
GEMEENTERAAD VAN 29 AUGUSTUS 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 27 juni 2022. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de 
openbare zitting van 27 juni 2022.

O.P.2. Interne zaken. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-
2025 AGB Holar. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van AGB 
Holar (A-MJPA-2020-2025-5) goed.

O.P.3. Interne zaken. Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-
2025. Vaststelling deel gemeente.

De gemeenteraad stelt zijn deel van het voorliggende aangepaste meerjarenplan 
2020-2025 (MJPA-2020_2025-5) vast.

O.P.4. Interne zaken.Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-
2025. Goedkeuring deel OCMW en definitieve vaststelling.

De gemeenteraad keurt het deel van het voorliggende aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-5) dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed. Hierdoor is het aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-5) definitief vastgesteld. De 
gemeenteraad keurt de nominatieve subsidies vermeld in het aangepaste 
meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-5) voor het jaar 2022 goed.



O.P.5. Interne zaken. Financiën. Verlenen kwijting aan bestuurders 
AGB Holar. Goedkeuring.Besluit.

De raad verleent kwijting aan de bestuurders, met name de leden van de raad 
van bestuur, van het autonoom gemeentebedrijf Holar van de gemeente 
Hoeilaart over de jaarrekening 2021.

O.P.6. Interne zaken. Financiën. Belasting op de onbebouwde 
kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde 
percelen - aanslagjaren 2022 tot en met 2024. Goedkeuring.

Met ingang van 1 januari 2022, voor een termijn eindigend op 31 december 
2024 wordt ten behoeven van de gemeente een jaarlijkse indirecte 
gemeentebelasting gevestigd op onbebouwde kavels die voorkomen in het 
gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

O.P.7. Afdeling Ruimte. Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling 
tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar 2022-2023.

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke 
tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het 
schooljaar 2022-2023.
De gemeentelijke tussenkomst wordt vastgesteld op 20 % van de 
abonnementsprijs.

O.P.8. Afdeling Vrije Tijd. VONK. Gebruikersovereenkomst. 
Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de gebruikersovereenkomst tussen gemeente Hoeilaart 
en Scholengroep Scoop goed.

O.P.9. Afdeling Ruimte. Technische dienst. Samenaankoop met 
Tervuren en Bertem - gietasfalt. Besluit.

De gemeente Hoeilaart stelt de gemeente Tervuren aan om in naam van en voor 
rekening van de gemeente Hoeilaart de procedure te voeren en op te treden bij 
de gunning van de overheidsopdracht met betrekking tot de 
“Raamovereenkomst voor herstelling- en onderhoudswerken aan wegen met 
gietasfalt”.



O.P.10. Afdeling Mens. Subsidie lokale welzijnsorganisaties 
2021,2022. Besluit.

Artikel 1
De gemeenteraad beslist de subsidie aan lokale welzijnsorganisaties toe te 
kennen volgens de voorgestelde verdeling. Dit op voorwaarde dat de gevraagde 
verklaring op eer en bewijs van werking in of voor Hoeilaart wordt bezorgd aan 
de dienst Welzijn.
Artikel 2
De beleidsmedewerker Welzijn en financiële dienst worden gelast met de 
uitvoering van deze beslissing.

O.P.11. Afdeling Mens. Dienst Welzijn. Reglement ter ondersteuning 
van initiatieven
voor opvang van baby’s en peuter van 0 tot 3 jaar. Besluit.

De gemeenteraad keurt het reglement ter ondersteuning van initiatieven voor 
opvang van baby’s en peuter van 0 tot 3 jaar goed.

O.P.12. Afdeling Mens. Dienst Welzijn. Lokaal Overleg Kinderopvang. 
Opportuniteitsadvies. Besluit.

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de inhoud van het opportuniteitsadvies goed.

O.P.13. Interne Zaken. Financiën. Goedkeuring door gouverneur van 
jaarrekening boekjaar 2021. Kennisname.

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente Hoeilaart.

O.P.14. Interne Zaken. Financiën. Evolutie van de budgetten. 
Kennisname.

De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten voor het tweede 
kwartaal van het jaar 2022.

O.P.15. Interne Zaken. Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. 
Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het 
debiteurenbeheer voor het tweede kwartaal van het jaar 2022.



O.P.16. Interne zaken. Secretariaat. Klacht tegen de beslissing van 
de gemeenteraad van 25 april 2022 tot het onontvankelijk verklaren van 
uw verzoekschrift met betrekking tot de ondertunneling RO - 
Zoniënwoud project Silva Terra.

Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur in verband met de klacht tegen de 
gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2022 tot het onontvankelijk verklaren van 
het verzoekschrift van dhr. Vanhelsuwé met betrekking tot de ondertunneling 
RO - Zoniënwoud project Silva Terra.


