
 

GEMEENTERAAD VAN 26 AUGUSTUS 2019 

 

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 24 juni 2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van 

de openbare zitting van 24 juni 2019. 

 

 

O.P.2. Omgeving. Oprichting interlokale vereniging 'Wonen in 

de druivenstreek' en subsidieaanvraag lokaal woonbeleid. 

 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de oprichting van de interlokale 

vereniging ‘Wonen in de druivenstreek’ met de gemeenten Hoeilaart, Overijse, 

Tervuren en IGO div en keurt de bijhorende statuten goed. 

De gemeenteraad gaat er mee akkoord dat de interlokale vereniging 

‘Wonen in de druivenstreek’ optreedt als initiatiefnemer voor het project en 

het indienen van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen Vlaanderen 

tegen uiterlijk 30 september 2019. 

 

 

O.P.3. Omgeving. Hernieuwing samenstelling GECORO. 

 

De raad stelt de voorgedragen personen aan als leden en plaatsvervangende 

leden van de GECORO. 

De raad stelt de voorgedragen deskundigen aan als effectieve leden van 

de GECORO. 

De raad stelt de voorgedragen deskundigen aan als plaatsvervangers van 

de effectieve leden van de GECORO. 

 

 

O.P.4. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement 

IJzerstraat. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende 

de IJzerstraat. 

 

 

O.P.5. Technische dienst. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement 

Vosdellestraat. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende 

de Vosdellestraat. 



 

 

O.P.6. Technische dienst. Aanvullend reglement beperkte parkeerduur aan 

de gemeentelijke begraafplaats Jezus-Eiksesteenweg. 

 

De raad gaat akkoord om de parkeerplaatsen ter hoogte van de begraafplaats 

te beperken in parkeerduur. 

 

 

O.P.7. Dienst Vrije Tijd. Afvaardiging raad van bestuur IGS. 

 

De raad duidt Pieter Muyldermans aan als stemgerechtigd lid in 

de raad van bestuur IGS aan en dit voor 6 jaar. 

De raad duidt Julie Bollue aan als afgevaardigde met raadgevende stem in 

de raad van bestuur IGS aan en dit voor 6 jaar. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Zefier. Garantieverklaring Strategische Participaties. 

 

De raad beslist zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van de begunstigde(n) van deze 

financiering(en). 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019. 

 

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

plaatsvervanger dhr. Tim Vandenput – te mandateren om de agenda van 

de bijzondere algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 

23 oktober 2019 goed te keuren. 

 

 

O.P.10. Financiële dienst. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 

 

De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor 

het derde trimester van het jaar 2019. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van 

de verslagen en adviezen voor de periode februari 2019 tot en met 

juni 2019. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode februari tot 

juni 2019. 

 

 

 


