
Aan het CBS van Hoeilaart             Hoeilaart 13 december 20161. 
 
 
Geacht college, 
Er groeit een communicatieprobleem tussen de Hoeilaartse adviesraden en het College van 
burgemeester en schepenen. De gemeentelijke administratie zou onze ‘linking pin’ moeten 
zijn. Maar deze slaagt er onder aanvoering van Geert Raymaekers niet in om de kloof te 
dichten en het vertrouwen in de bedoelingen van het ambtelijk management te vergroten. 
Zwijgen was de afgelopen maanden helaas het devies. Verschillende leden van het CBS zijn 
individueel aangesproken op onze noden, de situatie is nu zo gespannen dat we ons verhaal 
collectief en op papier met u moeten delen. 
 
Op 4 oktober 2016 hebben de adviesraden de gemeentesecretaris indringend aangesproken over 
hun problemen. Geert had dit overleg op eigen gezag willen afgelasten. De voorzitters hebben 
moeten forceren dat het doorging. Adviesraden bepalen nu eenmaal hun eigen agenda en timing: 
het is - één raad uitgezonderd - puur vrijwilligerswerk. 
 
Het zijn steeds dezelfde adviesraadsleden die na de nieuwjaarsreceptie de zaal mogen komen 
opkuisen. Maar zodra we opkomen voor de noden van onze eigen achterban, dan ervaarden we de 
voorbije maanden amper weerklank. De werkelijkheid in het kasteel versus die op het terrein… 
We lijken te redeneren vanuit verschillende universa.  
 
Met name spraken we die 4e oktober over onze teleurstellingen als gevolg van de vorming de 
Dienst vrije tijd. Onder meer over het feit dat de ‘afsprakennota’ van de Wakkere Burger de 
afgelopen zomer veelvuldig werd gebruikt om bezuinigingen op de dienstverleningen te 
rechtvaardigen. De vorming van de Dienst vrije tijd is ooit aan ons verkocht als verbetering… 
Steeds meer werk probeert men af te schuiven op de inzet van vrijwilligers. Natuurlijk hebben we 
begrip getoond voor reorganisatieperikelen en inwerktijd. Maar de last op het vrijwillig kader in 
ons dorp is er niet door verlicht. De door het CBS bepleite efficiencyverbetering is dan ook niet 
bereikt. 
 
We merken grote verschillen in het persoonlijk engagement van adviesraadssecretarissen. Dat 
wordt treffend geïllustreerd doordat de ene rept van jullie en de ander zijn adviesraad ziet als wij. 
De omgang met vrijwilligers vereist ervaring, respect en tact. 
 
We hebben de gemeentesecretaris om uitleg gevraagd. Geert heeft ons op of na 4 oktober geen 
enkel CBS-besluit over de bezuinigingsoperatie kunnen overhandigen. We hadden hem ter plekke 
gevraagd vast te leggen dat voor ons de enig juiste volgorde is: een collegevoorstel, een 
adviesronde, een formeel besluit en dan pas implementatie. En niet andersom. Waar blijft zijn 
voorstel? 
 
We hebben de secretaris een notitie nagezonden waarin wordt uitgelegd, dat adviesraden zeker 5 
functies vervullen en dat het DWB-traject uit 2014 slechts betrekking heeft op advies (en niet op 
functies als organisatie, ondersteuning (niet van maar door de adviesraden), budgetbeheer en 
draagvlakverbreding & representatie. 
 
Adviesraden doen meer dan adviseren. We organiseren een Klimaatdag, een Wereldfeest, een 
vorming voor onthaalouders, een knelpuntenwandeling, een ontbijtjeugdfilm, een Meicross, een 
Bibverwendag of plantenruilbeurs… Allemaal activiteiten waar ook het ambtelijk management 
van harte welkom is om zich te oriënteren op de veelzijdige werking van de raden. 
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In 2014 is vastgelegd dat het DWB-traject zou worden geëvalueerd. Geert noteerde op 4 oktober: 
“de voorzitters [zijn] het er over eens dat een evaluatie van de afsprakennota zich opdringt.” Twee 
maanden later liet Jan Van Damme de GROS weten “dat er een afspraak is om deze evaluatie te 
laten uitvoeren”. Maar de Cultuurraad kreeg tezelfdertijd het tegenovergestelde te horen: het 
college vindt inschakeling van DWB als onafhankelijke externe te duur. DWB liet daarop aan een 
van onze ondervoorzitters desgevraagd weten dat het gaat om 200 euro… De werkelijke reden 
moet dus een andere zijn. We vragen helemaal geen dik rapport, wel een deskundige moderator 
die het probleem verkent en het vastgelopen gesprek kan vlot trekken. 
 
Onze kritiek is niet mals. maar ook nu wijzen we er op dat het ons niet te doen is om de kritiek 
zelf. Positieve opmerkingen waren er ook. We citeren het commentaar vanuit de Sportraad op 
Geerts ontwerpverslag (dat die slotconclusie ontbeerde): “niet vergeten mag worden dat de 
aanwezigen het allemaal goed bedoelen met Hoeilaart. Onze feedback dient gewoon om van 
Hoeilaart nog een leukere plaats te maken om te vertoeven en te wonen.” 
 
Het blijft echter oorverdovend stil in de kasteelhoeve. Op de verwerking van onze commentaren 
op Geerts ontwerpverslag wachten we al >2 maanden. In zijn eerste versie komt de naam van de 
dienst die ter discussie staat niet éénmaal voor. Heeft u als CBS het verslag met onze 
commentaren al ontvangen? 
 
Jan Van Damme presenteerde een idee om de GROS te privatiseren door er een vzw van te 
maken. Het kostte die raad 2 vergaderingen om hem dit onzalige plan uit het hoofd te praten. De 
beheers- en personeelslasten van zo’n rechtsvorm zouden veel te hoog zijn, nog los van het verlies 
aan engagement en efficiency. 
 
De vorming van de Dienst vrije tijd had voor de Hoeilaartse adviesraden en verenigingen een 
onverwachte achteruitgang in de dienstverlening tot gevolg: meer regels, minder souplesse, 
minder engagement bij de leiding, meer achterklap en toogpraat, een aanslag op de motivatie van 
vrijwilligers en gefrustreerde gezichten. Het is een teken aan de wand dat er zoveel 
personeelsleden zijn opgestapt. 
 
Annelies, de nieuwe schepen voor ontwikkelingssamenwerking verzocht de GROS om de 
vergaderfrequentie in 2017 te verminderen. Bij een gelijkblijvende output impliceert dat nóg meer 
druk op de inzet van vrijwilligers…  
 
Wat we vragen is dit: organiseer in januari een bijeenkomst onder leiding van De Wakkere 
Burger. Bereid deze goed voor. Zorg voor onafhankelijke verslaglegging. Laat de secretaris een 
voorstel schrijven waarom welke dienstverleningen voortaan door vrijwilligers overgenomen 
zouden moeten worden en vooral ook waarom. Hoeilaart verdient dat. 
 
was getekend, 
 
 
Erwin Gysens, voorzitter Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur 
Jan Lenaerts, voorzitter Cultuurraad 
Gilberte Marchand, voorzitter Seniorenraad 
Rein van Gisteren, voorzitter Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
Rick Verhaeghe, voorzitter Bib-beheerraad 


