GEMEENTERAAD VAN 26 MAART 2018

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 26 februari
2018. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van
26 februari 2018.
O.P.2. Secretariaat. Aanstelling omgevingsambtenaar.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aanstelling van Marnik Nerincx als
omgevingsambtenaar. De aanstelling wordt beëindigd wanneer de
overeenkomst met Haviland Intercommunale afloopt of wanneer Marnik Nerincx
niet langer de dienstverlening Ruimtelijk Ordening voor de gemeente Hoeilaart
verzekert.
O.P.3. Secretariaat. Aanstelling financieel directeur. Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de
financieel beheerder van de gemeente als financieel directeur bij de gemeente.
O.P.4. Milieudienst. Landinrichtingsproject IJsevallei. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring gaan het eindvoorstel van het landinrichtingsplan
IJsevallei zoals opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij d.d. 29 januari
2018 en neemt kennis van het financieringsplan.
O.P.5. Financiën. Reglement premie tussenkomst in restauratie druivenserres.
Aanpassing.
De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van het premiereglement,
houdende toekenning van een tussenkomst in de kosten voor restauratie van
een druivenserre. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt maximum 1500 euro
indien de restauratie in eigen beheer wordt uitgevoerd of 3500 euro indien ze
wordt uitgevoerd door een sociaal tewerkstellingsproject.

O.P.6. Secretariaat.
Aanpassing
beheersovereenkomst
AGB
Holar.
Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de beheersovereenkomst, af te sluiten tussen
AGB Holar en gemeente. Deze overeenkomst werd bijgewerkt in functie van de
heraanleg van de sportinfrastructuur.
O.P.7. Secretariaat. Sport- en jeugdinfrastructuur. Overdracht.
De raad beslist om een deel van de bouwopdracht, met name de omvorming
van de sporthal, de aanleg van de tennisinfrastructuur en de aanleg van de
parking, in het kader van perceel 1 van de opdracht 'ontwerp en bouw van
gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur en (her)ontwikkeling van
gemeentelijke projectsite', en de financiering van deze onderdelen over te
dragen aan het AGB Holar.
O.P.8. Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname.
De raad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de Raad van
Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Holar, met betrekking tot de periode
van 18 december 2014 tot en met 18 december 2017.
Motie Els Menu. Eigen rechtbank en parket voor Halle-Vilvoorde.
De raad beslist zich als gemeente Hoeilaart aan te sluiten bij de vraag naar een
eigen volwaardig parket voor de inwoners van Halle-Vilvoorde, met een volledig
ingevuld kader, eigen technische voorzieningen en voldoende middelen om een
goede werking te verzekeren.

