
 

 

GEMEENTERAAD VAN 26 APRIL 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 22032021. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 22 maart 2021. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door 

benoeming van alle leden van de gemeenteraad. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad benoemt, bij toepassing van artikel 10 van de statuten van 

het AGB Holar, alle leden van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur 

van het AGB Holar. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de 

bijzondere algemene vergadering van 9 juni 2021. Verlenging 

bestaansduur. Goedkeuring. 

 

De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn 

plaatsvervanger mevr. Véronique Desmet - te mandateren om de agenda van 

de bijzondere algemene vergadering van Havicrem van 9 juni 2021 goed te 

keuren. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Haviland. Statutenwijziging op de algemene vergadering 

op woensdag 16 juni 2021. Goedkeuring. 

 

De raad duidt de heer Marc Vanderlinden aan als effectief vertegenwoordiger en 

in voorkomend geval de heer Tim Vandenput als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de  algemene vergadering van Haviland Intercommunale 

op woensdag 16 juni 2021 voor de statutenwijziging. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene 

vergadering op woensdag 16 juni 2021. Goedkeuring. 

 

De raad duidt de heer Marc Vanderlinden aan als effectief vertegenwoordiger en 

in voorkomend geval de heer Tim Vandenput als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale 

op woensdag 16 juni 2021. 

 



 

 

 

O.P.6. Secretariaat. Zefier. Agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde en 

plaatsvervanger voor de gewone algemene vergadering van 10 juni 

2021. Goedkeuring. 

 

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

cvba Zefier van 10 juni 2021. 

 

 

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

plaatsvervanger voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering 

van 18 juni 2021. Goedkeuring. 

 

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

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 18 juni 2021 

en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. TMVS dv. Agenda en vaststelling afgevaardigde voor de 

algemene jaarvergadering van 15 juni 2021. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 

jaarvergadering van TMVS dv van 15 juni 2021 en machtigt de gemeentelijke 

afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening 

dienstjaar 2020. 

 

De raad verleent een positief advies met betrekking tot de rekening 2020 van 

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

€ 96.152,75. 

 

 

O.P.10. Dienst Vrije Tijd. Reglement cadeaubonnen. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad keurt het reglement betreffende de Hoeilaartse cadeaubon 

goed. 

 

 

O.P.11. Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 

het verkavelen van grond gelegen Waversesteenweg tussen nrs. 78 en 

80. Bepaling grondafstand op 6 m uit de as van de straat. 

 

Artikel 1 

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

eigendom van de betrokkenen gewijzigd en vastgesteld op 6 meter uit 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 de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de 

wet van 27.05.1870. 



 

 

 

O.P.12. Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 

het verkavelen van grond gelegen Steenbergstraat naast nr. 3. Bepaling 

grondafstand op 10 m gemeten vanaf de muur aan de overzijde van de 

straat (muur kerkhof). 

 

Artikel 1 

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

eigendom van betrokkene met betrekking tot de ingediende 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond, gewijzigd en 

vastgesteld op 10 meter gemeten vanaf de muur aan de overzijde van de 

straat (muur van het kerkhof) 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 de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de 

wet van 27.05.1870. 

 

 

O.P.13. Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor 

het bijstellen van verkaveling  gelegen Gladiolenlaan 1. Bepaling 

grondafstand op 4,50 m uit de as van de straat. 

 

Artikel 1 

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

eigendom van de betrokkene met betrekking tot de ingediende 

omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkavelingsvergunning, 

gewijzigd en vastgesteld op 4,50 meter gemeten 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 de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de 

wet van 27.05.1870. 

 

 

O.P.14. Dienst Omgeving. Aanwijzing Pieterjan Kumps tot effectief lid van de 

gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening namens de Scouts (ter 

vervanging van Anne Vranken). Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad wijst betrokkene aan als effectief lid van de GECORO van 

Hoeilaart namens de Scouts. 

 

 

O.P.15. Milieu: Toekenning van een  toelage aan 3Wplus Werk. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad kent een toelage toe onder vooropgestelde voorwaarden. 

 



 

 

 

O.P.16. Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar 

2021-2022. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke 

tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het 

schooljaar 2021-2022.  

De gemeentelijke tussenkomst wordt vastgesteld op 20 % van de 

abonnementsprijs. 

 

 

O.P.17. Technische Dienst. Aanvullend reglement Amerikalaan. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad keurt aanvullend reglement Amerikalaan goed. 

 

 

O.P.18. Technische dienst. Aanvullend reglement E. Vandenbroeckstraat. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad keurt aanvullend reglement E. Vandenbroeckstraat goed. 

 

 

O.P.19. Technische dienst. Aanvullend reglement F. Sohiestraat. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad keurt aanvullend reglement F. Sohiestraat goed. 

 

 

O.P.20. Technische dienst. Aanvullend reglement J. B. Denayerstraat en 

Willem Matstraat. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad keurt aanvullend reglement J.B. Denayerstraat goed. 

 

 

O.P.21. Dienst welzijn. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst lokale 

bronopsporing. Zorg en gezondheid. Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van addendum bij de 

samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering 

13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 

de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid -19- pandemie te 

versterken tot verderzetting van de engagementen. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van optie 1. 

 

Artikel 3 

De ondertekening van dit addendum wordt toegekend aan de burgemeester en 

algemeen directeur. 

 

 

O.P.22. 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, in zitting van 14 december 

2020 en 25 januari 2021. 

 



 

 

 

O.P.23. Dienst Vrije Tijd. Sport. Visienota Sport. Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van bijgevoegde visienota. 

 

 

O.P.24. Dienst Vrije Tijd. Cultuur. Visienota Cultuur. Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van bijgevoegd visienota. 

 

 

O.P.25. 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 2021. 

 

 

O.P.26. Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 

 

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

van het jaar 2021. 

 

 

 


