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* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 
 O.1. Notulen van de openbare zitting van 24 maart 2014. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

De voorzitter deelt mee dat de overzichtslijst van investeringen aan wegen 

en voetpaden nog aan elk lid bezorgd zal worden. De gedetailleerde cijfers 

met betrekking tot het busvervoer worden nog nagestuurd aan raadslid 

Demaerschalk, die de vraag stelde, evenals aan de andere leden.  

Raadslid Demaerschalk acht het vreemd dat de cijfers niet onmiddellijk 

beschikbaar zijn. 

 

Gelet op het ontwerp van notulen van de openbare zitting van 

24 maart 2014; 

 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 

 

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

 

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

zitting van 24 maart 2014. 

 

 

* * * 

 

 O.2. Gemeentelijk politiereglement. Actualisatie. Goedkeuring.  

 

DE RAAD, 

 

Dhr Laureys dankt de raden voor het omstandig advies op korte termijn.  

Hij stelt vast dat aan de adviesraden gevraagd werd om geen toevoegingen 

te formuleren aan de bestaande tekst. Hij is de mening toegedaan dat dit 

niet beslist werd door de gemeenteraad en kan zich hiermee niet akkoord 

verklaren. 
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Dhr. Vandenput deelt mee dat aan de adviesraden gevraagd werd om 

binnen het eigen bevoegdheidsdomein een advies uit te brengen. De 

inhoudelijke bepalingen lagen vast en het was niet de bedoeling dat daar 

nog wijzigingen aan aangebracht werden.  

Dhr. Laureys vraagt een overzicht van de wijzigingen, aangebracht in 

functie van de adviezen van de adviesraden.  

Dhr. Laureys stelt dat een aantal bepalingen en artikels aanleiding kunnen 

geven tot een willekeurige behandeling en uit zijn bezorgdheid 

hieromtrent. 

 

Overwegende dat de gemeenten Hoeilaart en Overijse deel uitmaken van 

de politiezone Druivenstreek; 

 

Overwegende dat het aangewezen is dat beide politiereglementen 

gelijkaardige bepalingen bevatten; 

 

Gelet op het ontwerp van politiereglement, zoals gevoegd in bijlage; 

 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties; 

 

Gelet op de artikels 119, 119 bis, 119 ter en 135 van de nieuwe 

gemeentewet; 

 

Gelet op het ontwerp van politiereglement; 

 

Gelet op de adviezen van de adviesraden; 

 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen; 

 

BESLUIT :  Met 13 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 6 onthoudingen. 

 

ART. 1: goedkeuring te hechten aan het gemeentelijk politiereglement, 

zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

ART. 2: huidig politiereglement vervangt alle voorgaande versies.  

 

ART. 3: afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 

Deputatie, de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 

politierechtbank te Vilvoorde, de rechtbank van Eerste Aanleg te 

Brussel, de Politiezone Druivenstreek. 

 

 

* * * 

 

 O.3. GAS. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Vilvoorde en 

gemeente Hoeilaart inzake de bemiddelingsprocedure bij 

gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het 

veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de 

jeugdcriminaliteit. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Joly vraagt naar de toegevoegde waarde.  
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Dhr. Vandenput wijst er op dat het inschakelen van een bemiddelaar een 

wettelijke verplichting is. 

 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat het gemeentelijk politiereglement voorziet in de 

toepassing van gemeentelijke administratieve sancties; 

 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 met betrekking tot de Gemeentelijke 

Administratieve Sancties; 

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de 

minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader 

van de Wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties; 

 

Gelet op artikel 119 bis en ter van de nieuwe gemeentewet; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2008, 

houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de Stad 

Vilvoorde inzake de bemiddeling bij toepassing van Gemeentelijke 

Administratieve Sancties ten aanzien van minderjarigen; 

 

Gelet op de terbeschikkingstelling door de federale staat van een voltijdse 

bemiddelaar aan de stad Vilvoorde, met als werkingsgebied de steden en 

gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde; 

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente beroep doet op de 

diensten van de bemiddelaar van de stad Vilvoorde, die optreedt als 

bemiddelaar van het arrondissement Halle-Vilvoorde; 

 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, zoals gevoegd in 

bijlage; 

 

Gelet op het bemiddelingsreglement; 

 

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

 

ENIG ART.: Keurt de hierbij gevoegde samenwerkingsovereenkomst in het 

kader van de gemeentelijke administratieve sancties goed. 

 

 

* * * 

 

 O.4. Speelterrein Mariën. Adviezen sportraad en jeugdraad. 

Kennisname. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Vandenput geeft aan dat het gemeentebestuur tegen de ontmanteling 

van het speelplein Mariën gekant is. Transformatie acht hij wel mogelijk en 

dit kan ook gekaderd worden in een project van de vzw Hoeilaart 2000. 

Dhr. Borreman verwijst naar het advies van de jeugdraad en stelt zich de 

vraag waarom er niets gedaan werd met de visietekst en waarom het 

advies om op te treden tegen de problemen niet gevolgd werd. Hij vindt 

het belangrijk dat de nachtrust verzekerd wordt, dat vandalisme 

tegengegaan wordt, dat de nachtelijke alcoholverkoop stopgezet wordt en 

dat drugsgebruik aangepakt wordt. 
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Dhr. Vandenput wijst op het proefproject rond hangjongeren, dat recent 

terug opgepikt werd door de aanstelling van 2 hangmannen. Indien nodig 

kan hier meer tijd worden voor vrijgemaakt of kan er intergemeentelijk 

gewerkt worden.  

Hij stelt dat er ook permanente controle van de politie uitgevoerd wordt op 

de drankverkoop en het probleem inzake drugshandel aangekaart werd op 

de zonale Veiligheidsraad.  

Dhr. Borreman stelt dat het aangewezen geweest ware om ook aan andere 

raden advies te vragen. 

 

Gelet op het aanvullend agendapunt van raadslid Alain Borreman, zoals 

ingediend n.a.v. de zitting van de gemeenteraad van 23 september 2013; 

 

Overwegende dat het agendapunt ertoe strekte advies te vragen aan de 

jeugd- en sportraad met betrekking tot de ontmanteling van het speelveld 

Mariën; 

 

Gelet op de adviezen van de sportraad en van de jeugdraad; 

 

Overwegende dat diverse initiatieven ontwikkeld werden met betrekking 

tot de situatie van het speelveld; 

 

Overwegende dat momenteel ook een enquête loopt in verband met de 

speelterreinen en het speelterreinbeleid; 

 

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

 

ENIG ART.: Een beslissing met betrekking tot het speelterrein Mariën te 

verdagen tot na de kennisname van de resultaten van de 

enquête met betrekking tot de speelterreinen. 

 

 

* * * 

 

 O.5. Ruimtelijke Ordening. Aanvraag van de heer en mevrouw Vande 

Pitte Christine en Frederik, p/a Karrenbergstraat 18, 1560 

Hoeilaart tot het verkavelen van een grond gelegen langsheen de 

Karrenbergstraat. Grondafstand 8 m vanaf de scheiding van het 

openbaar domein met het bos. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op de aanvraag van van de heer en mevrouw Vande Pitte Christine 

en Frederik, p/a Karrenbergstraat 18, 1560 Hoeilaart tot het verkavelen 

van een grond gelegen langsheen de Karrenbergstraat, kadastraal gekend 

sectie B 1110V en 1110Y; 

 

Overwegende dat het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van 

genoemde grond moet worden gewijzigd en dat een nieuwe rooilijn moet 

worden vastgelegd op 8 m vanaf de scheiding van het openbaar domein 

met het bos, en dit over hun ganse eigendom; 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is 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; 
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Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de 

ruimtelijke ordening, inzonderheid op artikel 133 § 1; 

 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen; 

 

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

 

ART. 1: In de Karrenbergstraat wordt het tracé van de verkeersweg, 

ter hoogte van de eigendom van Vande Pitte Christine en 

Frederik, p/a Karrenbergstraat 18, 1560 Hoeilaart, met 

betrekking tot de ingediende verkavelingsaanvraag , gewijzigd 

en vastgesteld op 8 m vanaf de scheiding van het openbaar 

domein met het bos, en dit over de volledige eigendom. 

 

ART. 2: De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw 

gevormde rooilijn zal in het openbaar domein worden ingelijfd. 

 

ART. 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. 

 

ART. 4: Met het oog op het afleveren van de verkavelingsvergunning 

zullen de aanvragers aan het College van Burgemeester en 

Schepenen en proces-verbaal van meting, met plan, 

overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de 

grond, die in uitvoering van deze beslissing zal worden 

afgestaan. 

 

ART. 5: Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de 

verkavelingvergunning wordt toegestaan. 

 

 

* * * 

 

 O.6. Ruimtelijke Ordening. Definitieve vaststelling van het RUP 

Opsplitsen grote woningen buiten de kern. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Op vraag van dhr. Laureys bevestigt dhr. Vandenput dat het plan op 

2 punten werd aangepast na het advies van de gecoro.  

 

Gelet op het gemeentedecreet;  

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd zoals tot op 

heden, inzonderheid artikels 2.2.13 t.e.m. 2.2.18;  

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 

houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997 wat de 

bindende bepalingen betreft; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 

houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004 

wat de bindende bepalingen betreft; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 

houdende de definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2004 houdende de 

goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Vlaams-

Brabant; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 6 november 2012 houdende de 

herziening van het Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Vlaams-

Brabant; 

 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Hoeilaart, 

goedgekeurd door de deputatie d.d. 25 februari 2010;  

 

Gelet op het Algemeen Plan van Aanleg van Hoeilaart, goedgekeurd bij MB 

van 19 juli 1984. 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 mei 2011 houdende de 

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

van diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

d.d. 29 augustus 2011 houdende de toewijzing van de opdracht aan het 

studiebureau D+A Consult; 

 

Gelet op het ontwerp RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern dat 

bestaat uit: 

- een toelichtingsnota; 

- voorschriften met plannen van de feitelijke en juridische toestand en 

een grafisch plan; 

 

Gelet op de MER-screening waaruit blijkt dat het RUP niet onder de plan-

MER-plicht valt; 

 

Gelet op het advies van de GECORO d.d. 3 mei 2012; 

 

Gelet op de plenaire vergadering d.d. 31 mei 2012; 

 

Gelet op het verslag van deze plenaire vergadering en het schriftelijk 

advies van volgende instanties op de plenaire vergadering: 

- Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke 

ordening d.d. 30 mei 2012 

- Departement RWO d.d. 31 mei 2012; 

- Wonen-Vlaanderen d.d. 25 mei 2012; 

- Departement leefmilieu, Natuur en Energie d.d. 25 mei 2012; 

- Vlaamse Milieumaatschappij d.d. 24 mei 2012; 

- Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst waterlopen 

d.d. 4 juni 2012; 

- Agentschap Wegen en Verkeer d.d. 30 mei 2012; 

 

Gelet op de opmerkingen op het verslag van het departement RWO d.d. 

20 juni 2012 en van de Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, 

dienst ruimtelijke ordening d.d. 15 juni 2012; 

 

Overwegende dat het ontwerp RUP werd aangepast in functie van de 

adviezen en opmerkingen van bovenvermelde adviesinstanties; 
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Gelet op het tweede schriftelijk advies van volgende instanties: 

- Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke 

ordening d.d. 27 maart 2013; 

- Onroerend Erfgoed d.d. 7 maart 2013; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 september 2013, 

houdende voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsgreep van 21 oktober 2013 tot 

en met 19 december 2013;  

 

Gelet op het advies inzake het openbaar onderzoek van Provincie Vlaams-

Brabant van 4 december 2013;  

 

Gelet op het advies inzake het openbaar onderzoek van Ruimte Vlaanderen 

van 19 december 2013;  

 

Gelet op de taakstelling van de GECORO zoals bepaalt in artikel 2.2.14.§4 

en §5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;  

 

Gelet op de bundeling van de adviezen en bezwaarschriften door de 

GECORO en advies dat de GECORO uitbracht tijdens haar vergadering van 

11 februari 2014; 

 

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

 

ART. 1: Het advies van de GECORO wordt bijgetreden. 

 

ART. 2: Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan Opsplitsen grote woningen buiten de kern, 

bijgestuurd volgens de hoger vermelde adviezen en aan de hand 

van het advies van de decretaal verankerde Gemeentelijke 

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, dat wordt bijgetreden, 

wordt definitief vastgesteld.  

 

ART. 3: Volgende stukken maken integraal deel uit van dit besluit:  

 een toelichtingsnota 

 voorschriften met plannen van de feitelijke en juridische 

toestand en een grafisch plan; 

 

ART. 4: Het RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern wordt, samen 

met dit besluit en het volledige advies van de GECORO, 

toegezonden aan de deputatie provincie Vlaams-Brabant, aan de 

bevoegde planologisch ambtenaar en aan het agentschap. 

 

 

* * * 

 

 O.7. Patrimonium. Onteigening perceel grond langs Jan Lindtsstraat. 

Definitieve vaststelling van het onteigeningsplan. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Dhr. Laureys wijst op de ingrijpende procedure en stelt dat niet op alle 

elementen van het bezwaarschrift geantwoord werd.  
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Hij stelt zich ook vragen bij het doel en de bestemming van de aan te 

leggen weg.  

Dhr. Vandenput geeft aan dat de weg gebruikt zal worden door 

voetgangers en fietsers, aangevuld met sporadisch gemotoriseerd verkeer 

voor onder andere het leveren van materialen. Daarnaast kan ook politie 

en brandweer er gebruik van maken.  

Op vraag van dhr. Laureys geeft hij nog aan dat het niet de bedoeling is 

om via de W. Degreefstraat gemotoriseerd verkeer toe te laten op het 

terrein. 

Dhr. Laureys is de mening toegedaan dat de toegang voor gemotoriseerd 

verkeer dus vooral via de nieuwe toegangsweg zal verlopen en dit dus niet 

kan gekwalificeerd worden als sporadisch gebruik.  

 

Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 inzake 

onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de 

provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome 

provinciebedrijven, de OCMW’s, de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB 2011/5 met betrekking tot voormeld Besluit 

van de Vlaamse Regering; 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot onteigening van 

het perceel grond, gelegen J. Lindtsstraat, sectie B nr 515 r en 515 s/deel, 

voor een totale oppervlakte van 1 ha 11 a en 75 ca; 

 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een aanpalend perceel 

grond; 

 

Overwegende dat dit perceel grond door de gemeente oorspronkelijk werd 

aangekocht met het oog op de realisatie van nieuwbouw-jeugdlokalen; 

 

Overwegende dat, omwille van diverse juridische procedures, de 

jeugdlokalen vooralsnog werden gerealiseerd via de ombouw van de 

voormalige gebouwen van Iverlek;  

 

Overwegende dat het perceel grond, gelegen aan de J. Lindtsstraat 

aansluitend bestemd werd om te worden ingericht als kampplaats en 

speelterrein, uitgerust met de nodige sanitaire infrastructuur; 

 

Overwegende dat het terrein momenteel enkel via de W. Degreefstraat 

ontsloten wordt; 

 

Overwegende dat de W. Degreefstraat een smalle en doodlopende straat 

is, in hoofdorde bestemd voor lokaal verkeer; 

 

Overwegende dat deze ontsluitingsmogelijkheid absoluut ontoereikend is; 

 

Overwegende dat de gemeente eveneens eigenaar is van een toegangsweg 

van 4 meter breed; 

 

Overwegende dat het gebruik van deze toegangsweg via notariële 

aankoopakte beperkt diende te worden tot brandweer en politie; 
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Overwegende dat de volwaardige ontsluiting en het gewenste gebruik van 

het terrein de aanleg van een bijkomende toegangsweg, zonder 

verkeersbeperkende maatregelen, noodzakelijk maakt; 

 

Overwegende dat het voorzien van een voldoende ontsluiting van een 

terrein, dat dient om te worden aangewend als kampplaats voor 

jeugdbewegingen, niet alleen de veiligheid beoogt (bv in geval van 

ontruiming), maar eveneens het openbaar nut; 

 

Overwegende dat in het verleden met de eigenaar besprekingen werden 

gevoerd met het oog op de aankoop in der minne van een perceel grond 

met het oog op de aanleg van de bijkomende toegangsweg; 

 

Overwegende dat de besprekingen leidden tot een akkoord om de aankoop 

in minnelijk akkoord te laten doorgaan;  

 

Overwegende dat een eerste aankoopbeslissing door de gemeenteraad 

getroffen werd op 28 september 2009; 

 

Overwegende dat de ondertekening van de aankoopakte niet doorging 

omwille van het feit dat de gemeente pas overgaat tot betaling na 

overschrijving van de akte op het hypotheekkantoor en de verkoper zich 

hiermee niet akkoord wenste te verklaren; 

 

Overwegende dat, na nieuwe onderhandelingen, een tweede 

aankoopbeslissing door de gemeenteraad getroffen werd op 

26 maart 2012; 

 

Overwegende dat de eigenaar aansluitend vooralsnog niet tot het verlijden 

van de aankoopakte wenst over te gaan; 

 

Overwegende dat in eerste instantie de weigering gebaseerd werd op de 

procedure met betrekking tot de aanleg van de toegangsweg; 

 

Overwegende dat de eigenaar eerst in het bezit wenste gesteld te worden 

van de bouwvergunning met betrekking tot de toegangsweg; wat 

gebeurde; 

 

Overwegende dat aansluitend een nieuwe voorwaarde werd opgelegd, te 

weten een regularisatie van een bouwovertreding op een perceel, 

toebehorend aan de eigenaar, maar geen voorwerp vormende van de 

betrokken aankoop; 

 

Overwegende dat aan deze laatste voorwaarde geen gevolg kan gegeven 

worden; 

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen dit 

uitdrukkelijk aan de eigenaar heeft laten weten; 

 

Overwegende dat de eigenaar geen signaal meer gaf om tot de verkoop in 

der minne te zullen overgaan; 

 

Overwegende dat het dan ook noodzakelijk werd om over te gaan tot de 

onteigening, bij gebreke aan bereidheid om over te gaan tot ondertekening 

van de minnelijke aankoopakte; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 januari 2014, 

houdende voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan; 

 

Gelet op de organisatie van het openbaar onderzoek van 17 februari tot en 

met 5 maart 2014: 

 

Overwegende dat, in het kader van het openbaar onderzoek, één 

bezwaarschrift werd ingediend; 

 

Overwegende dat het bezwaarschrift uitgaat van de eigenaar van het 

betrokken terrein; 

 

Overwegende dat het bezwaarschrift geen essentiële nieuwe elementen 

aanbrengt en er de facto verder aangedrongen wordt op de 

stedenbouwkundige regularisatie van de bouwovertreding op een 

naastliggend perceel van dezelfde eigenaar; 

 

Overwegende dat er ten gronde geen bereidheid bestaat om vooralsnog tot 

verkoop in der minne over te gaan; 

 

BESLUIT :  Met 13 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 6 onthoudingen. 

 

ART. 1: het onteigeningsplan, zoals gevoegd in bijlage, wordt definitief 

vastgesteld.  

 

ART. 2: de Vlaamse Regering te verzoeken om een machtiging tot 

onteigening.  

 

Dhr. Laureys motiveert de onthouding aan de hand van het gegeven dat 

een onteigening een zwaarwichtige ingreep is en het gebruik van de 

toegangsweg onduidelijk is. 

 

 

* * * 

 

 O.8. Technische dienst. Samenaankoop strooizout-onderhoud 

wegeninfrastructuur. Aanduiding Haviland als aankoopcentrale 

(voor de aankoop van strooizout) en als opdrachtencentrale (voor 

het onderhoud van de wegeninfrastructuur). Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op artikel 43 § 2, 11° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  

 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het 

Vlaamse gewest van het administratief toezicht; 

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de 

samenaankoop van goederen en diensten, inzonderheid de artikelen 2, 4° 

en 15; 

 

Overwegende dat artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 voorziet in de 

mogelijkheid tot het oprichten van een “aankoopcentrale”, zijnde een 

aanbestedende overheid die goederen of diensten verwerft die eveneens 

bestemd zijn voor andere aanbestedende overheden, o.a. gemeenten. 

 

Overwegende dat een aankoopcentrale in eigen naam en voor eigen 

rekening koopt en de aangekochte goederen of diensten in haar eigen 

vermogen komen, waarna zij deze vervolgens doorverkoopt aan de 

deelnemende aanbestedende overheden. 

 

Overwegende dat de principeovereenkomst tot samenaankoop van 

strooizout, die het voorwerp uitmaakt van deze gemeenteraadsbeslissing, 

HAVILAND aanduidt  als “aankoopcentrale” voor de samenaankoop van 

strooizout; 

 

Overwegende dat artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 tevens voorziet 

in de mogelijkheid tot het oprichten van een “opdrachtencentrale”, zijnde 

een aanbestedende overheid die overheidsopdrachten gunt of 

raamovereenkomsten sluit m.b.t. werken, leveringen of diensten in naam 

en voor rekening van andere aanbestedende overheden, o.a. gemeenten. 

 

Overwegende dat de principeovereenkomst tot onderhoud van 

wegeninfrastructuur die het voorwerp uitmaakt van deze 

gemeenteraadsbeslissing HAVILAND voor 2014 aanduidt als 

“opdrachtencentrale” voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur ; 

 

Overwegende dat de samenaankoop van goederen en diensten, waarbij 

HAVILAND als “aankoopcentrale” of als “opdrachtencentrale” optreedt, 

gebaseerd is op het kostendelend principe en een gezamenlijke aankoop 

van goederen, diensten of werken zowel een kwalitatieve als een financiële 

meerwaarde kan bieden gelet op de verbreding van de mededinging en de 

efficiëntere plaatsing van bestellingen; 

 

Overwegende bijgevolg dat de gemeente bij de aankoop van de hierboven 

gedefinieerde goederen, diensten of werken een netto meeropbrengst kan 

realiseren; 

 

Overwegende bovendien dat het aanstellen van HAVILAND de gemeente 

ontlast van het organiseren en plaatsen van een overheidsopdracht en de 

gemeente beroep kan doen op de expertise van HAVILAND inzake 

overheidsopdrachten voor de aankoop van goederen, diensten en werken; 

 

Overwegende dat artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 voorziet dat een 

aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of 

opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4°, vrijgesteld is van de 

verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. 

 

Overwegende dat er een eenmalige instapkost van 500 EUR is, maar de 

verdere directe in indirecte kosten (behalve de instapkost van 500 EUR) 

door HAVILAND als aankoop-of opdrachtencentrale ten laste genomen 

worden in 2014; 
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Overwegende dat, wat betreft het onderhoud van de wegeninfrastructuur, 

de taken van Haviland zich beperken tot het opstellen van het bestek, de 

publicatie van de opdracht, het opstellen van het gunningsverslag en de 

gunningsbeslissing en het sluiten van de opdracht in naam en voor 

rekening van de gemeente;  

 

Overwegende dat Haviland, wat betreft het onderhoud van de 

wegeninfrastructuur, dan ook louter als zuivere opdrachtencentrale zal 

optreden, zonder aanvullende diensten; 

 

BESLUIT :  Met 13 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 6 onthoudingen. 

 

ART. 1: Gelet op de voorgaande overwegingen die hier als integraal 

hernomen worden, gaat de raad over tot goedkeuring van de 

beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke 

samenwerking met HAVILAND waarbij HAVILAND in 2014 

optreedt als: 

- Aankoopcentrale voor de aankoop van strooizout; 

- Opdrachtencentrale voor onderhoud van de 

wegeninfrastructuur; 

 in de zin van art. 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten. 

 

ART. 2: De raad keurt de principeovereenkomst goed tot samenaankoop 

via samenwerking met HAVILAND waarbij HAVILAND in 2014 

optreedt als aankoopcentrale voor de aankoop van strooizout. 

 

ART. 3: De raad keurt de principeovereenkomst goed tot samenaankoop 

via samenwerking met HAVILAND waarbij HAVILAND in 2014 

optreedt als opdrachtencentrale voor het onderhoud van de 

wegeninfrastructuur. 

 

ART. 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het 

aangaan van de nodige verbintenissen aan de hier bijgevoegde 

en goedgekeurde voorwaarden. 

 

 

* * * 

 

 O.9. Milieu. Ondertekening Burgemeestersconvenant/Covenant of 

Mayors. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het feit dat het Intergouvernementeel Panel voor 

Klimaatverandering (IPCC) in haar vijfde Assessment Report (AR5) van 

27 september 2013 heeft bevestigd dat de klimaatverandering 

ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed van de 

mens de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds 

het midden van de 20ste eeuw; 

 

Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie 

voor een Veranderende Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich 

eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot tussen nu en 2002 met 

20 % te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20 % te verhogen en 
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het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 

20 % te verhogen (20-20-20-doelstellingen); 

 

Overwegende dat een van de prioriteiten van het Europees Actieplan voor 

Energie Efficiëntie de oprichting van een ‘Covenant of Mayors’ 

(Burgemeestersconvenant) is; 

 

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de 

overtuiging is toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten 

dienen te bundelen, omdat multilevel governance een effectief middel is 

om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, 

en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het 

Burgemeestersconvenant te betrekken; 

 

Overwegende dat de lokale en regionale overheden, samen met de 

nationale overheden de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden 

van de opwarming van de aarde en zich dan ook actief daarvoor moeten 

inzetten, ongeachte wat de andere partijen doen; 

 

Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte 

producten van diensten direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een 

groot deel van de broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van 

energie in het kader van menselijke activiteiten; 

 

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde 

emissiereductie alleen kan realiseren als ook de lokale stakeholders, de 

burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 

 

Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die 

het dichtst bij de burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het 

voorbeeld kunnen geven, en dat lokale initiatieven kunnen bijdragen tot 

een concrete beperking van de broeikasgasemissies; 

 

Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag 

naar energie, ter bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter 

bestrijding van de klimaatverandering onder de bevoegdheden van de 

lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale 

overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd; 

 

Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de 

broeikasgasemissies helpen verminderen door het opmaken van duurzame 

klimaatactieplannen incl. programma’s op het vlak van duurzame 

mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie; 

 

Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de ambitie heeft 

klimaatneutraal te worden; 

 

Gelet op de vraag van de provincie Vlaams-Brabant aan de gemeenten om 

het Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan 

het realiseren van de provinciale klimaatdoelstellingen; 

 

Gelet op het feit dat de provincie Vlaams-Brabant door de Europese 

Commissie erkend zijn als ‘Coördinator van het Convenant’ in het kader 

van het Burgemeestersconvenant, en dus ondersteuning zal bieden aan de 

steden en gemeenten bij elke stap van het Burgemeestersconvenant, zowel 

voor de opmaak van het klimaatplan (inclusief een nulmeting) als voor de 

uitvoering en de voortgangsrapporteringen; 
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Gelet op het feit dat de gemeente op 4 oktober 2013 het Vlaams-Brabants 

Klimaatengagement ondertekende, waarbij zij zich engageerde om een 

volgehouden, actief en ambitieus klimaatbeleid te voeren; 

 

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

 

ART. 1: De gemeenteraad beslist om als gemeente het 

Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) te ondertekenen, 

en neemt kennis van bijhorende engagementen (zie bijlage 

‘Burgemeestersconvenant’). 

 

ART. 2: Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbindt 

de gemeente zich ertoe volgende engagementen na te komen: 

 verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot 

op ons grondgebied tegen 2020 met ten minste 20 % terug 

te dringen; 

 een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als 

uitgangspunt voor de uitvoering van het actieplan moet 

dienen; 

 het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening 

van het Burgemeestersconvenant in te dienen; 

 de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te 

kunnen ondernemen; 

 het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te 

betrekken bij het opstellen van het klimaatactieplan; 

 na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar 

een voortgangsrapport in te dienen voor evaluatie-, toezicht- 

en controledoeleinden; 

 

ART. 3: De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het 

toetredingsformulier (zie bijlage) van het 

Burgemeestersconvenant/Covenant of Mayors te ondertekenen, 

tijdens het gezamenlijke ondertekeningsmoment op 

25 juni 2014. 

 

ART. 4: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de provincie 

Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu, t.a.v. Els Cornelis, 

Provincieplein 1, 3010 Leuven. De provincie bezorgt de 

toetredingsformulieren gebundeld aan Europa na 25 juni 2014. 

 

 

BURGEMEESTERSCONVENANT 

 

OVERWEGENDE dat het Intergouvernementele Panel voor 

Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat de klimaatverandering een 

feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in aanzienlijke mate 

debet aan is; 

 

OVERWEGENDE dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie 

voor een Veranderende Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich 

eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met 

20% te verminderen door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en 

het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% 

te verhogen; 
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OVERWEGENDE dat een van de prioriteiten van het communautaire 

Actieplan voor energieefficiëntie - ‘Het potentieel realiseren’, de oprichting 

van een «burgemeestersconvenant» is; 

 

OVERWEGENDE dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de 

overtuiging is toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten 

dienen te bundelen omdat multilevel governance een effectief middel is om 

de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en 

er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het 

Burgemeestersconvenant te betrekken; 

 

OVERWEGENDE dat wij bereid zijn gehoor te geven aan de in het Handvest 

van Leipzig betreffende Duurzame Europese Steden geformuleerde 

aanbevelingen met betrekking tot het verhogen van de energie-efficiëntie; 

 

OVERWEGENDE dat wij op de hoogte zijn van het bestaan van de Aalborg 

Commitments, die aan de basis liggen van vele stedelijke 

duurzaamheidsprojecten en vele initiatieven in het kader van Local Agenda 

21; 

 

OVERWEGENDE dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale 

overheden samen met de nationale overheden de verantwoordelijkheid 

dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan 

ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen 

doen; 

 

OVERWEGENDE dat steden direct en indirect (via de door de burgers 

gebruikte producten en diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de 

helft van de broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in 

het kader van menselijke activiteiten; 

 

OVERWEGENDE dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde 

emissiereductie alleen kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de 

burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 

 

OVERWEGENDE dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen 

die het dichtst bij de burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het 

voorbeeld moeten geven; 

 

OVERWEGENDE dat veel van de maatregelen ter vermindering van de 

vraag naar energie, ter bevordering van het gebruik van duurzame energie 

en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de bevoegdheden van 

de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale 

overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd; 

 

OVERWEGENDE dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-

lidstaten beter in staat stellen hun verplichtingen op het vlak van de 

vermindering van broeikasgasemissies na te komen; 

 

OVERWEGENDE dat lokale en regionale overheden in heel Europa de 

broeikasgasemissies helpen verminderen door het opzetten van energie-

efficiëntieprogramma’s, incl. programma’s op het vlak van duurzame 

stedelijke mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame 

energie; 
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WIJ, DE BURGEMEESTERS VERBINDEN ONS ERTOE OM 

 

de lat nog hoger te leggen dan de EU en de CO2-uitstoot op ons 

grondgebied tussen nu en 2020 met ten mínste 20% terug te dringen; om 

dat doel te bereiken zijn wij bereid ons te committeren aan een Actieplan 

betreffende duurzame energie voor díe gebieden die onder onze 

bevoegdheid vallen; deze verbintenis en het actieplan zullen volgens onze 

respectievelijke procedures worden geratificeerd; 

een emissieberekening uit te voeren die als uitgangspunt voor de 

tenuitvoerlegging van het actieplan moet dienen; 

 

het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant in te dienen; 

 

onze structuren aan te passen en het nodige personeel in te zetten om de 

vereiste acties te kunnen ondernemen; 

 

het maatschappelijk middenveld op ons grondgebied actief te betrekken bij 

het opstellen van het actieplan, d.w.z. bij het uitwerken van de 

noodzakelijke beleidsmaatregelen om de doelstellingen ervan te kunnen 

verwezenlijken; in alle in het Convenant vertegenwoordigde 

gemeenschappen zal een actieplan worden opgesteld, dat uiterlijk een jaar 

na de ondertekening van het Convenant bij het secretariaat zal worden 

ingediend; 

 

na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een 

voortgangsrapport in te dienen voor evaluatie-, toezicht- en 

controledoeleinden; 

 

onze ervaringen en knowhow met andere territoriale gemeenschappen te 

delen; 

 

in samenwerking met de Europese Commissie en andere stakeholders 

energiedagen of stedenconvenantdagen te organiseren om de burgers 

rechtstreeks te laten profiteren van de voordelen en mogelijkheden die een 

verstandiger energiegebruik biedt, en de lokale media regelmatig over de 

uitvoering van het actieplan te informeren; 

 

actief deel te nemen en bij te dragen, aan de jaarlijkse EU-Conferentie van 

Burgemeesters voor een Energieduurzaam Europa; 

 

de boodschap van het Convenant in de geijkte fora onder de aandacht te 

brengen en andere burgemeesters aan te sporen om bij het Convenant aan 

te sluiten; 

 

de beëindiging van ons lidmaatschap van het Convenant te aanvaarden als 

het secretariaat van te voren schriftelijk heeft laten weten dat: 

i) een jaar na de formele ondertekening van het Convenant nog steeds 

geen actieplan is ingediend; 

ii) de in het actie plan aangegeven algemene CO2-reductiedoelstelling niet 

werd gehaald vanwege het niet uitvoeren of onvoldoende uitvoeren van het 

Actieplan; 

iii) in twee opeenvolgende verslagleggingsperioden geen voortgangsrapport 

werd ingediend; 
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WIJ, DE BURGEMEESTERS SCHAREN ONS ACHTER 

 

het besluit van de Europese Commissie om een mechanisme voor 

technische en promotionele ondersteuning in het leven te roepen en te 

financieren, incl. evaluatie- en monitoringsmechanismen en mechanismen 

ter bevordering van de uitwisseling van knowhow en de verspreiding van 

succesvolle maatregelen, een en ander binnen de grenzen van onze 

financiële mogelijkheden; 

 

de rol van de Europese Commissie om de coördinatie van de EU-

Conferentie van Burgemeesters voor een Energieduurzaam Europa op zich 

te nemen ; 

 

het voornemen van de Europese Commissie om de uitwisseling van 

ervaringen tussen de deelnemende gebieden te vergemakkelijken en om 

richtsnoeren en een lijst van referentievoorbeelden op te stellen, en met 

bestaande activiteiten en netwerken die de rol van lokale overheden op het 

gebied van klimaatbescherming ondersteunen, te combineren. Wij dringen 

erop aan dat deze referentievoorbeelden een integrerend deel van dit 

Convenant vormen en in de bijlage moeten worden vermeld ; 

 

het voornemen van de Europese Commissie om de deelnemende steden te 

erkennen als ‘energieduurzame Europese stad’ en allerlei initiatieven te 

nemen om deze steden in de schijnwerpers te zetten, zoals b.v. het 

ontwerpen van een speciaal logo; 

 

de krachtige steun van het Comité van de Regio’s, en daarmee ook van de 

Europese lokale en regionale overheden, voor dit Convenant en de 

doelstellingen ervan; 

 

de hulp die vele lidstaten, regio’s, provincies, grote steden en andere 

institutionele pleitbezorgers van dit Convenant aanbieden om kleinere 

steden en gemeenten te helpen aan de bepalingen van het Convenant te 

voldoen; 

 

 

WIJ, DE BURGEMEESTERS VERZOEKEN 

 

de Europese Commissie en de nationale overheden coherente 

ondersteunings- en samenwerkingsstructuren opzetten om de 

ondertekenaars van dit Convenant te helpen bij de uitvoering van hun 

actieplannen; 

 

de Europese Commissie en de nationale overheden in hun respectieve 

begeleidende programma’s een centrale plaats in te ruimen voor de in dit 

Convenant genoemde activiteiten en de steden te informeren over en 

betrekken bij de voorbereiding van beleidsmaatregelen en financiële 

regelingen ten behoeve van het lokale bestuursniveau voor zover die 

binnen de werkingssfeer van dit Convenant liggen; 

 

de Europese Commissie met de financiële sector te onderhandelen over de 

invoering van financiële regelingen die de uitvoering van de actieplannen 

mogelijk helpen maken; 

 



Gemeenteraadszitting van 28 april 2014 

 

 18 

de nationale overheden om de lokale en regionale overheden te betrekken 

bij de voorbereiding en uitvoering van de nationale actieplannen ter 

bevordering van de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame 

energie; 

 

de Europese Commissie en de nationale overheden om ons de nodige 

ondersteuning te geven bij de uitvoering van onze actieplannen, conform 

de reeds overeengekomen beginselen, regels en procedures en eventuele 

toekomstige wereldwijde afspraken, met name in het kader van het 

Raamverdrag klimaatverandering van de Verenigde Naties; onze actieve 

bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot kan uiteindelijk 

resulteren in een ambitieuzere mondiale doelstelling; 

 

ALLE LOKALE EN REGIONALE OVERHEDEN OM ZICH BIJ DIT CONVENANT 

AAN TE SLUITEN, EN ALLE BELANGRIJKE STAKEHOLDERS OM HUN 

BIJDRAGE AAN HET CONVENANT TE FORMALISEREN. 

 

 

BIJLAGEN 

 

1. Rol van de lokale overheden bij de uitvoering van een duurzaam 

energiebeleid  

 

Lokale en regionale overheden hebben tal van mogelijkheden om de 

energie-efficiëntie te helpen verbeteren en om duurzame energieprojecten 

op te zetten en andere energiegerelateerde initiatieven te nemen. 

 

• Als consument en dienstverlener 

Lokale overheden verbruiken een aanzienlijke hoeveelheid energie, o.m. 

voor de verwarming en verlichting van hun talrijke gebouwen. Met behulp 

van energiebesparingsprogramma’s kan het energieverbruik van openbare 

gebouwen fors worden teruggedrongen. 

Lokale en regionale overheden zijn leveranciers van energie-intensieve 

diensten, zoals openbaar vervoer en straatverlichting. Ook op dat vlak is er 

ruimte voor verbetering. Als deze diensten worden uitbesteed, kunnen in 

de aanbestedings- of dienstverleningscontracten specifieke bepalingen 

worden opgenomen om het energieverbruik terug te dringen. 

 

• Als planner, ontwikkelaar en regelgever 

De meeste lokale en regionale overheden zijn bevoegd voor ruimtelijke 

ordening en de organisatie van het vervoerssysteem. Een adequaat 

planologisch beleid, b.v. een beleid dat erop gericht is het uitdijen van 

steden tegen te gaan, kan het energieverbruik in de vervoerssector helpen 

verminderen. 

Lokale en regionale overheden spelen vaak een regelgevende rol, b.v. door 

energieprestatienormen vast te stellen of te bepalen dat in nieuwe 

gebouwen gebruik moet worden gemaakt van duurzame energiebronnen. 

 

• Als adviseur, stimulator en voorbeeld 

Lokale en regionale overheden kunnen burgers, bedrijven en andere lokale 

stakeholders informeren over en aansporen tot een efficiënter 

energiegebruik. Bewustmakingscampagnes spelen een belangrijke rol als 

men wil bereiken dat maatregelen voor een duurzaam energiegebruik door 

de hele samenleving worden gedragen.  
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Kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor projecten op het vlak van het 

gebruik van duurzame energie en energiebesparing, want zij zullen het 

geleerde ook buiten de school toepassen. Belangrijk is ook dat de 

overheden zelf het voorbeeld geven waar het gaat om het gebruik van 

duurzame energie. 

 

• Als producent en leverancier 

Lokale en regionale overheden kunnen decentrale energieopwekking en het 

gebruik van duurzame energie stimuleren. Stadsverwarming op basis van 

door biomassa gevoede WKK-systemen is daar een goed voorbeeld van. 

Ook kunnen zij door het verlenen van subsidies de burgers aansporen om 

over te schakelen op het gebruik van duurzame energie. 

 

2. Benchmarks van voortreffelijkheid 

 

Met benchmarks van voortreffelijkheid wordt bedoeld: initiatieven en 

programma’s die wereldwijd als voorbeeld van een succesvolle toepassing 

van ontwikkelingsconcepten op het vlak van duurzaam energiegebruik in 

een stedelijke context kunnen dienen. Deelnemers aan dergelijke 

initiatieven of programma’s verklaren via dit Convenant dat zij bereid zijn 

om hun ervaring te delen en andere steden te helpen bij het toepassen – 

indien mogelijk en wenselijk – van soortgelijke methoden. Zij verbinden 

zich ertoe de overdracht van knowhow te vergemakkelijken door informatie 

(incl. richtsnoeren) te verspreiden, deel te nemen aan door ondertekenaars 

van dit Convenant georganiseerde evenementen en, in het algemeen, 

permanent met het Convenant samen te werken. 

 

3. Ondersteunende structuren 

 

Het Convenant staat open voor alle Europese steden, ongeacht hun 

omvang. Kleinere steden die niet over de middelen beschikken om een 

emissieberekening uit te voeren of een actieplan op te stellen, moeten de 

nodige ondersteuning krijgen van regio’s, graafschappen, provincies, 

agglomeraties, NUTS III-regio’s of grotere steden. Deze ondersteunende 

structuren zullen door de Europese Commissie uitdrukkelijk worden erkend 

als belangrijke actoren binnen het Convenant. Hun betrokkenheid in het 

Convenant, evenals de specifieke condities voor zo’n betrokkenheid, zoals 

de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, zal nauwkeurig in een 

speciale overeenkomst worden uitgeschreven. 

 

 

* * * 

 

O.10. Finilek. Jaarvergadering. Goedkeuring agenda. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende 

vereniging Finilek; 

 

Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 25 maart 2014 om 

vertegenwoordigd te zijn op de jaarvergadering van Finilek op 

26 juni 2014; 
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Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 

26 juni 2014 volgende agenda heeft: 

1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013; 

2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming; 

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013; 

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling en toelichting); 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 

6. Statutaire benoemingen. 

 

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd 

meegestuurd; 

 

BESLUIT :  Met 13 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 6 onthoudingen. 

 

ART. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze 

jaarvergadering en de daarbij horende documentatie nodig voor 

het onderzoek van de volgende agendapunten: 

1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 

2013; 

2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in 

deelneming; 

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013; 

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 

6. Statutaire benoemingen. 

 

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

van Finilek, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 

1000 Brussel. 

 

 

* * * 

 

O.11. Finilek. Aanduiding van een afgevaardigde van de gemeente voor 

de jaarvergadering. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende 

vereniging Finilek; 

 

Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat 

de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een 

(buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende 

vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de 

gemeenteraad; 

 

Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek; 

 

Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 25 maart 2014 om 

vertegenwoordigd te zijn op de jaarvergadering van Finilek op 

26 juni 2014; 
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Gelet op de voordracht van dhr. Tim Vandenput als afgevaardigde van de 

gemeente; 

 

Gaat over tot stemming bij handopsteking; 

 

Overwegende dat dhr. Tim Vandenput 19 ja-stemmen heeft behaald; 

BESLUIT 

 

ART. 1: Dhr. Tim Vandenput, burgemeester, Veldstraat 5 te 1560 

Hoeilaart, aan te duiden als vertegenwoordiger/volmachtdrager 

van de gemeente om deel te nemen aan de jaarvergadering d.d. 

26 juni 2014 van Finilek. 

 

ART. 2: De volmachtdrager van de gemeente die zal deelnemen aan de 

jaarvergadering van Finilek op te dragen zijn stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in 

verband met de te behandelen agendapunten. 

 

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

alsook aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt, 

Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel. 

 

 

* * * 

 

O.12. Finilek. Aanduiding van een plaatsvervanger van de afgevaardigde 

van de gemeente voor de jaarvergadering. Beslissing. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende 

vereniging Finilek; 

 

Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat 

de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een 

(buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende 

vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de 

gemeenteraad; 

 

Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek; 

 

Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 25 maart 2014 om 

vertegenwoordigd te zijn op de jaarvergadering van Finilek op 

26 juni 2014; 

 

Gelet op de voordracht van mevr. Eva De Bleeker als plaatsvervanger van 

de afgevaardigde van de gemeente; 

 

Gaat over tot stemming bij handopsteking; 

 

Overwegende dat mevr. Eva De Bleeker 19 ja-stemmen heeft behaald; 
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BESLUIT 

 

ART. 1: Mevr. Eva De Bleeker, schepen, Albert I-laan 10, te 1560 

Hoeilaart, aan te duiden als plaatsvervanger van de 

vertegenwoordiger/volmachtdrager van de gemeente om deel te 

nemen aan de jaarvergadering d.d. 26 juni 2014 van Finilek. 

 

ART. 2: De volmachtdrager van de gemeente die zal deelnemen aan de 

jaarvergadering van Finilek op te dragen zijn stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in 

verband met de te behandelen agendapunten. 

 

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

alsook aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt, 

Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel. 

 

 

* * * 

 

O.13. VRAGEN en ANTWOORDEN. 

 

Dhr. Joly verwijst naar de ontoereikende communicatie met betrekking tot 

de GEN-werken, die ging verbeterd worden via een nieuwsbrief. Hij heeft 

daar echter niets van teruggevonden.  

 

Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat er volgende week een nieuwsbrief 

verschijnt en stelt dat er ook nog andere communicatie-initiatieven 

genomen zijn. Hij verwijst concreet naar de organisatie van een hoorzitting 

met inwoners van de IJzerstraat en communicatie vanuit TucRail/Nmbs. Hij 

bevestigt dat communicatie een aandachtspunt blijft.  

 

 

Dhr. Joly verwijst naar de gemeenteraadszitting van 18 december 2013. 

Hij stelt dat er op het vlak van het toeristisch beleid nog steeds niets 

bestaat, terwijl er een spectaculair plan in het vooruitzicht gesteld was.  

 

Mevr. Uytterhoeven deelt mee dat de beleidsvisie overgemaakt zal worden. 

 

 

Dhr. Joly informeert naar het standpunt met betrekking tot de fusies van 

gemeenten. 

 

Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat hij persoonlijk een standpunt 

ingenomen heeft en hij geen meerwaarde ziet in fusies. Hij gelooft wel in 

samenwerking.  

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * * * * 




