
 

 

GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2020 

 

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 23 maart 2020. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 23 maart 2020. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraad Wim Laureys. 

 

De raad verklaart de voorgedragen kandidaat verkozen als lid van de 

gemeenteraad. 

 

 

O.P.3. Algemeen Directeur. Overzicht getroffen maatregelen in het kader van 

de beperking van de verspreiding van het coronavirus 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de getroffen maatregelen in het kader van 

de beperking van de verspreiding van het coronavirus. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Ruimte'. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad beslist, conform het huishoudelijk reglement, de commissie 

'Algemeen beleid, financiën en veiligheid' op te richten met 6 leden, 

voorgedragen door de fracties.  Er werd een lid van de commissie "Ruimte" 

vervangen. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Algemeen 

beleid, financiën en veiligheid'. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad beslist, conform het huishoudelijk reglement, de commissie 

'Algemeen beleid, financiën en veiligheid' op te richten met 6 leden, 

voorgedragen door de fracties. Er werd een lid van de commissie "Algemeen 

Beleid, financiën en veiligheid" vervangen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.6. Algemeen directeur. Samenwerkingsovereenkomst AGM. 

 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan het ontwerp van 

samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het alternatieve gerechtelijke 

maatregelenproject. 

 

O.P.7. Communicatiedienst. Samenwerkingsovereenkomst Agentschap voor 

Integratie en Inburgering. 

 

De gemeenteraad besluit om de samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal 

bestuur Hoeilaart en het Agentschap voor Integratie en Inburgering goed te 

keuren en te laten ondertekenen. 

 

 

O.P.8. Sociale dienst. Besluit tot samenwerking met Agentschap voor 

Integratie en Inburgering voor sociaal tolken en vertalen. 

 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist tot samenwerking met Agentschap Integratie en 

Inburgering voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen.  

 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt de ondertekening van de kaderovereenkomst voor het 

gebruik van sociaal tolken en vertalen en bijhorend addendum goed. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

tevens jaarvergadering van 12 juni 2020. 

 

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

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 12 juni 2020 

en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. TMVS dv. Goedkeuring agenda en vaststelling 

afgevaardigde voor de algemene jaarvergadering van 16 juni 2020. 

 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 

jaarvergadering van TMVS dv van 16 juni 2020 en machtigt de gemeentelijke 

afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.11. Milieudienst. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement Milieu- 

en Natuurraad. 

 

De gemeenteraad keurt het voorstel van de statuten (advies- en 

overlegplatform) en het huishoudelijk reglement van de Milieu- en Natuurraad 

goed. 

 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.12. Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door 

benoeming van alle leden van de gemeenteraad. 

 

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.13. Algemeen directeur. Reglement betreffende geschenken en recepties. 

 

De gemeenteraad keurt het reglement betreffende recepties goed. 

 

 

O.P.14. Algemeen directeur. Politieraad. Wijziging leden. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de nieuwe leden van de politieraad. 

 

 

O.P.15. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. 

 

De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor 

het tweede kwartaal van het jaar 2020. 

 

 

O.T.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt van Timothy 

Rowies in verband met Meer vrouw op straat en genderverdeling 

 

De raad keurt de voorstellen goed. 

 

 

 


