
 

 

GEMEENTERAAD VAN 27 JUNI 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 23 mei 2022. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 23 mei 2022. 

 

 

O.P.2. Interne zaken. Financiën. Belasting gebouwen economische 

bedrijvigheid. Hernieuwing voor de aanslagjaren 2022-2023-2024. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een belasting op de gebouwen, bestemd voor 

het uitoefenen of laten uitoefenen van economische bedrijvigheid. De 

aanslagvoet wordt vastgesteld op 15€/m²/jaar, vanaf 101m². 

 

 

O.P.3. Afdeling Vrije Tijd. Goedkeuring reglement voor de erkenning van 

verenigingen door de gemeente Hoeilaart. Besluit. 

 

Het vernieuwde erkenningsreglement is goedgekeurd. 

 

 

O.P.4. Afdeling Ruimte. Dienst Mobiliteit. Aanvullend reglement Noordlaan. 

Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

In de Noordlaan wordt tussen het kruispunt met de Blijde Inkomstlaan en het 

kruispunt met de Joseph Kumpsstraat langs beide zijden een parkeerverbod 

ingevoerd. Ter hoogte van nummer 14 over een lengte van 35 meter; ter hoogte 

van nummer 21 over een lengte van 60 m. 

Artikel 2 

Deze maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van een verkeersbord 

E  3 met opgaande pijl aan het begin van de zone van het parkeerverbod en een 

verkeersbord E3 met dalende pijl aan het einde van de zone. 

Artikel 3 

Bovenvermelde markeringen worden aangebracht overeenkomstig de 

bepalingen van het K.B. en het M.B. 

Artikel 4 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten 

van het gemeentebestuur geplaatst conform bijgevoegd signalisatieplan. 

 

 



 

 

Artikel 5 

De overtredingen van onderhavig reglement zullen bestraft worden met 

politiestraffen. 

Artikel 6 

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. 

Artikel 7 

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement Noordlaan goed. 

 

 

O.P.5. Interne Zaken. Personeelsdienst. Stopzetting aanwervingsprocedure 

Algemeen directeur. Besluit. 

 

Stopzetting aanwervingsprocedure algemeen directeur. 

 

 

O.P.6. Interne zaken. Secretariaat. Gebruik bodycams door PZ Druivenstreek. 

Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad van Hoeilaart keurt de principiële toestemming voor het 

gebruik van bodycams op zichtbare wijze door de politiezone Druivenstreek op 

het hele grondgebied van de gemeente Hoeilaart goed. 

Artikel 2 

Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef van de 

Politiezone Druivenstreek, die instaat voor het gebruik van de camera's op 

zichtbare wijze conform de wettelijke voorschriften. 

 

 

O.P.7. Interne zaken. Secretariaat. Verzekeringen - Goedkeuring lastenboek. 

Besluit. 

 

De gemeenteraad keurt het lastenboek voor de organisatie van een prijsvraag 

met betrekking tot de verzekeringsportefeuille opgemaakt door AON goed. 

 

 

O.P.8. Interne zaken. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 

Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor 

het derde kwartaal van het jaar 2022. 

 

 

O.P.9. Afdeling Mens. Stand van zaken Oekraïne. Kennisname. 

 

Kennisname / Aktename 

De gemeenteraad neemt kennis rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen 

in Hoeilaart. 

 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.10. Interne zaken. Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling 

mandaten voor de algemene vergadering van 15 juni 2022. 

Kennisname. 

De raad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 

Havicrem van 15 juni 2022 die werd goedgekeurd tijdens het college van 

burgemeester en schepenen en draagt de volmachtdragers van de gemeente 

op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen tijdens het 

college van burgemeester en schepenen in verband met de te behandelen 

agendapunten. 

 

 


