
 

GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 2017 

 

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 27 november 

2017. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 27 

november 2017. 

 

 

O.P.2. Financiën. Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019. Het resultaat op 

kasbasis evolueert als volgt: 5.751.648 euro (2015), 7.617.580 euro (2016), 

1.090.006 euro (2017), 370.329 euro (2018), 135.553 euro (2019), 237.525 

euro (2020). De autofinancieringsmarge evolueert als volgt: 1.641.252 euro 

(2015), 1.809.115 euro (2016), 952.135 euro (2017), 810.317 euro (2018), 

1.037.720 euro (2019), 1.336.972 euro (2020). 

 

 

O.P.3. Financiën. Budget 2018. Goedkeuring. 

 

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

2018.  Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt € 370.329. Er worden 

volgende uitgaven voorzien: 12.231.337 euro (exploitatie), 2.104.994 euro 

(investeringen), 4.139.858 euro (andere). Aan de ontvangstenzijde worden 

voorzien: 14.221.454 euro (exploitatie), 200.000 euro (investeringen), 

3.335.058 euro (andere). 

 

 

O.P.4. Secretariaat. AGB Holar. Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 van het 

autonoom gemeentebedrijf Holar. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. AGB Holar. Budget 2018. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het budget van het autonoom gemeentebedrijf 

Holar, met betrekking tot het dienstjaar 2018. 

 

 

O.P.6. Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur 2018. 

 



De raad beslist als dagelijks bestuur te beschouwen voor het dienstjaar 2018: 

•   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.7. Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2018 . 

 

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

voor het aanslagjaar 2018. 

 

 

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

voor het aanslagjaar 2018. 

 

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

het aanslagjaar 2018 . 

 

 

O.P.9. Financiën. Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2018. 

 

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.10. Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de 

gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2018. 

 

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 2018 en eindigt op 

31 december 2018. 

 

 

O.P.11. Financiën. Belasting afgifte regularisatievergunningen. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een belastingsreglement op de afgifte van 

regularisatievergunningens. De belasting wordt vastgesteld op 250 euro/500 

euro, al naargelang de aard van het dossier. 

 

 

O.P.12. Financiën. Belasting op de vertoningen en vermakelijkheden. 

Intrekking met ingang van 2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de intrekking van de beslissing van de 

gemeenteraad 21 januari 2013, tot goedkeuring van het belastingreglement op 

de vertoningen en vermakelijkheden, met ingang van het dienstjaar 2018. 

 

 

 



O.P.13. Financiën. Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 

technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 

2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing voor het jaar 2018 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.14. Dienst Lokale Economie. Subsidie 'Oproep premiestelsels 

kernwinkelgebied'. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het reglement met betrekking tot 'premiestelsels 

kernwinkelgebied'. 

 

 

O.P.15. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aanleg van voetpaden 

op openbaar domein. Hernieuwing voor dienstjaar 2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing voor het jaar 2018 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.16. Financiën. Politiezone Druivenstreek. Vaststelling gemeentelijke 

dotatie voor het dienstjaar 2018. 

 

De raad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Druivenstreek, 

dienstjaar 2018 vast op 1.075.442 euro. 

 

 

O.P.17. Financiën. Naschools onderwijs. Beslissing tot terugbetaling 

cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen'. 

 

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

van terugbetaling van de cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen', 

georganiseerd door het CVO, onder de gestelde voorwaarden en met het oog op 

het bevorderen van de deelname van anderstaligen aan de lessen Nederlands. 

 

 

O.P.18. Financiën. Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling van de 

verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 november 1983. 

 

De raad verleent, zoals gebruikelijk,  aan de verenigingen, die een 

gemeentelijke toelage genieten, vrijstelling van de verplichtingen voorzien in de 

wet van 14 december 1983. 

 

 

O.P.19. 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 gemeente Hoeilaart betaalt in 2018 een onveranderde tussenkomst 



van 39.043.23 euro. De inwoners van Hoeilaart genieten in ruil dezelfde 

toegangstarieven als de inwoners van de gemeente Overijse. 

O.P.20. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2018. 

 

De raad neemt kennis van de planning van de gemeenteraadszittingen met 

betrekking tot het dienstjaar 2018. 

 

 

O.P.21. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode juni 2017 tot en met november 

2017. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode juni 2017 tot en 

met november 2017. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Wim Laureys 

i.v.m. RUP Kern, Projectgebied D. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het organiseren van een informatievergadering 

over de ingediende bouwaanvraag tot de oprichting van assistentiewoningen in 

het projectgebied D, RUP Kern. Tijdens deze informatievergadering zal het 

gemeentebestuur de aanwezigen informeren over de ingediende bouwaanvraag. 

 

 

 


