GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2019

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 openbare zitting 28 januari 2019.
Goedkeuring.
Dit punt werd uitgesteld naar de volgende zitting.
O.P.2. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan het nieuwe organogram en aan de wijzigingen
aan de personeelsformatie.
O.P.3. Personeelsdienst. RPR Gemeentebestuur. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor
het personeel van Gemeentebestuur Hoeilaart.
O.P.4. Omgeving.
GECORO.
Vaststelling
maatschappelijke geledingen.

ledenaantal.

Relevante

Het aantal leden wordt vastgesteld op 13 leden.
De volgende maatschappelijke geledingen worden als relevant weerhouden: de
landmeters, het Netwerk Architecten Vlaanderen, de Unie van Zelfstandige
Ondernemers (UNIZO), de Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde VOKA, de
natuurvereniging Natuurpunt Druivenstreek, de Jeugdwerking en de
Seniorenwerking.
O.P.5. Financiën. AGB Holar. Stopzetting mandaat bedrijfsrevisor.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de beëindiging van het mandaat van
Eric Delahaije, p/a BBDH-bedrijfsrevisoren, Quellinstraat 45, 2018 Antwerpen
als revisor van AGB Holar.
O.P.6. Financiën. AGB Holar. Vernieuwing mandaat bedrijfsrevisor.
De raad hecht goedkeuring aan de offerte voor de opdracht voor twee jaar voor
een beperkte controle van de NBB-rekening van AGB Holar bij de volgende
dienstverstrekker, zijnde Figurad Bedrijfsrevisoren.

O.P.7. Technische dienst. Vervoerregio Leuven. Aanduiding bestuurlijk en
ambtelijke vertegenwoordiger.
Burgemeester Tim Vandenput en schepen Pieter Muyldermans, bevoegd voor
Mobiliteit, zijn de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente in de
Vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven.
De mobiliteitsambtenaar Kris Lahaye is de ambtelijke vertegenwoordiger van de
gemeente in de vervoerregio Leuven.
O.P.8. Kinderdagverblijf.
Aanpassing
Kinderdagverblijf Solheide.

huishoudelijk

reglement

De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen in het huishoudelijk reglement
en de onmiddellijke toepassing ervan in het kinderdagverblijf.
O.P.9. Financiën. Belasting geheven als standrecht voor de oprichting en/of
het gebruik van inrichtingen op het grondgebied van de gemeente
tijdens het jaarlijkse Druivenfestival. Hernieuwing van de periode
2019-2021, aangevuld met wijzigingen.
De raad hecht goedkeuring aan de aanpassingen van artikel 1.4 en artikel 2 van
het belastingreglement van het belastingreglement geheven als standrecht voor
de oprichting en/of het gebruik van inrichtingen op het grondgebied van de
gemeente Hoeilaart gedurende het jaarlijkse Druivenfestival, voor de
aanslagjaren 2019 tot en met 2021.
O.P.10. Secretariaat.
Interrand.
Aanduiding
afgevaardigden
vergadering tot het einde van de legislatuur.

algemene

De raad duidt mevr. Caroline Lagrange aan als eerste afgevaardigde van de
gemeente voor de algemene vergadering van intercommunale Interrand, en dit
tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad duidt mevr. Joy Sergeys aan als tweede afgevaardigde van de gemeente
voor de algemene vergadering van intercommunale Interrand, en dit tot het
einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad duidt dhr. Pieter Muyldermans aan als derde afgevaardigde van de
gemeente voor de algemene vergadering van intercommunale Interrand, en dit
tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
O.P.11. Secretariaat. Interrand. Aanduiding lid Raad van Bestuur tot het einde
van de legislatuur.
De raad duidt mevr. Julie Vanstallen aan als eerste lid van de Raad van Bestuur
van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 20192024.
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als tweede lid van de Raad van Bestuur
van intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 20192024.
De raad duidt dhr. Jo Portois aan als lid van de Raad van Bestuur van Interrand
met raadgevende stem, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.

O.P.12. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten
van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2019.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van de intercommunale Interrand van 27 maart 2019 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.13. Secretariaat.
Haviland.
Aanduiding
afgevaardigde
algemene
vergadering tot het einde van de legislatuur, voordracht lid Raad van
Bestuur tot het einde van de legislatuur en goedkeuring agenda.
De raad duidt Marc vanderlinden aan als effectief vertegenwoordiger en Tim
Vandenput als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene
vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de huidige legislatuur.
De raad bevestigt de gezamelijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders
zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad
van bestuur.
De raad duidt in de lijst van 15 kandidaat bestuurders geen individuele
vertegenwoordiger aan.
De gemeenteraad draagt geen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem
voor.
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de samenstelling
van de raad van bestuur op de algemene vergadering van Haviland
Intercommunale d.d. 28 maart goed te keuren.
O.P.14. Secretariaat. Zefier. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering
tot het einde van de legislatuur.
De raad duidt mevr. Julie Vanstallen aan als volmachthouder van de gemeente
om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene
vergaderingen van de cvba Zefier.
De raad duidt dhr. Timothy Rowies aan als plaatsvervangend volmachthouder
van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en
gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier.
O.P.15. Secretariaat. Havicrem. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergadering en voordracht lid Raad van Bestuur tot het einde van de
legislatuur.
De raad duidt Marc Vanderlinden, schepen, Jan Lindtsstraat 30,1560 Hoeilaart,
aan als afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van Havicrem, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad duidt Véronique Desmet, raadslid, J.B. Blommaertstraat 19, 1560
Hoeilaart, aan als plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van Havicrem, en dit tot het einde van de legislatuur
2019-2024.
De raad draagt geen kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van Havicrem voor.
De raad draagt geen kandidaat-lid met raadgevende stem voor de Raad van
Bestuur van Havicrem voor.

O.P.16. Secretariaat. VVSG.
Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen en voordracht lid Raad van Bestuur tot het einde van de
legislatuur.
De raad duidt dhr. Tim Vandenput, Veldstraat 5, 1560 Hoeilaart, aan als
afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en dit
tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad duidt dhr. Steven Coppens, Overijsesteenweg 4, 1560 Hoeilaart, aan
als plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en dit
tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad draagt geen kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van de vzw
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor.
De raad draagt geen kandidaat-lid voor de bestuurlijke commissie van de vzw
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor.
O.P.17. Secretariaat. Toerisme Vlaams-Brabant. Aanduiding afgevaardigde
algemene vergadering tot het einde van de legislatuur.
De raad duidt dhr. Joris Pijpen, schepen van Toerisme, aan als afgevaardigde
van de gemeente voor de algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant
vzw, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad draagt geen kandidaat voor de raad van bestuur van Toerisme VlaamsBrabant vzw voor.
O.P.18. Secretariaat. 3WPlus. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering
tot het einde van de legislatuur.
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als afgevaardigde van de gemeente
voor de algemene vergadering van 3WPlus, en dit tot het einde van de
legislatuur 2019-2024.
O.P.19. Secretariaat. Ijsedal. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergadering tot het einde van de legislatuur.
De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde van de
gemeente voor de algemene vergadering van Ijsedal, en dit tot het einde van
de legislatuur 2019-2024.
O.P.20. Secretariaat. Regionaal Landschap Dijleland. Aanduiding afgevaardigde
voor de algemene vergaderingen en lid van de Raad van Bestuur tot het
einde van de legislatuur.
De raad duidt mevr. Caroline Lagrange aan als eerste afgevaardigde om de
gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van RLD en dit
vanaf 1 maart 2019 tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad duidt mevr. Julie Delwick aan als plaatsvervanger van de eerste
afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van RLD en dit vanaf 1 maart 2019 tot het einde van de
legislatuur 2019-2024.

De raad duidt mevr. Julie Vanstallen aan als tweede afgevaardigde om de
gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van RLD en dit
vanaf 1 maart 2019 tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad duidt mevr. Sylvie Gahy aan als plaatsvervanger van de tweede
afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van RLD en dit vanaf 1 maart 2019 tot het einde van de
legislatuur 2019-2024.
De raad draagt mevr. Eva De Bleeker voor als kandidaat-lid voor de Raad van
Bestuur van RLD en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
O.P.21. Secretariaat. Logo Zenneland. Aanduiding afgevaardigde algemene
vergadering tot einde legislatuur.
De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde van de
gemeente voor de algemene vergadering van Logo Zenneland vzw, en dit tot
het einde van de legislatuur.
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als plaatsvervanger van de
afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergadering van Logo
Zenneland vzw, en dit tot het einde van de legislatuur.
O.P.22. Secretariaat. Farys. Goedkeuring agenda en mandaat
buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.

voor

de

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 en machtigt de
gemeentelijke afgevaardigde de agendapunten goed te keuren.
O.P.23. Haviland. Notulen en akte van statutenwijzigingen van de
buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018.
Kennisname.
De raad neemt kennis van de notulen en de akte van statutenwijzigingen van
de BAV van 12 december 2018 van Haviland Intercommunale.
O.P.24. Secretariaat.
Kennisname.

Geldigverklaring

verkiezing

leden

politieraad.

De raad neemt kennis van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden
van de politieraad van de gemeente Hoeilaart.

