GEMEENTERAAD VAN 24 JANUARI 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 13 december 2021. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de
openbare zitting van 13 december 2021.
O.P.2. Dienst Welzijn. Nominatieve
materiaaltoelage 2021. Besluit.

investeringssubsidie

speelgoed-en

De gemeenteraad besluit om voor het jaar 2021 een materiaaltoelage van 250
euro toe te kennen aan de kinderopvanginitiatieven in Hoeilaart.
O.P.3. Dienst Welzijn. Huis van het Kind. Reglement ter promotie van
opvoedingsondersteunende initiatieven in de gemeenten Hoeilaart en
Overijse. Besluit.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het reglement ter promotie van
opvoedingsondersteunende initiatieven in de gemeenten Hoeilaart en Overijse.
O.P.4. Milieu: Milieudienst. Goedkeuring nieuw subsidiereglement
Hemelwaterinstallatie, infiltratie, ontharding en groendaken.
De gemeenteraad keurt het premiereglement hemelwater, infiltratie en
groendaken goed.
O.P.5. Financiën. AGB Holar. Vernieuwing mandaat bedrijfsrevisor.
De raad hecht goedkeuring aan de offerte van Figurad Bedrijfsrevisoren voor de
opdracht voor twee jaar voor een beperkte controle van de NBB-rekening van
AGB Holar.

O.P.6. Dienst Omgeving. Strategisch project Horizon+. Goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst voor de gunning van de complementaire
studieopdrachten
'projectcoördinatie'
en
'participatie
en
communicatie'.
De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst zoals
opgesteld in bijlage.
O.P.7. Dienst Vrije Tijd: Relancemaatregelen - verlenging van
ondersteuningsmaatregelen naar aanleiding van corona
De gemeenteraad gaat akkoord om de ondersteuningsmaatregelen zoals
voorgesteld te verlengen.
O.P.8. Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het
debiteurenbeheer voor het vierde kwartaal van het jaar 2021.
O.P.9. Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname.
De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten voor het vierde kwartaal
van het jaar 2021.
O.P.10. Dienst Welzijn. Eerstelijnszone Druivenstreek.
Samwerkingsovereenkomst vaccinatiecentrum Tervuren. Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van het samenwerkingsovereenkomst
'vaccinatiecentra Druivenstreek Tervuren en Zaventem'.

