GEMEENTERAAD VAN 26 NOVEMBER 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 22 oktober 2018.
Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van
22 oktober 2018.
O.P.2. Personeelsdienst. Arbeidsreglement. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van het arbeidsreglement. De
wijziging bestaat uit het aanpassen van 2 uurroosters, het aanpassen van de
leden van het Basisoverlegcomité en het aanpassen van de nieuwe
contactgegevens van de verschillende inspectiediensten.
O.P.3. Personeelsdienst. Rechtspositieregeling. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel. De rechtspositieregeling omvat de diverse administratieve
en geldelijke bepalingen, zoals van toepassing op het contractueel en statutair
gemeentepersoneel. De wijziging bestaat uit een toevoeging betreffende de
uitzendarbeid, het toevoegen van de evaluatieprocedure van de leden van het
managementteam en het aanpassen van de salarisschaal van de decretale
graden aan de huidige regelgeving.
O.P.4. Algemeen directeur. Terbeschikkingstelling
tewerkgesteld in toepassing van art. 60.

van

een

werknemer

De raad hecht goedkeuring aan de overeenkomst, die een algemeen kader
schetst zodat de gemeente als gebruiker kan optreden voor artikel 60-ers (in
bijlage).
O.P.5. Secretariaat.
Stedenbouwkundige
ondersteuning
Samenwerkingsovereenkomst periode 2019.

Haviland.

De
raad
hecht
goedkeuring
aan
de
'samenwerkingsovereenkomst
dienstverlening tussen Haviland en de gemeente Hoeilaart', overeenkomstig de
voorwaarden opgenomen in de overeenkomst, voor een periode van 1 januari
2019 tot en met 10 november 2019.

O.P.6. Kinderdagverblijf. Aanpassing huishoudelijk reglement en schriftelijke
overeenkomst Kinderdagverblijf Solheide.
De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen in het huishoudelijk reglement
en de schriftelijke overeenkomst inzake de toepassing van de nieuwe
privacywetgeving en de onmiddellijke toepassing ervan in het kinderdagverblijf.
O.P.7. Financiële dienst. Retributiereglement - aanmaningskosten bij fiscale
en niet-fiscale schuldvorderingen.
De raad hecht goedkeuring aan de heffing van een retributie voor de
aanmaningskosten van openstaande fiscale en niet-fiscale vorderingen.
O.P.8. Dienst Omgeving. Aanleg wegenis. Verkaveling Hazendreef.
De raad stelt het tracé van de nieuwe verkeersweg, ter hoogte van het kruispunt
Hazendreef – Overwinningsstraat, met betrekking tot de ingediende
verkavelingsaanvraag, vast, zoals weergegeven op het bijgevoegde plan.
O.P.9. Technische dienst. Aanvullend reglement Steenbergstraat.
De raad hecht goedkeuring aan het opheffen van de bestaande aanvullende
reglementen op het wegverkeer betreffende de Steenbergstraat en het
vervangen door bijgevoegd aanvullend reglement met bijhorende maatregelen.
O.P.10. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten
voor de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018.
De raad beslist dhr. Joris Pijpen – en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger
dhr. Wilfried Van Raemdonck – te mandateren om de statutenwijziging en
agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale van 12 december 2018 goed te keuren.
O.P.11. Secretariaat. TMVS dv. Goedkeuring agenda en vaststelling
afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 19
december 2018.
De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv van 19 december 2018 en machtigt de
gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren.
O.P.12. Secretariaat. Havicrem. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten
voor de bijzondere algemene vergadering van 12 december.
De
raad
duidt
Marc
Vanderlinden,
schepen,
aan
als
afgevaardigde/volmachtdrager om de gemeente te vertegenwoordigen in de
buitengewone algemene vergadering van Havicrem van 12 december 2018 en
de agendapunten goed te keuren.

O.P.13. Secretariaat. VVSG. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergadering van 6 december 2018.
De raad duidt Els Uytterhoeven aan als afgevaardigde van de gemeente om deel
te nemen aan de algemene vergadering van 6 december 2018 van de vzw
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
O.P.14. Secretariaat.
Kennisname.

Kerkfabriek

Sint-Clemens.

Budgetwijziging

nr.1.

De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 met betrekking tot het
budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Clemens.
O.P.15. Secretariaat.
Welzijnskoepel
16 oktober 2018.

West-Brabant.

Besluitenlijst

RvB

De raad neemt kennis van de besluitenlijst van de Raad van Beheer van 16
oktober 2018 van de Welzijnskoepel West-Brabant.
O.H.1. Omgeving. Verkoop perceel Wijndaalstraat z/n. Goedkeuring.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verkoop van een deel van het
terrein kadastraal gekend als Hoeilaart, sectie B. nr. 677/K/deel aan de buur,
conform de mogelijkheid 2 uit het taxatieverslag, voor een bedrag van 13.000
euro.

