiestrook I.Vandammestraat. Goedkeuring 

aanvullend verkeersreglement. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Wim Laureys vraagt naar de mogelijke uitvoering van verkeersremmende maatregelen 

bij het in- en uitrijden van de tunnel aan de I.Vandammestraat.  

Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat de concrete realisatie niet vanzelfsprekend is, maar 

dit nog verder onderzocht wordt.  

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Geen specifieke voorgeschiedenis.  

 

Feiten en context 

 

De omgeving van het station van Groenendaal telt veel fietsers, ruiters en wandelaars.  

 

Met het oog op de verbetering van de veiligheid van voormelde gebruikers worden een 

aantal maatregelen voorgesteld.  

 

Juridische gronden 

 

• Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

• Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

• Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens. 

• Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 

 

Advies 

 

• Advies van de verkeerscommissie van 09 maart 2016. 

• Advies van de lokale politie. 
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Argumentatie 

Het station van Groenendaal is een omgeving waarin zich veel fietsers en voetgangers 

bevinden. De parking van het station van Groenendaal vormt onder meer het vertrekpunt 

van de Nero-mountainbikeroute. 

 

Met het oog op de verbetering van de verkeersveiligheid van de fietsers, is het aangewezen 

om:  

a. een fietssuggestiestrook aan te brengen vanaf het kruispunt tussen de 

Groenendaalsesteenweg en de I.Vandammestraat , richting N 275 (tot aan de 

fietspad richting Bosmuseum). 

 

b. een fietssuggestiestrook te voorzien vanaf het fietspad komende van het 

Bosmuseum, richting Groenendaalsesteenweg, tot aan het fietspad richting 

Hoeilaart centrum. 

 

c. een fietsoversteek te voorzien vanaf het einde van het fietspad, komende vanuit 

het centrum, richting parking van het station van Groenendaal.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1  

Een fietssuggestiestrook zal geschilderd worden vanaf het kruispunt tussen de 

Groenendaalsesteenweg en  de I. Vandammestraat,  richting N275 tot waar  het fietspad 

het bospad neemt richting Bosmuseum. 

Een fietssuggestiestrook zal geschilderd worden vanaf het kruispunt tussen het fietspad en 

de I. Vandammestraat,  richting Groenendaalsesteenweg tot aan het fietspad richting 

Hoeilaart. 

 

Artikel 2  

Een fietsoversteek zal geschilderd worden op het einde van het fietspad komende van 

Hoeilaart  naar de parking van het treinstation.  

Een fietsoversteek zal geschilderd worden op het einde van het fietspad komende uit de 

richting van het bosmuseum. 

 

Artikel 3    

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur geplaatst.  

 

Artikel 4   

Dit tijdelijk 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: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Vlaamse overheid, afdeling mobiliteit en verkeersveiligheid, Technische Dienst, Politie, 

Brandweer, De Lijn. 

 

* * * 
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O.P.7 Mobiliteit. Groenendaalsesteenweg. Goedkeuring aanvullend 

verkeersreglement. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Geen specifieke voorgeschiedenis.  

 

Feiten en context 

 

Het is wenselijk een oversteekplaats voor fietsers te voorzien langs de 

Groenendaalsesteenweg.  

 

Juridische gronden 

 

• Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

• Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

• Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens. 

• Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 

 

Advies 

 

• Advies van de verkeerscommissie van 9 maart 2016. 

• Advies van de lokale politie. 

 

Argumentatie 

 

Omwille van de verkeersveiligheid van de fietsers is het aangewezen een 

fietsoversteekplaats te voorzien aan de Groenendaalsesteenweg, zodat een veilige 

aansluiting met de fietsersbrug kan gerealiseerd worden.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Een fietsoversteek zal geschilderd worden op de Groenendaalsesteenweg t.h.v. de grens 

met de bebouwde kom. 

 

Aan de fietsoversteek zal een bord F50 aan beide zijden geplaatst worden. 

Een bord A 25 zal langs weerszijden worden geplaatst op ongeveer 150 m voor de 

oversteekplaats. 

  

Artikel 2  

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur geplaatst.  
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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: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Vlaamse overheid, afdeling mobiliteit en verkeersveiligheid, technische dienst, politie. 

 

* * * 

 

O.P.8 Mobiliteit. J.B. Charlierlaan. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Geen specifieke voorgeschiedenis.  

 

Feiten en context 

 

Ter hoogte van het appartementsgebouw 'De Waterkant' wordt er op de verhoogde berm 

geparkeerd, zonder dat er de nodige signalisatie of markering voor voorzien is.  

 

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 

 

• Advies van de verkeerscommissie van 9 maart 2016. 

• Advies van de lokale politie. 

 

Argumentatie 

 

Het is noodzakelijk om parkeervakken te voorzien en te signaleren met het oog op het 

reglementeren van het parkeren aan het appartementsgebouw 'De Waterkant'.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De parkeervakken worden aangelegd volgens bijgevoegd plan.  
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3 parkeerstroken worden gesignaleerd met witte wegmarkeringen en een signalisatiebord 

'verplicht parkeren op de berm', type E9e. 

 

Artikel 2   

Bijkomend wordt er 1 parkeerplaats voor mensen met een handicap voorzien ter hoogte 

van huisnummer 12. Deze parkeerplaats wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9a  

met blauw onderbord type VII d.  

Het pictogram, in witte kleur, wordt op het wegdek gereproduceerd., Evenwijdig met de 

afbakening in wit van de parkeerplaats wordt een aangrenzende kader in blauw, met een 

breedte van 10 tot 15 cm aangebracht om deze parkeerplaats te markeren.  

 

Artikel 3 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het 

gemeentebestuur geplaatst.  

 

Artikel 4 

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: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Vlaamse overheid, afdeling mobiliteit en verkeersveiligheid, technische dienst, politie. 

 

* * * 

 

O.P.9 Mobiliteit. Tenboslaan. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement. 

 

DE RAAD, 

 

 

Op vraag van dhr. Wim Laureys bevestigt dhr. Marc Vanderlinden dat de uitvoering van de 

parkeervakken al gerealiseerd werd naar aanleiding van de uitvoering van de werken aan 

de Tenboslaan.  

 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

Geen specifieke voorgeschiedenis.  

 

Feiten en context 

 

In de Tenboslaan wordt er op de verhoogde berm, op het kruispunt met de Kelleveldweg, 

geparkeerd zonder dat er daartoe de nodige signalisatie of markering voorhanden is.  

 

Juridische gronden 

 

• Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

• Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

• Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 
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• Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens. 

• Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 

 

Advies 

 

• Advies van de lokale politie. 

 

Argumentatie 

 

Met het oog op het verduidelijken en juridisch sluitend maken van de verkeerssituatie is 

het noodzakelijk een aanvullend verkeersreglement goed te keuren.  

 

Het aanvullend verkeersreglement voorziet in de creatie en signalisatie van de nodige 

parkeervakken.  

 

Er wordt hierbij rekening gehouden met een vrije ruimte van 1,5 meter voor de 

voetgangers.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De parkeervakken worden aangelegd volgens bijgevoegd plan.  

2 parkeerstroken worden gesignaleerd met witte wegmarkeringen en een signalisatiebord 

'verplicht parkeren op de berm', type E9e, over een afstand van 11m conform 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: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Vlaamse overheid, afdeling mobiliteit en verkeersveiligheid, technische dienst, politie. 

 

* * * 

 

O.P.10 Mobiliteit. Waversesteenweg.  Goedkeuring aanvullend 

verkeersreglement. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

Geen specifieke voorgeschiedenis.  

 

Feiten en context 

 

De aanleg van een zebrapad ter hoogte van nrs. 85 en 87 A wordt voorzien.  
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Juridische gronden 

 

• Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

• Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 

van 16 maart 1968. 

• Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

• Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

• Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens. 

• Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 

 

Advies 

 

• Advies van de verkeerscommissie van 9 maart 2016. 

• Advies van de lokale politie. 

 

Argumentatie 

 

Met het oog op de verbetering van de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers 

wordt de realisatie van 2 zebrapaden aan de Waversesteenweg, ter hoogte van de 

nummers 85 en 87A voorzien.  

De zebrapaden komen in de onmiddellijke buurt van de bushalte.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Een zebrapad met witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan, zal, conform het 

ministerieel besluit van 11/10/1976, geschilderd worden op de Waversesteenweg  ter 

hoogte van het kruispunt met de Nilleveldstraat en de JB Denayerstraat, conform 

bijgevoegd situatieplan.   

 

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: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Vlaamse overheid, afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Technische Dienst, Politie, 

Brandweer, De lijn. 

 

* * * 
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O.P.11 Jeugd. Vakantiewerking. Herziening verloning speelplein. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Geen specifieke voorgeschiedenis. 

 

Feiten en context 

 

Momenteel worden de speelpleinanimatoren vergoed volgens een hele reeks verschillende 

tarieven. De vergoeding wordt bepaald door het aantal weken ervaring en/of het al dan 

niet behaald hebben van een attest.  

 

Juridische gronden 

 

• 26.01.2009: beslissing van de gemeenteraad tot vaststelling van de actuele 

tarieven. 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en 43. 

 

Advies 

 

• 10 februari 2016 : advies van de jeugdraad.  

 

De stuurgroep speelpleinen en de jeugdraad hebben zich reeds gebogen over het voorstel 

en enkele aanbevelingen gedaan in de vorm van een advies. De jeugddienst is het 

jeugdraadadvies gevolgd en heeft enkele wijzigingen toegebracht, welke inmiddels ook zijn 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Het advies van de jeugdraad is terug te vinden in bijlage. 

 

Argumentatie 

 

Het huidige verloningssysteem is erg omslachtig gezien het hoge aantal verschillende 

tarieven. Dit systeem maakt een vlotte opvolging door de administratie moeilijk.  

Om enerzijds de (loon)administratie te vereenvoudigen en anderzijds de kwaliteit van de 

speelpleinwerking te verhogen wordt een aanpassing van het verloningssysteem 

voorgesteld. 

 

Enkel de animatoren die een attest behalen zullen in functie van hun ervaring een hogere 

vergoeding kunnen ontvangen. Het behalen van een attest wordt dus niet verplicht, maar 

de animator zonder attest zal op termijn geen aanspraak kunnen maken op een hogere 

vergoeding.  

 

Anderzijds worden een aantal 'tussentarieven' geschrapt en worden de tarieven voor 

animatoren met ervaring verhoogd.  

 

De totale kost verhoogt, maar het doel is dat animatoren gedurende langere tijd zullen 

blijven waardoor er meer ervaring aanwezig zal zijn op het speelplein. Dit komt niet enkel 

de kinderen ten goede, maar ook de animatoren die 'nieuw' instromen. Zij zullen beter 

ondersteund kunnen worden door de animatoren met veel ervaring.  

 

Niet alleen brengt dit systeem een administratieve vereenvoudiging met zich mee, het 

stuurt een signaal naar ouders dat het speelplein een kwalitatieve werking vooropstelt en 

wil jongeren stimuleren om zich te verdiepen in het jeugdwerk. Het behalen van een attest 

in het jeugdwerk creëert een gefundeerde basis voor verdere stappen in het jeugdwerk en 

bekwaamt de jongere in kwestie in het omgaan met kinderen. 

 

Bovendien krijgen de jongeren een extra stimulans aangezien geattesteerde animatoren 

er ook financieel op vooruit gaan.  
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Dankzij deze maatregel kan het Hoeilaartse speelplein concurreren met vakantiewerkingen 

uit de streek en tracht het jongeren en ervaren monitoren langer aan zich te binden. 

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen 

voorzien 

0750/6206000 

 

€ 34.300 

 

Budget afhankelijk van 

aantal aangestelde 

animatoren. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Enig artikel 

De raad hecht goedkeuring aan de nieuwe tarieven voor de verloning van de 

speelpleinanimatoren.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

Jeugddienst, klassement GR 

 

* * * 

 

O.P.12 Secretariaat. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging 

lid. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Roby Guns draagt mevr. Ineke Van Obbergen voor. 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Mail van 19 mei 2016 van dhr. David Joly, houdende indiening van ontslag als lid 

van de raad van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

 

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.  

De leden worden alle aangeduid door de gemeenteraad.  

 

David Joly heeft aangegeven ontslag te willen nemen als lid van de  Raad van Beheer van 

de Jeugdwerkinfrastructuur.  

 

Er dient tot zijn vervanging te worden overgegaan.  

 

Juridische gronden 

 

• Beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2007, tot goedkeuring van het 

organiek reglement van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

• Beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2013, tot aanduiding van de 16 leden 

van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

 

Advies 

 

Geen extern advies. 
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Argumentatie 

  

Gelet op het ontslag van dhr. David Joly dient er zo snel mogelijk tot vervanging te worden 

overgegaan.  

Dhr. David Joly werd voorgedragen door de gemeenteraad. De vervanger dient dan ook te 

worden voorgedragen door de gemeenteraad.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen.  

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Mevr. Ineke Van Obbergen wordt aangeduid als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfractuur als plaatsvervanger van dhr. David Joly.  

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht het uittredend lid, het nieuw aangeduide lid en de voorzitter van 

de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur in kennis te stellen van deze 

beslissing.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

Klassement GR, David Joly (ontslagnemend lid), Ineke Vanobbergen (nieuw lid), dhr. Erwin 

Gysens (voorzitter RvB Jeugdwerkinfrastructuur), mevr. Rhania Nakhili (voorzitter 

Jeugdraad) 

 

* * * 

 

O.P.13 Financiën. Gemeenterekening 2015. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Kris Philips, financieel beheerder, vervoegt de vergadering.  

Hij deelt mee dat de financiële toestand gezond is.  

Zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde wordt er beter gedaan dan vorig jaar.  

 

 

 

Voorgeschiedenis 

/ 

 

Feiten en context 

 

In toepassing van artikel 172 en 173 van het Gemeentedecreet worden de 

gemeenterekeningen jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 172 t.e.m. 174. 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

De rekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 2.878.687 euro in de 

exploitatierekening.  
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Er werd 10.924.667 euro uitgegeven en er werden 13.803.354 euro inkomsten geboekt.  

 

Op het vlak van de investeringsverrichtingen werden er voor 414.055 euro vastleggingen 

geboekt en voor 2.788.241 euro aanrekeningen.  

Het totaal budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt -727.935 euro.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de gemeenterekening, dienstjaar 2015. 

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht de gemeenterekening over te maken aan de toezichthoudende 

overheid.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Philips 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst, toezichthoudende overheid 

 

* * * 

 

O.P.14 Financiën. Budget 2016. Goedkeuring budgetwijziging 1. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat de wijzigingen voornamelijk voortvloeien uit het 

terughalen van activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf naar de gemeente.  

Dhr. Wim Laureys geeft aan dat de verklarende nota weinig informatie geeft omtrent de 

beoogde transparantie in verband met het terughalen van activiteiten. 

Hij dankt voor de duidelijke toelichting die verschaft werd bij de budgetwijziging en 

informeert nog naar nieuwe initiatieven. 

Dhr. Tim Vandenput wijst op de organisatie van de Dag van het Paard. 

Dhr. Marc Vanderlinden wijst op de stijging van het budget voor onderhoud van wegen en 

voetpaden.  

 

 

Voorgeschiedenis 

/ 

 

Feiten en context 

 

• Het budget 2016 werd door de gemeenteraad, in zitting van 16 december 2015, 

goedgekeurd. 

 

Juridische gronden 

 

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

2. 

 

Advies 

/ 
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Argumentatie 

 

Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 2.470.461 

euro, het investeringsbudget met een positief saldo van 88.082 euro en de rubriek andere 

ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 1.300.858 euro. 

 

Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 5.751.648 euro bedraagt 

het resultaat op kasbasis zodoende 7.009.332 euro. 

 

Financieel advies 

/ 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 01 van het budget 2016 van de 

gemeente. 

 

Artikel 2 

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

de financieel beheerder. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Philips 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Intern: financiële dienst (rekendienst), financieel beheerder 

 

* * * 

 

O.P.15 Secretariaat. AGB Holar. Goedkeuring rekening 2015. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Borreman herhaalt zijn opmerkingen, geformuleerd naar aanleiding van de bespreking 

van de rekening binnen de Raad van Bestuur.  

De opmerkingen hebben betrekking op de scheiding van de functies van financieel 

beheerder en boekhouder van het autonoom gemeentebedrijf, het gebrek aan transparantie 

en financiële duidelijkheid met betrekking tot de organisatie van het Druivenfestival en de 

kerstmarkt en het feit dat er door een sponsor van het Druivenfestival prestaties in natura 

geleverd worden, zonder het bestaan van een leveringsbon.  

Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan de wijzigingen in de btw-regelgeving de voornaamste 

oorzaak zijn van de aanpassingen en ze ook leiden tot een verhoogde transparantie. 

Dhr. Wim Laureys vraagt kennisname van het dossier van PwC . 

Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat er een infosessie gepland wordt, in aanwezigheid van 

PwC.  

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 18 december 2008: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan de statuten van en 

de verantwoordingsnota met betrekking tot de oprichting van het autonoom 

gemeentebedrijf Holar. 

• 24 maart 2014: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan de statutenwijziging van 

het AGB Holar. 

 

Feiten en context 

De rekening van het autonoom gemeentebedrijf Holar wordt, na vaststelling door de Raad 

van Bestuur, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, cfr. artikel 27 van de 

statuten. 
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Juridische gronden 

 

• Artikel 27 van de statuten van Holar, goedgekeurd bij beslissing van de 

gemeenteraad van 24 maart 2014. 

 

Advies 

 

• Commissarisverslag over de samenvatting van de algemene rekeningen en de 

toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en 

beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten 

betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 (art. 243bis, § 1 juncto 

243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel 

besluit BBC). 

• Commissarisverslag inzake de controle voor het boekjaar 2015 op de financiële 

informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) (art. 243bis, § 1 

juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het 

Ministerieel besluit BBC).  

• Commissarisverslag over de niet-financiële informatieverstrekking binnen de 

beleids-en beheerscyclus (BBC) betreffende het boekjaar afgesloten op 31 

december 2015 (art. 243bis, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet 

juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC. 

 

Argumentatie 

 

De rekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 46.869 euro in de 

exploitatierekening.  

 

Er werd 550.218 euro uitgegeven en er werden 597.087 euro inkomsten geboekt.  

 

Op het vlak van de investeringsverrichtingen werden er voor 120.367 euro vastleggingen 

geboekt en voor 75.367 euro aanrekeningen.  

Het totaal budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 46.869 euro.  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien. 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 onthoudingen;  

 

Enig artikel 

De raad hecht goedkeuring aan de rekening 2015 van het autonoom gemeentebedrijf 

Holar. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst, secretariaat AGB Holar 

 

* * * 

 

 

 

Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat dhr. Kris Philips de basis heeft gelegd van het degelijk 

financieel beleid en hij mee aan de wieg stond van het autonoom gemeentebedrijf. Hij dankt 

hem in persoonlijke naam en in naam van alle raadsleden en deelt hem mee dat hij steeds 

welkom blijft.  

Dhr. Kris Philips dankt iedereen voor de goede samenwerking tijdens de voorbije 10 jaar en 

geeft aan ook zelf veel bijgeleerd te hebben.  
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O.P.16 Secretariaat. Statuten AGB Holar. Goedkeuring wijziging. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Bespreking met PwC. 

 

Feiten en context 

 

De huidige statuten voorzien in de mogelijkheid dat de winsten van het AGB niet zouden 

worden uitgekeerd aan de gemeentekas.  

 

Juridische gronden 

 

• 24 maart 2014: besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de statuten van 

het autonoom gemeentebedrijf Holar.  

 

Advies 

 

Advies, uitgebracht door PwC.  

Voorstel tot aanpassing van de statuten, geformuleerd door de Raad van Bestuur van het 

AGB, uitgebracht in zitting van 27 juni 2016. 

 

Argumentatie 

 

De huidige statuten laten de mogelijkheid in het midden om de winsten van het AGB Holar 

niet uit te keren aan de gemeentekas.  

 

Tot op heden heeft er effectief ook geen winstuitkering plaatsgevonden.  

 

De btw-administratie kan de statutaire bepaling dan ook kwalificeren als louter theoretisch.  

 

De statuten worden beter daarom aangepast in deze zin dat er geen vrijblijvende 

mogelijkheid tot winstuitkering bestaat, maar de winsten per definitie aan de gemeentekas 

worden uitgekeerd.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de wijziging van artikel 29 van de statuten van het AGB Holar 

en de gecoördineerde versie van de aangepaste statuten, zoals gevoegd in bijlage, goed 

te keuren.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse Regering en de Raad van 

Bestuur van Holar, evenals aan de financieel beheerder van het AGB.  

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Vlaamse regering, Raad van Bestuur AGB Holar, financieel beheerder AGB Holar. 

 

* * * 
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O.P.17 Secretariaat. Finilek. Borgstelling thesauriebewijzenprogramma. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 24 mei 2016: brief van Finilek, ref. FK/PHR/201605241. 

 

Feiten en context 

 

Finilek geeft thesauriebewijzen uit. Hiervoor werd een overeenkomst afgesloten met de 

ASLK (intussen BNP Paribas Fortis).  

Het plafondbedrag bedraagt 230 miljoen euro.  

De vennoten van Finilek staan borg voor de terugbetaling.  

 

Het bestaande thesauriebewijzenprogramma bij BNP Paribas Fortis wordt stopgezet en 

wordt vervangen door een nieuw thesauriebewijzenprogramma, met een plafondbedrag 

van 100 miljoen euro, af te sluiten bij Belfius.  

 

De gemeenten-vennoten dienen hiervoor borg te staan.  

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42. 

• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

• Statuten van Finilek, in het bijzonder artikel 8, punt 6, dat bepaalt dat de 

deelnemers elk voor hun deel de verbintenis aangaan om de financieringen te 

waarborgen die Finilek te hunnen behoeve heeft aangegaan met het oog op het 

verwerven van aandelen distributienetbeheer, van strategische participaties en van 

investeringen voorzien op de buitengewone dienst van hun begroting. 

• Wet van 22 juli 1991, in het bijzonder artikel 3 betreffende de thesauriebewijzen 

en de depositobewijzen. 

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De vennoten van Finilek dienen zich borg te stellen in verhouding tot ieders potentieel 

gebruik van de door Finilek opgehaalde financiering.  

Het bedrag waarvoor de gemeente zich borg stelt - 1.623.000 € - ligt lager dan het bedrag, 

waarvoor de gemeente borg staat in het kader van het huidige 

thesauriebewijzenprogramma (8.637.464,21 €). 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 onthoudingen;  

 

 

Enig artikel  

De raad beslist zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van de 

houders van thesauriebewijzen, uitgegeven onder het thesauriebewijzenprogramma voor 

de betaling van alle schuldvorderingen in hoofdsom, interesten - inbegrepen de 

verwijlinteresten - en alle andere kosten en bijhorigheden, welke de houders zouden 

hebben ten opzichte van de emittent (Finilek) uit hoofde van het 

thesauriebewijzenprogramma.  
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Deze borgstelling is beperkt tot een maximaal te waarborgen bedrag van 1.623.000 € in 

hoofdsom, te verhogen met interesten, kosten en bijhorigheden, zijnde 1,623 % van het 

maximaal uit te geven bedrag. 

 

Deze borgstelling wordt aangegaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend 

gedeelte en heeft geen intuitu personae karakter naar de begunstigde(n) toe. 

 

De gemeente neemt kennis van het information memorandum van het 

thesauriebewijzenprogramma en aanvaardt dit zonder voorbehoud.  

 

De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten 

tussen zichzelf en de emittent of enige houder, noch op om het even welke beschikking 

om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. 

 

De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de 

rechten van enige houder en van elk verhaal tegen de emittent, tegen elke 

medeschuldenaar of medeborg, zolang iedere houder niet volledig is terugbetaald in 

hoofdsom, interesten, kosten en bijhorigheden.  

 

De gemeente staat aan de houders of de arranger het recht toe om aan de emittent alle 

uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen de houders en de arrranger geschikt 

achten.  

 

De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van 

de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen de houders of de arranger ook mogen 

aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het thesauriebewijzenprogramma 

(met uitzondering van de verhoging van het maximaal uit te geven bedrag onder het 

thesauriebewijzenprogramma).  

 

De houders en de arranger worden uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting om de 

gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten 

overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 

van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door 

toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot 

stand kan komen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst, Finilek. 

 

* * * 

 

O.P.18 Secretariaat. Beheersovereenkomst met OCMW. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Hertekening en herlokalisatie van de gemeentelijke en OCMW-diensten in de 

Kasteelhoeve.  

 

Feiten en context 

 

Het Sociaal Huis treedt ook op als eerste contactpunt voor de cliënten van het OCMW. Een 

eerste afspraak met de maatschappelijke werkers verloopt via het Sociaal Huis. Het Sociaal 

Huis verstrekt eveneens informatie met betrekking tot de dienstverlening van het OCMW.  

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 271. 
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• OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 271. 

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De medewerker van het Sociaal Huis is een gemeentelijk personeelslid. Dit personeelslid 

wordt momenteel uitsluitend ten laste genomen van het gemeentelijk budget en 

aangestuurd vanuit de gemeentelijke administratie.  

Gezien dit personeelslid echter ook taken verricht in opdracht en ten voordele van de 

sociale dienst van het OCMW is het logisch dat er desbetreffend een beheersovereenkomst 

wordt afgesloten met het OCMW.  

In het kader van de beheersovereenkomst wordt voorzien dat het betrokken personeelslid 

halftijds ter beschikking gesteld wordt van het OCMW.  

Het betrokken personeelslid kan dan ook deels aangestuurd worden vanuit het OCMW, wat 

betreft de uitvoering van de OCMW-gerelateerde taken.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen (daling personeelskost, ten laste van het gemeentebudget).  

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de beheersovereenkomst, af te sluiten met het OCMW en 

betrekking hebbend op de medewerker van het sociaal huis.  

 

Artikel 2 

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

deze beslissing.  

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst, betrokken medewerker, OCMW. 

 

* * * 

 

O.P.19 Secretariaat. Aankoop woning gelegen Koldamstraat 10. 

Voorwaarden. 

 

DE RAAD, 

 

 

Dhr. Wim Laureys stelt zich de vraag wie nu juist de woning aankoopt, met verwijzing naar 

de notulen van het college van 6 juni. 

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat het OCMW de 

woning zou aankopen, maar het om budgettaire redenen toch de gemeente is geworden. 

Dhr. Wim Laureys stelt zich de vraag of de toestand van de woning wel voldoende 

onderzocht werd, voorafgaand aan de aankoop.  

Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de staat van de woning goed gekend was, gezien het 

OCMW de woning huurt. Hij geeft aan dat enkel de cv-installatie mogelijks problemen kan 

geven.  

Mevr. Annelies Vanderlinden deelt nog mee dat het OCMW steeds de reguliere 

onderhoudswerken heeft uitgevoerd en de staat van de woning dus goed gekend is.  
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Voorgeschiedenis 

 

• 6 juni 2016: gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen, wat 

betreft het voorstel tot aankoop van een woning, gelegen Koldamstraat 10. 

 

Feiten en context 

 

De woning, gelegen Koldamstraat 10, wordt reeds 9 jaar gehuurd door het OCMW, en 

gebruikt als lokaal opvanginitiatief. De mogelijkheid wordt geboden om de woning te 

verwerven.  

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43 § 2, 12°. 

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De woning wordt reeds gedurende 9 jaar gehuurd door het OCMW.  

Het is aangewezen de woning te integreren in het eigen patrimonium en verder ter 

beschikking te stellen van het OCMW. 

De waarde van de woning werd geschat (schattingsverslag in bijlage) en vastgesteld op 

280.000 euro. 

 

De verkoopprijs is gelijk aan de geschatte waarde.  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen 

worden voorzien via 

Budgetwijziging nr. 1 

 280.000 euro  

 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de aankoop van een woning, gelegen Koldamstraat 10, 

kadastraal gekend als sectie B, nr 354/X, oppervlakte 2a03ca.  

 

Artikel 2 

De aankoopprijs wordt vastgesteld op 280.000 euro.  

 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd alle verdere noodzakelijke 

stappen te ondernemen met het oog op het verlijden van de aankoopakte.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

OCMW, financiële dienst. 

 

* * * 
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O.P.20 Secretariaat. Bouw kinderdagverblijf.  Aanvaarding opstalrecht. 

 

DE RAAD, 

 

 

Op vraag van dhr. Wim Laureys deelt dhr. Tim Vandenput mee dat de partijen 

overeengekomen zijn dat er geen vergoeding verschuldigd is in het kader van de toekenning 

van het opstalrecht.  

Dhr. Borreman informeert of er dan ook geen vergoeding verschuldigd zal zijn voor de 

woning, Koldamstraat 10. 

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat er hieromtrent nog een huurovereenkomst zal worden 

afgesloten.  

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 25 mei 2015: beslissing gemeenteraad tot goedkeuring van een bestek voor de 

aanstelling van een ontwerper voor de bouw van een kinderdagverblijf.  

• 4 januari 2016: beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

houdende toewijzing van de opdracht tot het ontwerpen van een kinderdagverblijf 

aan Eiland 7 architecten, Hoveniersdreef 66, 3001 Heverlee.  

 

Feiten en context 

 

De gemeente zal overgaan tot de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, ter vervanging 

van het kinderdagverblijf in de wijk Solheide.  

 

De nodige kredieten voor de bouw zijn voorzien in het meerjarenplan 2014-2019. 

 

Als locatie werd geopteerd voor de site van het woonzorgcentrum.  

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43 § 2, 12°. 

• OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 52, 18°. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Voor de bouw van het kinderdagverblijf, waarvoor het gemeentebestuur als bouwheer zal 

optreden, wordt een beroep gedaan op VIPA-subsidies.   

 

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden komt tussen in 

de bouwkosten door toekenning van een vast bedrag per m².  

 

In het kader van de indiening van een subsidieaanvraagdossier heeft de bouwheer de 

nodige voorbereidende gesprekken met VIPA opgestart. Een bouwtechnisch adviseur werd 

aan de bouwheer toegewezen.  

 

De effectieve indiening van het subsdieaanvraagdossier wordt gepland voor aanvang van 

de zomervakantie. 

 

In het kader van de indiening van het subsidieaanvraagdossier dient de bouwheer te 

kunnen beschikken over een bewijs dat hij beschikt over een genotsrecht op de grond, 

waarop het voorgenomen project gerealiseerd zal worden (artikel 12 VIPA-decreet).  

 

Als locatie voor de bouw van het kinderdagverblijf werd er geopteerd voor de site van het 

woonzorgcentrum. Het kinderdagverblijf zal worden gerealiseerd aan de straatkant, deels 

op de plaats van het vroegere rusthuis, deels in de helling ingewerkt.  



ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 27 juni 2016 

 

 

Het OCMW is eigenaar van de percelen waarop het kinderdagverblijf gerealiseerd zal 

worden en dient dan ook aan het gemeentebestuur een genotsrecht toe te staan. De 

beslissing tot toekenning van het genotsrecht, onder de vorm van een opstalrecht, staat 

geagendeerd op de zitting van de OCMW-raad van 20 juni 2016. 

 

De toekenning van een opstalrecht aan de gemeente beantwoordt aan de vereiste van het 

VIPA-decreet. Het opstalrecht houdt in dat het gemeentebestuur, bouwheer, gebouwen 

mag oprichten op grond, toebehorend aan het OCMW. 

 

Er wordt dan ook voorgesteld om het opstalrecht te aanvaarden zodat het dossier, 

houdende aanvraag tot het bekomen van VIPA-subsidies, ingediend kan worden.    

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 4 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

Er wordt goedkeuring gehecht aan de aanvaarding van een opstalrecht ten voordele van 

het gemeentebestuur van Hoeilaart.  

 

Artikel 2 

Het opstalrecht, waarvan sprake in artikel 1, wordt aanvaard met het oog op de realisatie 

van een kinderdagverblijf en beperkt zich tot de hiertoe noodzakelijke oppervlakte, zoals 

wordt aangegeven op het plan in bijlage.  

 

Een metingsplan, opgesteld door een erkend landmeter, zal gevoegd worden bij de 

notariële akte.  

 

Het kinderdagverblijf wordt gerealiseerd op de volgende kadastrale percelen : afdeling 1 

sectie B nr. 1069 W 9 (deel), afdeling 1 sectie B nr. 1069 X 9 (deel), afdeling 1 sectie B 

nr. 756 G (deel). 

 

Artikel 3 

Het opstalrecht wordt toegestaan voor een periode van 50 jaar, ingaand op de datum van 

het verlijden van de notariële akte.  

 

Artikel 4 

Het opstalrecht wordt kostenloos toegestaan.  

 

Artikel 5 

Notaris Jean-Philippe Claesen wordt gelast met de opmaak van de notariële akte, houdende 

vaststelling van het opstalrecht.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Gemeentebestuur. 

 

* * * 

 

O.P.21 Beleid en Dienstverlening. Toetreding it-punt. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Opmaak ict-veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 door Vera. 
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Feiten en context 

 

Het Autonoom Provinciebedrijf VERA, met maatschappelijk zetel te 3018 Leuven-Wijgmaal, 

Vaartdijk 3/001, heeft een kostendelende vereniging opgericht onder de vorm van een 

interlokale vereniging it-punt om de samenwerking tussen de lokale besturen in Vlaams-

Brabant op het vlak van informatica en e-Government te versterken.  

ILV it-punt organiseert volgende diensten kostendelend: 

○  IT-beheerder 

○  projectleider 

○  architect voor de ICT-omgeving 

○  helpdeskmedewerker. 

 

Juridische gronden 

 

• Het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43. 

• Artikel 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking: de intergemeentelijke samenwerking heeft geen 

rechtspersoonlijkheid en neemt de vorm aan van een interlokale vereniging. 

 

Advies 

 

Toetreding tot it-punt is voor de gemeente Hoeilaart een economisch gunstige manier om 

toegang te hebben tot specifieke IT-profielen en helpt ons om een belangrijk risico in ons 

huidig personeelsbestand te verzachten. 

Het advies van de administratie is dan ook om tot deze interlokale vereniging toe te treden. 

 

Argumentatie 

 

De gemeente  heeft een informaticus in dienst, die via beheersovereenkomst ook prestaties 

levert ten behoeve van het OCMW. 

In het ict-veiligheidsbeleidsplan van de gemeente is het ontbreken van een back-up voor 

onze informaticus aangeduid als een hoog risico. De invulling ervan is prioritair. 

De toetreding tot de interlokale vereniging it-punt biedt hiertoe een oplossing.  

In artikel 5 van de overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging it-punt wordt 

geregeld hoe nieuwe leden kunnen toetreden. De overeenkomst voorziet ook als bijlage 

een huishoudelijk reglement dat de wijze definieert waarop de interlokale vereniging haar 

bevoegdheden uitoefent overeenkomstig de statuten. 

Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich in zitting van 30 mei 2016 

principieel akkoord met de toetreding tot de interlokale vereniging it-punt. 

Aan de toetreding tot de interlokale vereniging it-punt zijn bovendien volgende voordelen 

verbonden : 

De interlokale vereniging it-punt kan als neutraal ICT-steunpunt bovendien onafhankelijk 

advies bieden en kwaliteitsvolle dienstverlening leveren. 

Structureel samenwerken verhoogt de kostenefficiëntie, zorgt voor tijdswinst door actieve 

kennisdeling en draagt bij tot meer professionaliteit en innovatiekracht. 

De vereniging brengt een samenwerking tot stand tussen partijen met het oog op de 

digitalisering van dienstverlening, een taak van algemeen belang die op alle partijen 

gezamenlijk rust. 

De vereniging stelt zich tot doel haar leden te ondersteunen op het vlak van e-government 

en informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde IT- 

dienstverlening. Ze functioneert daarbij als een kostendelende vereniging waaraan 

opdrachten  binnen een horizontale samenwerking rechtstreeks kunnen worden 

toevertrouwd. 

De vereniging wordt uitsluitend beheerst door doelstellingen en overwegingen van 

algemeen belang. Zij heeft geen commerciële doelstelling. 

 

Financieel advies 

 

Financiële 

gevolgen voorzien 

Actie : 

1419/024/001/001/001 

 Registratiesleutel : 

61429999-0119 

€ 7.000,00 Beheerskosten 
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 Actie : 

1419/024/001/001/001 

 Registratiesleutel : 

61429999-0119 

€ 30.000,00 Kosten back-up ICT 

beheerder 

 

 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan bijgevoegd ontwerp addendum tot toetreding aan de 

interlokale vereniging it-punt, zoals voorgesteld door het Autonoom Provinciebedrijf VERA, 

met het doel een samenwerking tot stand te brengen tussen partijen met het oog op de 

digitalisering van dienstverlening.  

 

Artikel 2 

De toetreding aan de interlokale vereniging is voor onbepaalde duur. De overeenkomst 

gaat in op de eerste van de maand volgend op de goedkeuring van het addendum tot 

toetreding aan de interlokale vereniging it-punt door de bevoegde organen van de 

oprichters. 

 

Artikel 3 

Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, van toepassing. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Interlokale Vereniging it-punt, Vaartdijk 3/001- 3018 Wijgmaal. 

 

* * * 

 

O.P.22 Beleid en Dienstverlening. Afvaardiging it-punt. Aanstelling. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Toetreding tot de interlokale vereniging it-punt goedgekeurd op de gemeenteraad 

van 27 juni 2016. 

 

Feiten en context 

/ 

 

Juridische gronden 

 

• Statuten ILV it-punt, in bijzonder artikels 5 en 6. 

• Huishoudelijk reglement ILV it-punt, in bijzonder artikels 1 tot 5. 

 

Advies 

/ 

 

Argumentatie 

/ 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Dhr. Joris Pijpen wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente voor het 

Beheerscomité van ILV it-punt. 

 

Artikel 2 

Dhr. Bram Wouters wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeentelijke administratie 

voor de Stuurgroep van ILV it-punt. 

 

Artikel 3 

De huidige aanstelling geldt voor de resterende duur van de lopende legislatuur.  

 

Artikel 4 

Huidige beslissing wordt ter kennis gebracht van Interlokale Vereniging 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 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Dhr.  Michel Joly vraagt of de gemeente rekeningen heeft bij de Optima-bank. 

Dhr. Tim Vandenput bevestigt dat dit niet het geval is. 

 

2) Dhr. Michel Joly informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de 

verbroedering met Valtournenche. 

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat hij ter plaatse zal informeren naar de interesse 

tot verderzetting van dit initiatief.  

 

3) Dhr. Michel Joly informeert naar de organisatie van initiatieven in het kader van 11 

juli. 

Mevr. Eva De Bleeker bevestigt dat er een activiteit 'Hoeilaart feest en zingt' wordt 

georganiseerd in het Gemeentepark en de communicatie volgt.  

Dhr. Michel Joly betreurt de late communicatie. 

 

4) Dhr. Michel Joly informeert naar bestaande richtlijnen voor het personeel met 

betrekking tot het onthaalbeleid. 

Dhr. Tim Vandenput bevestigt dat er in samenwerking met het provinciebestuur 

richtlijnen werden opgesteld. Hij zal deze laten overmaken.  

 

5) Dhr. Alain Borreman stelt dat het niet wenselijk is om toelatingen voor de 

organisatie van fuiven in de serre van het gemeenschapscentrum te verstrekken. 

Deze kunnen gelijk gesteld worden met openluchtfuiven.  

Dhr. Tim Vandenput bevestigt dat een duidelijk standpunt zich terzake opdringt.  

 

6) Dhr. Alain Borreman informeert naar de organisatie van de vertoningen van de 

wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm, in het bijzonder de afspraken 

inzake opruiming en mogelijke andere aanvragen.  

Dhr. Tim Vandenput bevestigt dat het een privaat initiatief betreft en de organisator 

zelf moet instaan voor de opruiming. Hij geeft aan dat er bij de organisator werd 

aangedrongen op samenwerking met de horeca-zaken.  

 

7) Dhr. Wim Laureys informeert naar de regeling voor de scholen met betrekking tot 

de huur van de sporthal. 

Mevr. Eva De Bleeker deelt mee dat er een overeenkomst is met beide scholen 

inzake de terbeschikkingstelling van de eigen infrastructuur voor eenzelfde aantal 
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uren als ze de sporthal gebruiken. De regeling zal nog aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd worden.  

 

 

* * * 

 

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 

 


