
GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2021

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 
27 september 2021. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de 
openbare zitting van 27 september 2021.

O.P.2. Secretariaat. Iverlek. Uitnodiging algemene vergadering in 
buitengewone zitting 10 december 2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 10 december 2021 
en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren.

O.P.3. Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene 
vergadering op woensdag 8 december 2021. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone  algemene 
vergadering van Haviland Intercommunale op woensdag 8 december 2021 en 
machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren.

O.P.4. Secretariaat. TMVS dv. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 
in zitting van 14 december 2021. Goedkeuring agenda.

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv van 14 december 2021  en machtigt de 
gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren.



O.P.5. Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het verkavelen van grond gelegen Ijzerstraat 26. Bepaling grondafstand 
op 4m gemeten vanaf de van de as van de straat.

In de Ijzerstraat 26 wordt het tracé van de verkeersweg gewijzigd en 
vastgesteld op 4 meter gemeten vanaf de as van de straat en dit zoals 
aangeduid op het verkavelingsontwerp.

O.P.6. Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het verkavelen van grond gelegen Ijzerstraat 52. Bepaling grondafstand 
op 4m gemeten vanaf de van de as van de straat.

In de IJzerstraat wordt het tracé van de verkeersweg gewijzigd en vastgesteld 
op 4 meter vanaf de as van de straat en dit zoals aangeduid op het 
verkavelingsontwerp.

O.P.7. Personeelsdienst. Gunning hospitalisatieverzekering 2022-2025 aan 
Ethias.

De gemeenteraad gaat akkoord met de gunning van de collectieve 
hospitalisatieverzekering aan Ethias, via FPD-GSD, voor een periode van 4 jaar, 
van 2022 tot en met 2025.

O.P.8. Technische dienst. Overeenkomst Riopact. Besluit

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist om de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst met Riopact goed te keuren.

Artikel 2
De ondertekening van dit addendum wordt toegekend aan de burgemeester en 
algemeen directeur.

O.P.9. Technische dienst. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst NMBS.

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst 'Gunning van gezamenlijke 
overheidsopdrachten van werken voor de verwezenlijking van een multimodaal 
functioneel platform om reizigers en bosbezoekers optimaal te onthalen' goed.



O.P.10.Beleid en Dienstverlening. Standpunt woonmaatschappij.

De gemeenteraad stelt werkingsgebied voor dat volgende gemeenten omvat: 
Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem in de referentleregio Halle-
Vilvoorde en  Tervuren, Bertem, Kortenberg, Huldenberg, Overijse en Hoeilaart 
in de referentieregio Oost-Brabant.

O.P.11.Financiën. Verlenen kwijting aan bestuurders AGB Holar. Goedkeuring.

De raad verleent kwijting aan de bestuurders, met name de leden van de raad 
van bestuur, van het autonoom gemeentebedrijf Holar van de gemeente 
Hoeilaart over de jaarrekening 2020.

O.P.12.Financiën. Goedkeuring door gouverneur van jaarrekening boekjaar 
2020. Kennisname.

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de gemeente Hoeilaart.

O.P.13.Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het 
debiteurenbeheer voor het derde kwartaal van het jaar 2021.

O.P.14.Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname.

De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten voor het derde kwartaal 
van het jaar 2021.

O.P.15.Dienst Mobiliteit. Charter Werftransport. Kennisname.

De raad neemt kennis van het Charter Werftransport met Bouwunie vzw, 
beroepsfederatie van betrokkene. Transport en Logistiek Vlaanderen.


