
 

 

GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 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 28 maart 2022. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 28 maart 2022. 

 

 

O.P.2. Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 

het verkavelen van grond gelegen Waversesteenweg tussen nrs. 101 en 

105. Bepaling grondafstand op 5,5m gemeten vanaf de van de as van 

de straat. Besluit. 

 

Artikel 1 

In de Waversesteenweg wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van 

de eigendom van betrokkene met betrekking tot de ingediende 

omgevingsvergunning gewijzigd en vastgesteld op 5,5 meter gemeten vanaf 

de as van de straat en dit zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp. 

 

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 aanvrager. 

 

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.3. Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 

het verbouwen van een woning tot woning met handelsruimte gelegen 

Guilllaume Dekleermaekerstraat 24. Bepaling grondafstand op 4m 

gemeten vanaf de van de as van de Watertorenstraat. Besluit. 

 

Artikel 1 

In de Watertorenstraat wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de 

eigendom van de betrokkene met betrekking tot de ingediende 

omgevingsvergunning gewijzigd en vastgesteld op 4 meter gemeten vanaf de 

as van de straat en dit zoals aangeduid op het bouwontwerp. 

 

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. 

 

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.4. Dienst Omgeving. Aanduiden vertegenwoordigers bestuursorganen 

IGO div. Besluit 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanduiding van de vertegenwoordigers 

in de bestuursorganen van IGO div. 

 

 

O.P.5. Milieu. Samenwerkingsovereenkomst en projectvoorstel 

Klimaatalliantie. Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het projectvoorstel en de 

samenwerkingsovereenkomst tussen IGO div, 3WPlus Energie vzw en de 

gemeenten Hoeilaart, Overĳse, Tervuren, Bertem en Huldenberg inzake de 

klimaatalliantie. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad geeft de opdracht aan Tim Vandenput, burgemeester en 

Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur om voornoemde 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

 

 

O.P.6. Personeelsdienst: Toetreding tot OFP Prolocus (2de pensioenpijler). 

Besluit. 

 

Toetreding tot OFP Prolocus voor de toepassing tweede pensioenpijler. 

 



 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Zefier. Agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde en 

plaatsvervanger voor de gewone algemene vergadering van donderdag 

9 juni 2022. Goedkeuring. 

 

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

cvba Zefier van 9 juni 2022. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Iverlek. Agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde en 

plaatsvervanger voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering 

van 17 juni 2022. Goedkeuring. 

 

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

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 17 juni 2022 

en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene 

vergadering op woensdag 22 juni 2022. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 

vergadering van Haviland van 22 juni 2022  en machtigt de gemeentelijke 

afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. TMVS dv. Uitnodiging algemene vergadering in zitting van 

21 juni 2022. Goedkeuring agenda. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS dv van 21 juni 2022  en machtigt de 

gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening 

dienstjaar 2021. Goedkeuring. 

 

De raad verleent een positief advies met betrekking tot de rekening 2021 van 

de kerkfabriek Sint-Clemens. De rekening sluit met een saldo ten bedrage van 

€ 108.013,47. 

 

 

O.P.12. ICT. Toetreding Raamovereenkomst ICT-materiaal. Goedkeuring. 

 

De raad beslist toe te treden tot de "Raamovereenkomst ICT-, Audiovisueel- 

en Netwerk materiaal 20210/004” via VERA als aankoopcentrale. 

 

 

O.P.13. Afdeling Leven - Vrije Tijd. Besluit.  Aanpassing belastingreglement 

standrecht tijdens het Druivenfestival. 

 

De gemeenteraad keurt het voorstel van aanpassing van het 

belastingreglement 'standrecht op het grondgebied van de gemeente tijdens 

het Druivenfestival' goed, voor het jaar 2022. 

 

 

 



 

 

 

O.P.14. Financiën. Belasting op de afgifte van allerhande administratieve 

stukken. Hernieuwing voor de periode 2022-2024. Besluit. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement op 

de afgifte van allerhande administratieve stukken voor de aanslagjaren 2022 

tot en met 2024.  

 

O.P.15. Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het 

debiteurenbeheer voor het eerste kwartaal van het jaar 2022. 

 

 

O.P.16. Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten voor het eerste kwartaal 

van het jaar 2022. 

 

 

O.P.17. Dienst welzijn. Stand van zaken Oekraïne. Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de huidige situatie rond de opvang van 

Oekraïense vluchtelingen in Hoeilaart. 

 

 

O.P.19. Secretariaat. Verzoekschrift m.b.t. de ondertunneling RO - Zoniënwoud 

project Silva Terra. Besluit. 

 

De gemeenteraad verklaart het ingediende verzoekschrift onontvankelijk met 

als motivatie dat het hier om een gewestmaterie gaat. 

 

 

 


