
 

GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2018 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 26 november 

2018. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 26 

november 2018. 

 

 

O.P.2. Financiën. Budget 2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het budget met betrekking tot het dienstjaar 

2019. Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt € 1.942.641. Er worden 

volgende uitgaven voorzien: 12.351.152 euro (exploitatie), 2.607.496 euro 

(investeringen), 3.294.658 euro (andere). Aan de ontvangstenzijde worden 

voorzien: 14.381.673 euro (exploitatie), 900.000 euro (investeringen), 

2.079.583 euro (andere). 

 

 

O.P.3. Secretariaat. AGB Holar. Budget 2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het budget van het autonoom gemeentebedrijf 

Holar, met betrekking tot het dienstjaar 2019 . 

 

 

O.P.4. Secretariaat. OCMW. Budget 2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het budget 2019, zoals vastgesteld door de 

OCMW-raad in zitting van 19 november 2018.  

De gemeentelijke bijdrage voor 2019 bedraagt: € 1.463.086. 

 

 

O.P.5. Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur 2019. 

 

De raad beslist als dagelijks bestuur te beschouwen voor het dienstjaar 2019: 

• opdrachten, uitgaven, ontvangsten en verbintenissen die worden aangegaan 

en/of ontvangen binnen het exploitatiebudget; 

• opdrachten, uitgaven, ontvangsten en verbintenissen die worden aangegaan 

en/of ontvangen binnen het investeringsbudget, voor zover de goed te keuren 

uitgave niet hoger ligt dan 135.000 € excl. btw. 

 

 

 



O.P.6. Dienst Lokale Economie. Starterspremie. Stopzetten 

aanvraagprocedure. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het tijdelijk stopzetten van de 

aanvraagprocedure tot het bekomen van een starterspremie en dit met als doel 

het aanpassen van het premiereglement. 

 

 

O.P.7. Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2019. 

 

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

voor het aanslagjaar 2019. 

 

 

O.P.8. Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2019. 

 

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

het aanslagjaar 2019. 

 

 

O.P.9. Financiën. Belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het 

verkavelen van gronden. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het belastingreglement op de afgifte van 

omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, voor de periode 

2019-2021. Het tarief blijft ongewijzigd. 

 

 

O.P.10. 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 2019-2021. 

 

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 2019-2021. De tarieven 

blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.11. Financiën. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 

drukwerken met handelskarakter. Hernieuwing voor de periode 2019-

2021. 

 

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

verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter voor de 

periode 2019-2021. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.12. Financiën. Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing 

voor de periode 2019-2021. 

 

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

stapelplaatsen van materialen voor de periode 2019-2021. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 



O.P.13. Financiën. Belasting op het gebruik van het openbaar domein. 

Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

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

van het openbaar domein voor de periode 2019-2021. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.14. Financiën. Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. 

Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

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

en herbouwen van gebouwen voor de periode 2019-2021. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.15. Financiën. Belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-

vervallen verkaveling en/of niet-vervallen omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van de belasting op de niet-

bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling en/of niet-

vervallen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die als 

dusdanig in de verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden werd vermeld, voor de periode 2019-2021. De tarieven 

blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.16. Financiën. Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode 

2019-2021. 

 

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

paardenboxen voor de periode 2019-2021. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.17. Financiën. Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor de periode 

2019-2021. 

 

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

verblijven, voor de periode 2019-2021. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.18. Financiën. Belasting op de afgifte van allerhande administratieve 

stukken. Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement op 

de afgifte van allerhande administratieve stukken voor de aanslagjaren 2019 tot 

en met 2021. De tarieven voor een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister en voor identiteitskaarten voor vreemdelingen en voor 

onderdanen van een lidstaat der E.E.G. (meer bepaald voor de houders van een 

kartonnen kaart) blijven ongewijzigd. 

 

 

 

 

 



O.P.19. Financiën. Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. 

Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

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 2019 tot en met 2021. Het tarief 

blijft onveranderd en bedraagt 2500 euro per aansluiting. 

 

 

O.P.20. Financiën. Belasting geheven als standrecht voor de oprichting en/of 

het gebruik van inrichtingen op het grondgebied van de gemeente 

tijdens het jaarlijkse Druivenfestival. Hernieuwing van de periode 

2019-2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement 

geheven als standrecht voor de oprichting en/of het gebruik van inrichtingen op 

het grondgebied van de gemeente Hoeilaart gedurende het jaarlijkse 

Druivenfestival, voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2021. De tarieven blijven 

onveranderd. 

 

 

O.P.21. Financiën. Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het 

dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing 

voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2021. 

 

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 2019 tot 

en met 2021. De tarieven blijven onveranderd. 

 

 

O.P.22. Financiën. Belasting afgifte regularisatievergunningen. Hernieuwing 

periode 2019-2021. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van het belastingsreglement op 

de afgifte van regularisatievergunningen voor de aanslagjaren 2019 tot en met 

2021. De belasting wordt vastgesteld op 250 euro/500 euro, al naargelang de 

aard van het dossier. 

 

 

O.P.23. Financiën. Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. 

Hernieuwing voor het jaar 2019. 

 

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.24. Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de 

gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2019. 

 

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 2019 en eindigt op 

31 december 2019 

 

 

O.P.25. Financiën. Retributie uitvoering werken voor derden door 

gemeentepersoneel en ontlening materiaal. Hernieuwing voor de 

periode 2019-2021. 

 

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

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

periode 2019-2021. Het reglement blijft ongewijzigd. 

 

 

O.P.26. Financiën. Retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en 

het afleveren van allerhande administratieve stukken en inlichtingen. 

Hernieuwing voor de periode 2019-2021. 

 

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 2019 tot en met 2021. De tarieven blijven onveranderd. 

 

 

O.P.27. Financiën. Leegstandsheffing. Hernieuwing voor de periode 2019 tot en 

met 2021. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan een gemeentelijke leegstandsheffing 

voor de periode 2019 tot en met 2021. Het reglement is ongewijzigd. 

 

 

O.P.28. Financiën. Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres. 

Hernieuwing voor dienstjaar 2019. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het premiereglement, houdende toekenning van 

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

dienstjaar 2019. 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.29. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aanleg van voetpaden 

op openbaar domein. Hernieuwing voor dienstjaar 2019. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing voor het jaar 2019 van het 

premiereglement, houdende toekenning van een tussenkomst in de kosten voor 

aanleg van een voetpad. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 21 euro per 

vierkante meter, met een maximum van 630 euro. 

 

 

O.P.30. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aankoop van 

herbruikbare luiers. Intrekking. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de intrekking van het subsidiereglement voor 

herbruikbare luiers, met ingang van het dienstjaar 2019. 

 

 



O.P.31. Financiën. Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 

technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 

2019. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing voor het jaar 2019 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.32. Financiën. Politiezone Druivenstreek. Vaststelling gemeentelijke 

dotatie voor het dienstjaar 2019. 

 

De raad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Druivenstreek, 

dienstjaar 2019, vast op 1.096.951 euro. 

 

 

O.P.33. Financiën. Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling van de 

verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 november 1983. 

 

De raad verleent aan de verenigingen, die een gemeentelijke toelage genieten, 

vrijstelling van de verplichtingen voorzien in de wet van 14 december 1983. 

 

 

O.P.34. Financiën. Werkingskosten zwembad Overijse. Vaststelling bijdrage. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de verderzetting van het systeem 

van tussenkomst in de werkingskosten van het zwembad van de gemeente 

Overijse. De inwoners van Hoeilaart genieten in ruil dezelfde toegangstarieven 

als de inwoners van de gemeente Overijse. 

 

 

O.P.35. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2019. 

Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de planning van de gemeenteraadszittingen met 

betrekking tot het dienstjaar 2019. 

 

 

O.P.36. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode september 2018 tot en met 

november 2018. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode september 2018 

tot november 2018. 

 

 

O.P.37. Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de Raad van 

Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Holar, in zitting van 25 juni 2018 

en 26 november 2018. 

 

 



O.P.38. Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Besluitenlijst RvB 22 

november 2018. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de besluitenlijst van de Raad van Beheer van 22 

november 2018 van de Welzijnskoepel West-Brabant. 

 

 


