
 

 

GEMEENTERAAD VAN 26 SEPTEMBER 2022 

 

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

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Interne zaken. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag 

openbare zitting 29 augustus 2022. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 29 augustus 2022. 

 

 

O.P.2. Afdeling Ruimte. Dienst Omgeving. Grondafstand. Bepaling 

grondafstand op 4m uit de as van de Sloesveldstraat (2022 056). 

Besluit. 

 

Goedkeuring door de gemeenteraad van wijziging tracé van de verkeersweg, ter 

hoogte van terrein, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 108S met 

betrekking tot de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag, gewijzigd en 

vastgesteld op 4 meter uit de as van de straat en dit zoals aangeduid op het 

verkavelingsontwerp. 

 

 

O.P.3. Afdeling Ruimte. Dienst Omgeving. Aanvraag tot tijdelijke verlenging 

van erkenning van Elk Zijn Huis als sociale huisvestingsmaatschappij 

tot en met 30 juni 2023. Besluit. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot tijdelijk verlenging van de 

erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis cvba met 

zetel te Tervuren en cvba Volkswoningbouw met zetel te Herent tot en met 

30  juni 2023. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat bij voormelde 

aanvraag gevoegd stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de 

doelstellingen van de gemeente. 

 

Artikel 3 

De gemeenteraad stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 

§1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 de vorming van de 

woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale 

inbedding en verankering. 

 

 

 

 



 

 

 

O.P.4. Afdeling Vrije Tijd . Senioren. Gemotiveerd voorstel vanuit de 

Seniorenrraad tot toekenning van ereburgerschap aan Serge 

Muyldermans. Besluit. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad stelt vast dat de gemotiveerde vraag vanuit de Seniorenraad 

tot toekenning van het ereburgerschap aan de heer Serge Muyldermans voldoet 

aan alle voorwaarden tot toekenning van dit ereburgerschap. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt de voordracht van de heer Serge Muyldermans als 

ereburger van Hoeilaart goed en kent dit ereburgerschap toe. 

 

Artikel 3 

De gemeenteraad gelast de afdeling Vrije Tijd om na beslissing van de 

gemeenteraad de Seniorenraad en de betrokkene in kennis te stellen van de 

genomen beslissing. 

 

 

O.P.5. Afdeling Vrije Tijd. Volwassenenonderwijs. Besluit terugbetaling 

cursusgeld 'Nederlands voor anderstaligen' voor de periode 2022-

2024. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met het voorstel tot verlenging van 

de beslissing tot terugbetaling van de cursusgelden 'Nederlands voor 

anderstaligen' volgens de geldende voorwaarden uit artikel 2 en dit voor het 

schooljaar 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024. 

 

Artikel 2 

Met het oog op het creëren van een maximale mogelijkheid tot deelname aan 

het lokale gemeenschapsleven, wordt de tussenkomst toegekend aan alle 

personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister 

van de gemeente Hoeilaart en dit na afloop van het schooljaar, op voorlegging 

van een attest van geregelde deelname aan de cursus 'Nederlands voor 

anderstaligen' en van het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld door de 

aanvrager van de tussenkomst. De tussenkomst bedraagt 100% van het 

betaalde inschrijvingsgeld voor het betrokken schooljaar. 

 

 

O.P.6. Afdeling Vrije Tijd. Flankerend onderwijsbeleid. Sociale voordelen 

basisonderwijs. Besluit verlenging van het stelsel van sociale 

voordelen en andere flankerende ondersteuningsmaatregelen voor het 

schooljaar 2021-2022 en 2022-2023. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van verlenging van het huidig 

stelsel van sociale voordelen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 

22/02/2021, voor het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 (boekjaar 2022 en 

2023). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O.P.7. Afdeling Vrije Tijd. Seniorenbeleid. Werkingssubsidie 

ouderenverenigingen. Besluit goedkeuring toekenning 

werkingssubsidie 2022 aan ouderenverenigingen. 

 

De gemeenteraad besluit in 2022 en zoals voorzien in de jaarbudgetrekening 

een subsidie van 250 euro toe te kennen aan OKRA Hoeilaart en aan Kennisbeurs 

Druivenstreek. 

 

 

O.P.8. Afdeling Vrije Tijd. Lokaal flankerend onderwijsbeleid. Besluit 

toekenning werkingssubsidie 2022 aan ouderraden basisonderwijs. 

 

De gemeenteraad besluit het voorstel tot subsidiëring van de 2 ouderraden van 

de basisscholen in 2022 goed te keuren. 

 

 

O.P.9. Afdeling Vrije Tijd. Sport. Jeugd. Cultuur. Subsidiereglement voor de 

erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen van Hoeilaart met 

bijhorende adviezen van de adviesraden. Besluit. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord met het subsidiereglement voor de erkende 

cultuur-, jeugd- en sportverenigingen van Hoeilaart. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement voor het vergoeden van 

onkosten voor het volgen van een kaderopleiding. 

 

Artikel 3 

De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement projectsubsidies jeugd. 

 

 

O.P.10. Afdeling Vrije Tijd. Sport/Jeugd. Voorstel toekenning 

werkingssubsidies 2021-2022 sport- en jeugdverenigingen op basis 

van nominatieve lijst. Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord om deze nominatieve subsidies uit te betalen. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad gelast de Afdeling Vrije Tijd om dit met de financiële dienst 

op te nemen en tot uitbetaling over te gaan. 

 

 

O.P.11. Interne zaken. Financiën. Opvolgingsrapportering BBC. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester 

van het boekjaar 2022. 

 

O.P.12. Interne Zaken. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 

Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor 

het vierde kwartaal van het jaar 2022. 

 

 


