
 

GEMEENTERAAD VAN 22 OKTOBER 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 27 augustus 

2018. Goedkeuring. 

 

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

27 augustus 2018. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Hervorming PWA-stelsel. Organisatie Wijk-werken. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aansluiting bij de Havilandcluster voor de 

organisatie van wijk-werken. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Gebruikersovereenkomst hondenlosloopweide tussen 

OCMW en gemeente Hoeilaart. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de gebruikersovereenkomst met het OCMW 

Hoeilaart aangaande het perceel gelegen gemeente Hoeilaart, sectie B, nummer 

23/A. 

 

 

O.P.4. 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.5. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018. 

 

De raad beslist dhr. Joris Pijpen – en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger 

dhr. Wilfried Van Raemdonck – te mandateren om de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 12 

december 2018 goed te keuren. De raad hecht eveneens goedkeuring aan het 

voorstel van statutenwijziging. 

 

 

 



O.P.6. Secretariaat. Havicrem. Goedkeuring  agenda en vaststelling mandaten 

voor de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018. 

 

De raad duidt Marc Vanderlinden, schepen, aan als 

afgevaardigde/volmachtdrager om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

buitengewone algemene vergadering van Havicrem van 12 december 2018 en 

de statutenwijzigingen goed te keuren. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de algemene vergadering van 19 december 2018 te 20 uur. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de 

intercommunale Interrand van 19 december 2018 te 20 uur en draagt de 

volmachtdragers van de gemeente op hun stemgedrag af te stemmen op de 

beslissing genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen 

agendapunten. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 te 

20u30. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van de intercommunale Interrand van 19 december 2018 te 20u30 

en draagt de volmachtdragers van de gemeente op hun stemgedrag af te 

stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad in verband met de te 

behandelen agendapunten. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene 

vergadering van 14 december 2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 14 december 

2018 en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te 

keuren. 

 

 

O.P.10. Algemeen directeur. Auditopdracht Informatiebeveiliging gemeente 

Hoeilaart. 

 

De raad neemt kennis van het auditrapport Informatiebeveiliging opgesteld door 

Audit Vlaanderen. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode maart 2018 tot en met juni 2018. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode maart 2018 tot juni 

2018. 

 

 

 



O.P.12. Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Besluitenlijst RvB                   

3 september 2018 . 

 

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

3 september 2018 van de Welzijnskoepel West-Brabant. 

 

 

O.P.13. Secretariaat. Jaarverslag GROS 2017. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van het werkings- en financieel verslag 2017 van de 

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

 


