GEMEENTERAAD VAN 21 FEBRUARI 2022

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 24 januari 2022. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de
openbare zitting van 24 januari 2022.
O.P.2. Technische dienst. Aanleg parking station Groenendaal - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 60/51/61/21/000144 en de raming
voor de opdracht “Aanleg parking station Groenendaal” goed. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022.
O.P.3. Dienst Mobiliteit. Aanvullend reglement Paul Malustraat. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement Paul Malustraat goed.
O.P.4. Technische dienst. Wegenis en rioleringswerken Schoolomgeving Het
Groene Dal - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Artikel 1
Het bestek met nr. 213002 en de raming voor de opdracht “Wegenis en
rioleringswerken Schoolomgeving Het Groene Dal”, opgesteld door het
Studiebureau D+A Consult worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022.
O.P.5. Technische dienst. Aanleg voetpad en vernieuwen asfalt Nilleveldstraat
- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Artikel 1
Het bestek met nr. 2021-gem-011 en de raming voor de opdracht “aanleg
voetpad en vernieuwen asfalt Nilleveldstraat”, opgesteld door de Technische
Dienst wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
O.P.6. Technische dienst. Asfaltering Waversesteenweg
lastvoorwaarden en gunningswijze.

- Goedkeuring

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022-gem-004 en de raming voor
de opdracht “Asfaltering Waversesteenweg”, opgesteld door de Technische
Dienst, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt 206.164,50 euro, exclusief btw, of 249.459,05 euro,
inclusief 21% btw (43.294,55 euro Btw medecontractant).
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
O.P.7. Technische dienst. Onderhoud en interventies op verwarmingssanitaire en koelinstallaties van gemeentelijke, AGB en OCMW
gebouwen dienstjaar 2022-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
Artikel 1
De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de
opdracht “Onderhoud en interventies op verwarmings- sanitaire en
koelinstallaties van gemeentelijke, AGB en ocmw gebouwen dienstjaar 20222023”, opgesteld door de Technische Dienst worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Artikel 2
Bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
bij
wijze
van
de
mededingingsprocedure met onderhandeling.
Artikel 3
Gemeente Hoeilaart wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam
van OCMW Hoeilaart en Autonoom Gemeentebedrijf HOLAR bij de gunning van
de opdracht op te treden.
Artikel 4
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk
deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in
verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 5
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
O.P.8. Omgeving. Grondafstand bepaling nieuwe rooilijn bouwproject Aura
hoek W. Matstraat 1 en R. Lauwersstraat 2.
Goedkeuring wijziging tracé in de rooilijn.
O.P.9. Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor
stedenbouwkundige handelingen gelegen Overijsesteenweg 27.
Overdracht van wegenis.
Artikel 1
In de Overijsesteenweg wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de
eigendom
van
betrokkene
met
betrekking
tot
de
ingediende
omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gewijzigd en vastgesteld
zoals aangeduid op het bijgevoegde plan.
Artikel 2
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in
het openbaar domein worden ingelijfd.
Artikel 3
De grondafstand zal gratis gebeuren, bij administratieve akte van grondafstand,
te verlijden voor een notaris naar keuze van de verkavelaar.
Artikel 4
Met het oog op het afleveren van de omgevingsvergunning zullen de aanvragers
aan het college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting,
met plan, overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die
in uitvoering van deze beslissing zal worden afgestaan.
Artikel 5
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de omgevingsvergunning
wordt toegestaan.
O.P.10. Dienst Vrije Tijd. Jeugdwerkbeleid. Overeenkomsten Langdurig Gebruik
Jeugdwerk
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel voor de vernieuwde overeenkomsten
langdurig gebruik voor het gebruik van de jeugdlokalen Joengele goed.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het voorstel voor de vernieuwde overeenkomsten
langdurig gebruik voor het gebruik van het jeugdhuis goed.

Artikel 3
De gemeenteeraad keurt het voorstel om het jeugdhuis kosteloos gebruik te
laten maken van het jeugdhuislokaal in SJC Koldam tot en met 2023 goed.
O.P.11. Dienst Vrije Tijd. Reglement Doendersbudget.
De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement Doendersbudget zoals
toegevoegd als bijlage.
O.P.12. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie.
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan de
personeelsformatie zoals toegevoegd in bijlage.
O.P.13. Personeelsdienst. Algemeen directeur. Kennisname ontslag en besluit
vacantverklaring.
De raad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van dhr. Bram Wouters als
algemeen directeur en beslist om de functie vacant te verklaren.
O.P.14. Secretariaat. SVK Webra. Goedkeuring agenda algemene vergadering
van 8 maart 2022.
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als afgevaardigde van de gemeente
om deel te nemen aan de algemene vergadering van het sociaal verhuurkantoor
West-Brabant vzw en de agenda van de algemene vergadering goed te keuren.
O.P.15. Dienst Welzijn. Huis van het Kind. Aanpassing reglement ter promotie
van opvoedingsondersteunende initiatieven in de gemeenten Overijse
en Hoeilaart.
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing in artikel 3, paragraaf 10
van het reglement ter promotie van opvoedingsondersteunende initiatieven in
de gemeenten Hoeilaart en Overijse.
O.T.01 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Jo Portois. i.v.m.
financiële tegemoetkoming aan VZW De Berken.
De raad beslist om dit agendapunt niet te behandelen.

