
 

GEMEENTERAAD VAN 25 SEPTEMBER 2017 

 

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 28 augustus 

2017. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 28 

augustus 2017. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Aankoop van onroerend goed. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aankoop van een perceel grond, gelegen 

Willem Eggerickxstraat 19. De aankoop past binnen het gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan 'Uitbreiding Scholen en Kinderdorp'. De aankoopprijs bedraagt 

150 € per m² en is conform het schattingsverslag. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Project Kelleveld. Concessieovereenkomst 3WPlus. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verlenging van een concessieovereenkomst, 

af te sluiten met de vzw 3WPlus. De overeenkomst strekt er toe, in het kader 

van een sociaal tewerkstellingsproject, de vzw 3WPlus er mee te belasten de 

site Kelleveld te beheren en onderhouden. 3WPlus zal in dit verband de 

restauratie van de serres verder zetten, de serres in huur geven en huurders 

begeleiden bij de bewerking van deze serres. De nieuwe overeenkomst geldt 

voor een periode van 1 jaar. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Toetreding collectieve verzekering. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de toetreding tot de collectieve verzekering 

'verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte' die de FPD heeft 

afgesloten met AG Insurance.  

De toetreding zal ingaan op 1 januari 2018. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Hervorming PWA-stelsel. Beslissing organisator 

wijkwerken. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de beslissing om als lokaal bestuur af te zien 

van de oprichting van een organisator 'wijk-werken' en de VDAB aan te duiden 

als organisator wijk-werken voor zowel de werkzoekenden en 



leefloongerechtigden als gebruikers woonachtig/gevestigd op het grondgebied 

van de gemeente Hoeilaart. 

 

O.P.6. 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.7. Secretariaat. Financieel resultaat 2016 IT-punt. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het financieel resultaat 2016 van IT-punt, 

overeenkomstig het artikel 9 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

 

 

O.P.8. Dienst Vrije Tijd. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

Vervanging lid. 

 

De raad duidt mevr. Lisa Vanloo aan als plaatsvervangster van mevr. Louise 

Foulon, ontslagnemend, als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode maart 2017 tot en met juli 2017. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode maart 2017 tot en 

met juli 2017. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. Kennisname overzichtslijst gemeentelijke 

afgevaardigden. 

 

De raad neemt kennis van de overzichtslijst van de vergoedingen die 

gemeentelijke afgevaardigden ontvangen in het kader van hun deelname aan 

de vergaderingen van de diverse gemeentelijke samenwerkingsverbanden 

waaraan de gemeente Hoeilaart participeert. 

 

 

 


