
 

 

GEMEENTERAAD VAN 22 FEBRUARI 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 januari 2021. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 25 januari 2021. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Sylvie Gahy. Goedkeuring. 

 

De raad verklaart de voorgedragen kandidaat verkozen als lid van de 

gemeenteraad. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Leven'. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad beslist dat Sylvie Gahy, als lid van de commissie "Leven" 

vervangen wordt door Maarten Bresseleers. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Mens'. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad beslist dat Sylvie Gahy, als lid van de commissie "Mens" 

vervangen wordt door Maarten Bresseleers. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Algemeen 

beleid, financiën en veiligheid'. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad beslist dat Sylvie Gahy, als lid van de commissie "'Algemeen 

beleid, financiën en veiligheid " vervangen wordt door Maarten Bresseleers. 

 

 

O.P.6. Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Wijziging afgevaardigden 

voor de algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur. 

Goedkeuring. 

 

De raad duidt Maarten Bresseleers aan als tweede afgevaardigde om de 

gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van RLD en dit 

tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 



 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Iverlek. Voordracht lid  Regionale Bestuurcomité Leuven 

tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

De raad draagt Joris Pijpen, schepen, voor als kandidaat-lid voor het regionaal 

bestuurscomité (RBC) Leuven van de opdrachthoudende vereniging, voor de 

resterende duur van de legislatuur tot aan de eerste algemene vergadering in 

het jaar 2025. 

 

 

O.P.8. Technische dienst. Aanvullend reglement Borchvijverweg. 

Goedkeuring. 

 

Besluit 

Artikel 1 

In de Borchvijverweg wordt een verboden stilstaan en parkeren ingevoerd 

middels het zonale verkeersbord 'Stilstaan en parkeren verboden' - type ZE3, 

volgens de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

 

Artikel 2 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten 

van het gemeentebestuur geplaatst conform bijgevoegd signalisatieplan. 

 

Artikel 3 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare 

Werken, Vlaamse Overheid. 

 

 

O.P.9. Technische dienst. Aanvullend reglement Edmond Vandervaerenstraat. 

Goedkeuring. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Om het parkeren te reglementeren werden er in de Edmond Vandervaerenstraat 

parkeerzones aangebracht. Deze parkeerzones werden aangebracht met witte 

wegmarkeringen met een streepbreedte van ongeveer 0,15 m. Tussen de 

parkeerzones wordt een onderbroken aslijn in het midden van de rijbaan, door 

middel van witte markeringen, geschilderd zoals weergegeven op bijgevoegd 

plan. 

 

Artikel 2 

Ter hoogte van de woning met huisnummer 8 wordt een parkeervak voor moto’s 

gecreëerd door in het bestaande parkeervak een dwarsstreep te trekken zodanig 

dat een zone van 2 m voorzien kan worden voor moto’s. 

Dit wordt bijkomend gesignaleerd door het woord 'MOTO' in het vak te 

schilderen. 

 

Artikel 3 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten 

van het gemeentebestuur geplaatst conform bijgevoegd signalisatieplan. 

 

Artikel 4 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare 

Werken, Vlaamse Overheid. 

 



 

 

 

O.P.10. Technische dienst. Aanvullend reglement Ild. Vandammestraat. 

Goedkeuring. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Een fietsoversteek zal geschilderd worden op het einde van de fietspad komende 

uit de richting van het bosmuseum. De oversteekplaats, die fietsers en 

bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te 

steken, wordt gemarkeerd door twee onderbroken strepen gevormd door witte 

vierkanten of parallellogrammen. Aan de fietsoversteek zal een bord F50 aan 

beide zijde geplaatst worden. 

 

Artikel 2 

Situatieplan in bijlage. 

 

Artikel 3 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten 

van het gemeentebestuur geplaatst. 

 

Artikel 4 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare 

Werken, Vlaamse Overheid. 

 

 

O.P.11. Technische dienst. Aanvullend reglement J. B. Charlierlaan. 

Goedkeuring. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Een opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen wordt 

ingericht ter hoogte van het kruispunt met de Henri Caronstraat. 

 

Artikel 2 

Situatieplan in bijlage. 

 

Artikel 3 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten 

van het gemeentebestuur geplaatst. 

 

Artikel 4 

Onderhavig besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken van de Vlaamse Overheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.12. Technische dienst. Aanvullend reglement Tuinendaal. Goedkeuring. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Aan de ingang van de wijk Tuinendaal wordt het verkeersbord 'parkeerverbod' 

- type E3, stilstaan en parkeren verboden, inclusief Xa en Xb aanduiding 

geplaatst volgens de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

 

Artikel 2 

De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten 

van het gemeentebestuur geplaatst conform bijgevoegd signalisatieplan. 

 

Artikel 3 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare 

Werken, Vlaamse Overheid. 

 

 

O.P.13. Milieu. Belastingreglement houdende vaststelling van de 

gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2021. Aanpassing wijziging voor 

aanleveren van matrassen en harde plastic. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van het belastingsreglement. Dit 

reglement treedt in werking op 1 maart 2021 en eindigt op 31 december 2021. 

 

 

O.P.14. Milieu. Retributiereglement voor de inzameling van gft via containers. 

Vaststelling. 

 

Extra dienstverlening om de GFT fractie beter te sorteren van de 

huisafvalfractie. 

 

 

O.P.15. Financiën. Verlenen van het mandaat aan Interrand voor het innen van 

de retributie voor de inzameling van gft via containers. Goedkeuring. 

 

De raad verleent mandaat aan Interrand om retributies te innen in naam van en 

voor rekening van de gemeente. 

 

 

O.P.16. Dienst omgeving. Actieprogramma behalen van bindend sociaal 

objectief (BSO). Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad keurt het ontwerp van het gemeentelijke actieprogramma 

voor de inzet van gronden van Vlaamse besturen voor sociale woningbouw goed. 

 

 

O.P.17. Secretariaat. Raamovereenkomst. Aankoop van kantoorpapier 2021 via 

aankoopcentrale Haviland Intercommunale IgSv. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad besluit beroep te doen op de aankoopcentrale Haviland voor 

de aankoop van kantoorpapier. 

 

 

 

 



 

 

O.P.18. Dienst Vrije Tijd . Begijntjesbad toekenning sociale voordelen scholen. 

Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord om per leerling een bedrag van 1.5 EUR te 

voorzien zodat zwemmen gratis blijft voor de kinderen van de vrije scholen en 

van de gemeenschapsscholen van Hoeilaart. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad gaat akkoord om de regeling van het busvervoer voor de 

kinderen van de vrije scholen en van de gemeenschapsscholen van Hoeilaart te 

behouden. 

 

 

O.P.19. Algemeen directeur. Samenwerkingsovereenkomst testcentrum 

Tervuren. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende 

het ‘Testcentrum Druivenstreek’. 

 

 

O.P.20. Communicatiedienst/klachtcoördinator. Klachtenreglement. 

Rapportering klachtenregistratie en -behandeling 2020. Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de klachten die in de loop van 2020 door 

de klachtencoördinator werden geregistreerd en van het gevolg dat er werd aan 

gegeven. 

 

 

O.P.21. Dienst Welzijn. Samenwerkingsovereenkomst lokale bronopsporing. 

Zorg en Gezondheid. Kennisname. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 

13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 

de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te 

versterken. Gemeente Hoeilaart kiest voor optie 1. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde 

samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en keurt deze goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.22. Dienst welzijn. Burgemeestersbesluit quarantainehandhaving. 

Agentschap Zorg en Gezondheid. Kennisname. 

 

Artikel 1 

De gemeente neemt kennis van de ondertekening van het protocol voor de 

elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid naar de gemeente Hoeilaart in het kader van het doorgeven van 

persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 

betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. 

 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking vanaf datum van ondertekening ervan. 

Artikel 3 

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente.  

 

Artikel 4 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) 

dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen 

bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende 

verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van 

State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

 

 

O.P.23. Dienst Vrije Tijd. Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking. Kennisname werkingsverslag GROS 

2019. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het werkingsverslag 2019 van de 

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

 


