
 

 

GEMEENTERAAD VAN 13 DECEMBER 2021 

 

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 oktober 2021. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 25 oktober 2021. 

 

 

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

Goedkeuring. 

 

De raad keurt het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van AGB Holar (A-MJPA-

2020_2025-4) goed. 

 

 

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

gemeente. 

 

De gemeenteraad stelt zijn deel van het voorliggende aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-4) vast. 

 

 

O.P.4. 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_2025-4) dat de raad voor 

maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed. Hierdoor is het aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-4) definitief vastgesteld. De 

gemeenteraad keurt de nominatieve subsidies vermeld in het aangepaste 

meerjarenplan 2020-2025 (MJPA-2020_2025-4) voor het jaar 2022 goed. 

 

 

O.P.5. Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur. 2022. 

 

De raad stelt vast wat onder het begrip dagelijks bestuur valt voor het dienstjaar 

2022. 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.6. Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2022. 

 

De raad stelt de aanvullende belasting op de personenbelasting vast op 6,8 % 

voor het aanslagjaar 2022. 

 

 

O.P.7. Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2022. 

 

De raad beslist 693 opcentiemen te vestigen op de onroerende voorheffing in 

het aanslagjaar 2022. 

 

 

O.P.8. Financiën. Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing 

voor de periode 2022-2024. Goedkeuring. 

 

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

stapelplaatsen van materialen voor de periode 2022-2024. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.9. Financiën. Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode 

2022-2024. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de belasting op de paardenboxen voor de 

periode 2022-2024. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.10. Financiën. Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. 

Hernieuwing voor de periode 2022-2024. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement 

ingevoerd om de aansluiting van privé-eigendommen op het openbaar 

rioleringsnet mogelijk te maken, met uitvoering der werken op het openbare 

domein door de technische gemeentediensten of de door de gemeente 

aangestelde uitvoerder, voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2024. Het tarief 

blijft ongewijzigd. 

 

 

O.P.11. Financiën. Belasting op het gebruik van het openbaar domein. 

Hernieuwing voor de periode 2022-2024. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op het gebruik 

van het openbaar domein voor de periode 2022-2024. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.12. Omgeving. Belasting op de aanvragen voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning of op de melding van stedenbouwkundige 

handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen 

of activiteiten (IIOA).  Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de belasting op de aanvragen voor het bekomen 

van een omgevingsvergunning of op de melding van stedenbouwkundige 

handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten (IIOA), voor de periode 2022-2024. De tarieven blijven ongewijzigd. 



 

 

 

O.P.13. Financiën. Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. 

Hernieuwing voor de periode 2022-2024. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van de belasting op het bouwen 

en herbouwen van gebouwen voor de periode 2022-2024. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.14. Financiën. Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het 

dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing 

voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2024. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement 

gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van 

reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg, voor de aanslagjaren 2022 tot 

en met 2024. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.15. Financiën. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 

drukwerken en van gelijkgestelde producten. Hernieuwing voor de 

periode 2022-2024. 

 

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 de verspreiding van niet-geadresseerde 

drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht of ze in brievenbussen 

worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. 

 

 

O.P.16. Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de 

gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2022. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van het belastingsreglement, 

houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het 

recyclagepark. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022 en eindigt op 

31 december 2022. 

 

 

O.P.17. Financiën. Retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en 

het afleveren van allerhande administratieve stukken en inlichtingen. 

Hernieuwing voor de periode 2022-2024. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het retributiereglement, 

gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het 

gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken en inlichtingen, voor 

de aanslagjaren 2022 tot en met 2024. De tarieven blijven onveranderd. 

 

 

O.P.18. Financiën. Retributie uitvoering werken voor derden door 

gemeentepersoneel en ontlening materiaal. Hernieuwing voor de 

periode 2022-2024. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vestiging van een retributiereglement op de 

inzet van gemeentepersoneel en -materiaal ten behoeve van derden voor de 

periode 2022-2024. Het reglement blijft ongewijzigd. 



 

 

 

O.P.19. Financiën. Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres. 

Hernieuwing voor dienstjaar 2022. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het premiereglement, houdende toekenning van 

een tussenkomst in de kosten voor restauratie van een druivenserre, voor het 

dienstjaar 2022. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt maximum 1500 euro 

indien de restauratie in eigen beheer wordt uitgevoerd of 3500 euro indien ze 

wordt uitgevoerd door een sociaal tewerkstellingsproject. 

 

 

O.P.20. Financiën. Premie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 

technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 

2022. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing voor het jaar 2022 van het 

premiereglement, houdende toekenning van een tussenkomst in de kosten voor 

aankoop en/of plaatsing van technopreventieve maatregelen. De gemeentelijke 

tussenkomst wordt vastgesteld op 25 % van de kostprijs, met een maximum 

van 250 euro. 

 

 

O.P.21. Financiën. Reglement prijssubsidies 2022 AGB Holar. Goedkeuring. 

 

De raad keurt het prijssubsidiereglement voor het jaar 2022 ten voordele van 

het autonoom gemeentebedrijf Holar goed. 

 

 

O.P.22. Financiën. Verlenen recht van erfpacht. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad verleent een recht van erfpacht aan het GO! onderwijs van 

de Vlaamse Gemeenschap op een perceel grond met gebouw en een deel van 

een perceel grond, beide gelegen te Hoeilaart, J.B. Charlierlaan 76/78. 

 

 

O.P.23. Omgeving. Definitieve vaststelling gedeeltelijke opheffing buurtweg 56 

in het kader van omgevingsvergunningsaanvraag 2021 133 (aanleg 

stationsomgeving). 

 

De gemeenteraad stelt de voorgestelde gedeeltelijke opheffing van buurtweg 

nr. 56 definitief vast. 

 

 

O.P.24. Mobiliteit. De Lijn. Hernieuwing overeenkomst tot 

terbeschikkingstelling van gratis buskaarten. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke 

tussenkomst in het openbaar busvervoer, door middel van de aankoop van 

gemeentekaarten. 

 

 

O.P.25. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Budget 2022. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het budget 2022 van de Kerkfabriek Sint-

Clemens. 

 

 



 

 

O.P.26. Vrije Tijd en Welzijn. Aangepast reglement cadeaubonnen. 

 

De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement cadeaubonnen goed. 

 

 

O.P.27. Financiën. Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van 

grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente. 

Hernieuwing voor de periode 2022-2024. Goedkeuring. 

 

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

ontgravingen, op het openen en sluiten van de grafkelders en op de begraving 

van personen vreemd aan de gemeente voor de periode 2022-2024. De tarieven 

blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.28. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2022. 

Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de planning van de gemeenteraadszittingen met 

betrekking tot het dienstjaar 2022. 

 

 

O.P.29. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode 12 september 2021 tot en met 

29 november 2021 (goedgekeurd op CBS). 

 

De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse 

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode 12 september 2021 

tot en met 29  november 2021. 

 

 

O.P.30. Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 15 

december 2021. Kennisname. 

 

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

intercommunale Interrand van 15 december 2021 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. 

 

 

O.P.31. Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de 

buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021. 

Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Havicrem van 15 december 2021 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. 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.32. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor 

het eerste kwartaal van het jaar 2022. 

 

 

O.T.01 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Patrick 

Demaerschalk in verband met organisatie volksraadpleging 

bouwproject 93 appartementen in het centrum. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad verklaart zich niet bereid een volksraadpleging te 

organiseren. 

 

 

 


