
 

 

GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2022 

 

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare 

zitting 25 april 2022. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de 

openbare zitting van 25 april 2022. 

 

 

O.P.2. Financiële dienst. Jaarrekening 2021 - AGB Holar. Goedkeuring. 

 

De Raad, in hoedanigheid van Algemene Vergadering van AGB Holar, keurt de 

NBB-jaarrekening van 2021 goed. 

 

 

O.P.3. Financiële dienst. Jaarrekening 2021. Vaststelling deel gemeente. 

 

De raad stelt zijn deel gemeente van de jaarrekening 2021 vast. 

 

 

O.P.4. Financiële dienst. Jaarrekening 2021 - OCMW. Goedkeuring en 

definitieve vaststelling. 

 

De gemeenteraad keurt, het deel van de jaarrekening 2021, zoals vastgesteld 

door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed. Door deze goedkeuring wordt 

de jaarrekening 2021 in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.  

De jaarrekening 2021 van de gemeente en haar OCMW eindigt met een negatief 

budgettair resultaat van het boekjaar, ten bedrage van -1.939.824 euro. 

Zodoende wordt het beschikbaar budgettair resultaat 7.477.993 euro en de 

autofinancieringsmarge 1.598.009 euro. 

 

 

O.P.5. Financiële dienst. Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor de 

periode 2022-2024. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de tweede 

verblijven, voor de periode van de aanslagjaren 2022-2024. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O.P.6. Dienst Mobiliteit. Aanvullend reglement J.B. Michielsstraat. 

Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

Er wordt een parkeerstrook met 4 parkeervakken aangebracht in de J.B. 

Michielsstraat, ter hoogte van overzijde huisnummer 34. 1 parkeervak: 

Afmetingen 5m/2m. 

 

Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het 

aanbrengen van witte markering die de plaatsen afbakent waar een voertuig 

kan staan. 

 

Artikel 2 

Deze parkeerstrook zal aangeduid worden met verkeersbord E9a met 

onderbord type Xc ("25m"). 

 

Artikel 3 

De parkeerstrook en de signalisatie (paal+verkeersbord) 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 

 

 

O.P.7. Dienst Omgeving. Woonmaatschappij werkingsgebied Oost-Brabant-

West. Onderlinge stemverhouding lokale besturen. Goedkeuring. 

 

Artikel 1: 

De gemeenteraad stelt voor om de stemrechten van de lokale besturen die 

deel uitmaken van het werkingsgebied in de algemene vergadering van de 

toekomstige woonmaatschappij te verdelen op basis van volgende criteria en 

met het hieronder bepaalde gewicht. 

 

Artikel 2: 

Deze beslissing wordt aan de provinciegouverneur bezorgd en aan de Vlaamse 

minister van wonen via het mailadres woonmaatschappij@vmsw.be. 

 

 

O.P.8. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan de 

personeelsformatie zoals toegevoegd in bijlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O.P.9. Secretariaat. IGO. Agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde 

algemene vergadering op vrijdag 24 juni 2022. Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van 

IGO div van 24 juni 2022 goed. 

 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten 

van de algemene vergadering van IGO div van 24 juni 2022 goed te keuren. 

 

Artikel 3 

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

dit besluit. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. Interrand. Voordracht nieuwe afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

De raad duidt Timothy Rowies aan als derde afgevaardigde van de gemeente in 

de algemene vergadering van intercommunale Interrand, en dit tot het einde 

van de legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan intercommunale Interrand, 

alsook aan de betrokkenen. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 29 

juni 2022. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de 

intercommunale Interrand van 29 juni 2022 en draagt de volmachtdragers van 

de gemeente op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 

de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

 

 

O.P.12. Secretariaat. Opdracht inzake het aankopen van kantoormeubilair. 

Toetreden tot raamovereenkomst Creat. Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de toetreding tot aankoopcentrale Creat, onderdeel van 

TMVS, voor de opdracht inzake aankoop kantoormeubilair. 

 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering 

van deze beslissing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O.P.13. Communicatiedienst/Klachtencoördinator. Klachtenreglement. 

Rapportering klachtenregistratie en -behandeling 2021. Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de klachten die in de loop van 2021 door 

de communicatiedienst/klachtencoördinator volgens het gemeenschappelijke 

klachtenreglement van gemeente en OCMW Hoeilaart werden geregistreerd en 

van de opvolging die eraan gegeven werd. 

 

 

O.P.14. Secretariaat. Selectieleidraad - Doorlichting verzekeringen. 

Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de selectieleidraad. 

 

 

O.P.15. Dienst Welzijn. Project Gele Doos. Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het project 'gele dozen'. 

 

 

O.P.16. Dienst Welzijn. Stand van zaken Oekraïne. Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen 

in Hoeilaart. 

 

 

 


