Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2016
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 27 juni 2016.
Goedkeuring.
DE RAAD,

Dhr. Jan Van Assche stelt niet tevreden te zijn wat betreft het antwoord in verband met de
aanwerving van de cultuurscoördinator. Hij kon ook nog geen kennis nemen van het verslag
van de geheime zitting van de betrokken gemeenteraad.
Voorgeschiedenis
•

27 juni 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
/
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BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor; 1 onthouding;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 27 juni 2016 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Ruimtelijke ordening. Verkaveling Coddens Terjansdelle. Aanleg wegenis.
DE RAAD,
Motivering - voorgeschiedenis
De heer Coddens Jean wenst zijn grond te verkavelen ter hoogte van de Terjansdelle 3
(1 lot met wegenis).
Feiten en context
De verkaveling is gelegen Terjansdelle, sectie A 248 C.
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 8 augustus 2016 een voorwaardelijk gunstig advies
gegeven.
Argumentatie
Het is noodzakelijk een nieuwe weg aan te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan.
De wegenisaanleg omvat het aanleggen van een wegverharding, het voorzien van de
nodige nutsleidingen en het aanpassen van de bestaande riolering. Aangezien het om een
doodlopende straat gaat, wordt het keerpunt voorzien op eigen terrein. Het gedeelte
wegenis zal na de aanleg en definitieve oplevering overgedragen worden aan de gemeente.
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 8 augustus 2016 een
gunstig advies uitgebracht.
Motivering financieel advies
Geen.
BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
In de Terjansdelle wordt een nieuwe wegenis aangelegd ter hoogte van de eigendom van
Coddens Jean met betrekking tot de ingediende verkavelingsaanvraag en dit zoals
aangeduid op het verkavelingsontwerp.
Het tracé wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de verkavelingsvergunning wordt
toegestaan.
Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant
Dienst ruimtelijke ordening
***
O.P.3 Financieel beheerder. Eedaflegging.
DE RAAD,
BESLUIT:
Na behandeling van de beslissing tot aanstelling van de financieel beheerder in besloten
zitting wordt de openbare zitting heropend.
Dhr. Brecht Van den Bogaert wordt in kennis gesteld van de beslissing van de raad om hem
aan te stellen tot financieel beheerder en wordt uitgenodigd om tot eedaflegging over te
gaan.
Dhr. Brecht Van den Bogaert legt de decretaal voorgeschreven eed af.

Verantwoordelijke ambtenaar: Peggy Wauters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst
***
O.P.4 Personeelsdienst. Weddeschaal financieel beheerder gemeente-OCMW.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

29 augustus 2016: beslissing van de gemeenteraad tot aanstelling van dhr. Brecht
Van den Bogaert, als financieel beheerder op proef, met ingang van 1 september
2016.

Feiten en context
Dhr. Brecht Van den Bogaert treedt per 1 september 2016 in dienst als financieel
beheerder.
Ingevolge beheersovereenkomst, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2008, tot
op heden ongewijzigd, wordt dhr. Brecht Van den Bogaert ook tewerkgesteld als financieel
beheerder van het OCMW (à rato van 40 % van de arbeidstijd).
Juridische gronden
•

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
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•

enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 en van 23 november 2012,
houdende wijziging van diverse bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 7 december 2007.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Conform artikel 124 van het BVR van 7 december 2007, zoals dit werd gewijzigd bij BVR
van 23 november 2012, kan de raad bepalen dat het jaarsalaris van de financieel beheerder
van de gemeente, die eveneens de functie van financieel beheerder van het OCMW
uitoefent, wordt verhoogd met maximaal 30 %.
De raad bepaalt welk percentage van toepassing is.
Overwegende dat de verhoging van het jaarsalaris verantwoord is op basis van de
bijkomende verantwoordelijkheid van de financieel beheerder.
Overwegende dat een verhoging van het jaarsalaris reeds voorzien was bij de
oorspronkelijke goedkeuring van de beheersovereenkomst in 2008, maar de juridische
basis voor de verhoging toen nog ontbrak.
In het licht van de vooropgestelde integratie van gemeente en OCMW wordt er geopteerd
de beheersovereenkomst ongewijzigd verder te zetten.
In zitting van de gemeenteraad van 23 mei 2016 werd voorgesteld om het percentage van
de toeslag op 20% vast te leggen, onder voorbehoud van bevestiging door de
gemeenteraad.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
In toepassing van artikel 124 van het BVR van 7 december 2007 wordt het jaarsalaris van
de financieel beheerder van de gemeente, tevens financieel beheerder van het OCMW,
verhoogd met 20 %.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2016.
Verantwoordelijke ambtenaar: Peggy Wauters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financieel beheerder, financiële dienst, personeelsdienst
***
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O.P.5 Secretariaat. Iverlek-Eandis Assets. Goedkeuring agenda en vaststelling
mandaat afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering in
buitengewone zitting 3 oktober 2016.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
30 juni 2016: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets
en Iverlek van 3 oktober 2016. Het dossier met documentatiestukken werd eveneens
overgemaakt.
Feiten en context
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek. De distributienetbeheerder is, met ingang van 1
januari 2016, samen met 6 andere distributienetbeheerders gefuseerd binnen Eandis
Assets.
Juridische gronden
•
•

Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in
het bijzonder artikel 44.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Advies
/
Argumentatie
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van 3 oktober 2016 van de opdrachthoudende
vereniging Eandis Assets enerzijds en Iverlek anderzijds en het mandaat van de
vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger vast te stellen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 3 oktober 2016:
1) Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2017;
2) Statutaire benoemingen;
3) Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets van 3 oktober 2016:
4) Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van
effectieve intrede);
5) Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen;
6) Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging;
7) Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het
register van de deelnemers;
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8) Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese
en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande
agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen;
9) Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2017;
10) Statutaire benoemingen;
11) Statutaire mededelingen.
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realistatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Wibelgas van december 2015.
Artikel 3
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap 'State Grid
Europe Limited' als 'B1 deelnemer' tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan
de toetredingsen
deelnemersovereenkomst,
en
aan
de
overeenkomstige
statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de
algemene vergadering van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Wibelgas
van december 2015.
Artikel 4
Dhr. Tim Vandenput - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger mevr. Eva De Bleeker
- op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake de voormelde artikelen 1, 2 en 3.
Artikel 5
Afschrift van deze beslissing te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Eandis
Assets, t.a.v. het secretariaat, uitsluitend op het mailadres intercommunales@eandis.be.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Klassement gemeenteraad
- Eandis Assets, uitsluitend op het mailadres intercommunales@eandis.be
- Tim Vandenput, burgemeester, Veldlaan 5, 1560 Hoeilaart
***
O.P.6 Secretariaat. Farys. TMVW IC - statutenwijziging.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016,
toegetreden tot de aankoopcentrale van CREAT van TMVW (tevens bekend onder de naam
FARYS).
Juridische gronden
•
•
•

Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001.
Gelet op de statuten van TMVW.
Overwegende dat gemeente Hoeilaart aangesloten is bij TMVW.
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•
•

Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoot werd
overgemaakt met schrijven van 5 juli 2016.
Gelet de toelichting m.b.t. deze statutenwijzing die als bijlage aan onderhavig
besluit wordt toegevoegd.

Advies
Beslissing van de Raad van Bestuur van cvba TMVW (IC) in zitting van 23 juni 2016.
Argumentatie
De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën heeft
beslist dat FARYS/TMVW vanaf het aanslagjaar 2016 onderworpen is aan de
rechtspersonenbeslasting (RPB). De kwalificatie is afhankelijk gemaakt van de voorwaarde
dat er geen dividenden meer worden uitgekeerd.
Het schrappen van de mogelijkheid tot dividenduitkeringen vergt een statutenwijziging.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals
opgenomen in het desbetreffend ontwerp.
Artikel 2
De afgevaardigde van de gemeente te machtigen deze wijzigingen op de Buitengewone
Algemene Vergadering goed te keuren.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze
beslissing aan TMVW (IC), Stropstraat 1, 9000 Gent.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
TMVW
***
O.P.7 Secretariaat. Samenaankoop elektriciteit en aardgas. Beslissing met
ingang van 2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brieven van 11 mei en 23 juni 2016 van Eandis.

Feiten en context
De leveranciers van aardgas en elektriciteit van de gemeente Hoeilaart werden aangeduid
in het kader van een samenaankoopprocedure, waarvoor Eandis optrad als begeleider.
De huidige leveringscontracten lopen eind 2017 ten einde.
De procedure voor de vernieuwing van de contracten vanaf 2018 dient te worden
opgestart.
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Het OCMW werd uitgenodigd om de gemeente te mandateren om de procedure te voeren.
Juridische gronden
•
•
•

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten.
KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) werkt als aankoopcentrale.
De keuze om contracten af te sluiten via het VEB ontlast de gemeente van elke verdere
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.
Het VEB koopt momenteel aan via de kortetermijnmarkt, die volgens studie van de CREG
gemiddeld goedkoper is. Vanaf 2017 kan het VEB bovendien ook via de langetermijnmarkt
aankopen.
Het VEB mag zelf geen winst maken.
Als dusdanig is de keuze voor het VEB de meest voor de hand liggende keuze, ook al omdat
het contract met het VEB tot opzegging loopt.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;
Artikel 1
Een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor levering van
elektriciteit en aardgas voor de gemeente, alsook voor het OCMW.
Artikel 2
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich met betrekking tot de
in artikel 2 bedoelde overeenkomst.
Artikel 3
De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090
Melle, om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen
bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang
naar het nieuwe contract.
Artikel 4
De gemeente en het OCMW zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de
facturen met betrekking tot de levering op hun eigen afnamepunten in de vermelde
overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf.
Artikel 5
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst is de
gemeente mee verantwoordelijk voor mogelijke kosten, in verhouding tot het eigen
aandeel in de overeenkomst.
Artikel 6
Het mandaat van het OCMW te aanvaarden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
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Uittreksel voor:
Energiediensten@eandis.be, financiële dienst, technische dienst, OCMW.
***
O.P.8 OCMW. Budgetwijziging nr 1. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van het OCMW van 21 juni 2016, ref. UIT 16 878, houdende toezending van
budgetwijziging nr. 1 van het exploitatiebudget 2016.

Feiten en context
Het budget en de budgetwijzigingen van het OCMW dienen aan de gemeente te worden
overgemaakt in toepassing van artikel 255 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
In zitting van 20 juni 2016 keurde de OCMW-raad een wijziging aan het budget goed.
Juridische gronden
•

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 150, 156 en 255, 4°.

Advies
/
Argumentatie
De wijziging van het budget heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. Als dusdanig
dient er enkel kennis van te worden gegeven aan de gemeenteraad.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2016 van het OCMW,
zoals goedgekeurd door de OCMW-raad, in zitting van 20 juni 2016.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
OCMW, financiële dienst.
***
O.P.9 Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de verslagen
en adviezen voor de periode maart 2016 tot en met juli 2016.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

27 februari 1992: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad voor Milieu
en Natuur (Milieuraad).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 februari 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Jeugdraad.
22 juni 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Bibbeheerraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Cultuurraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Sportraad.
3 juli 1997: beslissing gemeenteraad tot oprichting van Middenstandsraad (thans
Raad voor Lokale Economie).
17 mei 2001: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
28 maart 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
25 april 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Seniorenraad.
27 februari 2003: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Bestuur
Gemeenschapscentrum Felix Sohie.
26 maart 2007: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Beheer
Jeugdwerkinfrastructuur.
28 januari 2008: beslissing gemeenteraad tot oprichting van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.

Feiten en context
Volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet worden de verslagen en einddocumenten
van de adviesorganen meegedeeld aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Artikel 200 § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeenteraad dient, overeenkomstig artikel 200 § 3 van het Gemeentedecreet, kennis
te nemen van de verslagen en adviezen van de adviesraden.
Volgende verslagen zijn op dit moment beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS

DATUM VERGADERING:
25.02.2016
08.03.2016

Jeugdraad
RvB Jeugdwerkinfrastructuur
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie
Seniorenraad
Sportraad

27.10.2015 - 26.11.2015 - 16.12.2015 14.01.2016 - 23.02.2016 - 30.03.2016 28.04.2016 - 23.05.2016
04.02.2015
10.02.2015

14.04.2016

Volgende adviezen zijn beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad

DATUM:

ADVIES:

Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie

17.05.2016

Samenstelling adviesraden
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Gecoro
GROS
Jeugdraad
RvB JWI
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie
Seniorenraad

24.02.2016

Samenstelling adviesraden

Sportraad
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de bijgevoegde verslagen en adviezen van diverse
adviesorganen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- intern: webmaster voor controle
***
O.P.10
Secretariaat. Klimaatactieplan. Aanpassing maximale snelheid RO.
Brief minister Ben Weyts.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

25 juni 2014: ondertekening van het Burgemeesterconvenant.
23 november 2015: goedkeuring klimaatactieplan.
Gemeenteraadszitting van 25 april 2016: beslissing tot aanvaarding van een motie
m.b.t. de snelheid op de Ring.
4 mei 2016: brief gericht aan dhr. Ben Weyts, bevoegd minister, waarin opgeroepen
wordt tot het instellen van een snelheidsbeperking van 90 km/u op Ring R0.

Feiten en context
/
Juridische gronden
/
Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van het schrijven van Vlaams minister Ben Weyts aangaande de
snelheidsbeperking van maximaal 90 km/u op het zuidoostelijke gedeelte van de Ring rond
Brussel, dit in het kader van het Klimaatactieplan.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
klassement GR
***
TOEGEVOEGD PUNT
Interpellatie van raadslid Roby Guns - ''letterlijke tekst''
Interpellatie
Gemeentebestuur van Hoeilaart
Aan de heer gemeentesecretaris
Jan Van Ruusbroeckpark
1560 Hoeilaart
Hoeilaart, 27 juni 2016
Betreft: Toevoeging agendapunt - de resultaten van de reclame rond de Hoeilaart app
Geachte gemeentesecretaris,
Geachte voorziter van de gemeenteraad,
De promotie van onze app is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Als ik mij niet vergis is er
voor het eerst advertentiebudget gebruikt om ook online promotie te voeren. Met een
schitterend resultaat tot gevolg: de video is zo’n 6.000 keer bekeken. In marketingtermen
mogen we gezien het inwonersaantal van Hoeilaart spreker over ‘ne viral’.
Kortom, het is niet alleen goede reclame voor de app… Het zet zo ook de troeven van onze
gemeente in de verf.
Ik wens in dit verband volgende vragen te stellen:
•
Kan u toelichting geven over de totstandkoming van deze campagne en betrokken
partners in het verhaal?
•
Hoeveel keer is de app in totaal gedownload? Voor de campagne stond de teller op
400 gebruikers. Hoeveel zijn er extra bijgekomen?
•
Hoeveel advertentiebudget is er gespendeerd? Kan u enkele cijfers toelichten aub,
zoals bereik, resultatenratio, demografie en dergelijke?
Ik vraag u hierbij om dit onderwerp toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad
van 29 augustus 2016.
Met meeste hoogachting,
Roby Guns
Gemeenteraadslid voor Open Vld.
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Dhr. Tim Vandenput overloopt de belangrijkste elementen en cijfers met betrekking tot de
Hoeilaart-app. Hij zal deze eveneens nog schriftelijk laten bezorgen.
Dhr. Jan Van Assche informeert in het kader van dit punt naar het bestaan van schriftelijke
procedures in geval er zich iets voordoet en de inschakeling van de app wenselijk is.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat er hieromtrent afspraken op papier zullen worden gezet
en deze meegedeeld zullen worden.

***
Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Patrick Demaerschalk verwijst naar de plaatsing van bloembakken op de
parkeerstroken op het Gemeenteplein. Hij vraagt naar de criteria die gehanteerd
worden en of er advies van de Raad van Lokale Economie ingewonnen werd.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee dat de aanvraag van een handelaar uitging, maar
de plaatsing te voortvarend gebeurde. Hij deelt mee dat het punt behandeld werd
op het college en het college besliste om geen parkeervakken op te heffen op
individuele vraag en de bakken dan ook verwijderd zullen worden.
Hij bevestigt nog dat hieromtrent geen advies van de Raad voor Lokale Economie
ingewonnen werd.
Dhr. Jan Van Assche informeert naar de plaatsing van een bloembak in de
Sparrebosstraat.
Dhr. Marc Vanderlinden zal hieromtrent navraag doen bij de bevoegde dienst.
2) Dhr. Jan Van Assche verwijst naar het paardenevenement en vraagt wie optrad als
organisator.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat het initiatief voortvloeit uit de bijeenkomst van
de raad voor manègehouders en de gemeente financieel tussenkomt in de
organisatie.
Dhr. Jan Van Assche vraagt een gelijke behandeling voor alle initiatieven en verwijst
in dit verband naar de afsprakennota die werd afgesloten tussen de gemeente en
de organisatoren van de meifeesten.
Hij rekent er ook op dat dit initiatief aanleiding zal geven tot een rechttrekking van
de situatie in de manèges op taalvlak.
Dhr. Tim Vandenput bevestigt dat dit ook de betrachting van de raad voor
manègehouders is en dhr. Luc Meganck geeft aan dit daar aan te zullen kaarten.
3) Dhr. Jan Van Assche stipt aan dat het kruispunt Groenendaal een zwart kruispunt
is en dit kruispunt tot op heden nooit werd aangepakt omdat er hiervoor geen
bomen mochten geveld worden. Hij stelt nu vast dat er veel bomen geveld worden
in het kader van de aanleg van een ecoduct.
Dhr. Marc Vanderlinden verwijst naar de TV3-studie en de bouwvergunning die werd
afgeleverd voor de realisatie van een nieuw wegenistracé voor de
Terhulpensesteenweg, met tunnel onder het station van Groenendaal. Hij stelt vast
dat er hiervoor nooit geld werd vrijgemaakt en ook het overleg tussen AWV, ANB,
NMBS en de gemeente niet tot concrete resultaten geleid heeft. Hij geeft aan dat
er op korte termijn geen verwachtingen mogen gekoesterd worden in dit dossier.
Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat elk gewest wel een reden heeft om niet te
investeren en stelt dat er gewestoverschrijdend moet samengewerkt worden.
Dhr. Marc Vanderlinden wijst er op dat het budget van minister Weyts wordt
besteed aan de verbreding van de Ring, tot Wezembeek-Oppem.
Dhr. Jan Van Assche geeft aan dat de verkeerssituatie nog verslechterd is.
4) Dhr. Michel Joly informeert naar de tevredenheid met betrekking tot de
herstellingswerken aan de A. Biesmanslaan.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat de reparatietechniek niet leidt tot een mooi
resultaat maar het een bewuste keuze betreft waar hij nog achter staat.
Dhr. Michel Joly maakt gewag van 'getaffel' in een beeldbepalende straat.
5) Dhr. Michel Joly verwijst naar het gegeven dat de gemeente Overijse de
straatverlichting ’s nachts dooft en de onveilige situatie die hieruit voortvloeit voor
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de gebruikers van het fietspad langsheen de Fr.Verbeekstraat, in het bijzonder ter
gelegenheid van festiviteiten.
Hij suggereert de gemeente Overijse te vragen om minstens de fietspadverlichting
te activeren tijdens festiviteiten.
Dhr. Klaas Geers geeft aan dat het moeilijk is te bepalen welke festiviteiten in
aanmerking zouden kunnen komen en verwijst tevens naar het feit dat hier kosten
aan verbonden zijn.
Dhr. Marc Vanderlinden stelt dat aan Eandis gevraagd werd om een studie uit te
voeren, wat betreft het doven van de verlichting met uitzondering van de
hoofdassen. Aan het BIVV werd gevraagd te onderzoeken of flankerende
maatregelen zich zouden opdringen.
Hij heeft er geen bezwaar tegen de vraag aan de gemeente Overijse te richten.
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
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