
 

GEMEENTERAAD VAN 27 AUGUSTUS 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 25 juni 2018. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 25 juni 

2018. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Eedaflegging algemeen directeur. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van de heer Bram Wouters 

als algemeen directeur in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Aanstelling vervangers van de algemeen directeur en de 

financieel directeur bij afwezigheid of verhindering. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanstelling van de vervangers van de 

algemeen directeur en de financieel directeur bij afwezigheid of verhindering. 

 

 

O.P.4. Financiën. Budget 2018. Goedkeuring budgetwijziging 2. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 2 van het budget 2018. 

Na budgetwijziging nr. 2 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 

2.255.365 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 3.938.484 

euro en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 

1.224.411 euro. 

Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 5.742.221 

euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 2.834.691 euro. 

 

 

O.P.5. Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf met 

voorafgaandelijke sloop, Groenendaalsesteenweg 32 te 1560 Hoeilaart. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

Het bestek met nr. 10453/115000/AANN en de raming voor de opdracht 

'Bouwen van een Kinderdagverblijf met voorafgaandelijke sloop, 

Groenendaalsesteenweg 32 te 1560 Hoeilaart', opgesteld door de ontwerper, 

EILAND 7 ARCHITECTEN BVBA, Elzendreef 45 te 3110 Rotselaar wordt 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 



overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

De raming bedraagt 1.874.252,15 euro, excl. btw of 2.267.845,10 euro, incl. 

btw. 

 

 

O.P.6. Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf met 

voorafgaandelijke sloop, Groenendaalsesteenweg 32 te 1560 Hoeilaart. 

Bijlagen deel 1. 

 

De raad neemt kennis van de extra plannen in bijlage, toebehorend aan het 

agendapunt 'O.P.5. Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf met 

voorafgaandlijke sloop, Groendendaalsesteenweg 32 te 1560 Hoeilaart - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze'. 

 

 

O.P.7. Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf met 

voorafgaandelijke sloop, Groenendaalsesteenweg 32 - 1560 Hoeilaart. 

Bijlagen deel 2. 

 

De raad neemt kennis van de extra plannen in bijlage, toebehorend aan het 

agendapunt 'O.P.5. Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf met 

voorafgaandlijke sloop, Groendendaalsesteenweg 32 te 1560 Hoeilaart - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze'. 

 

 

O.P.8. Financiën. Belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het 

verkavelen van gronden, 2016-2018. Aanpassing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van het belastingreglement op 

de afgifte van omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, met 

onmiddellijke ingang en eindigend op 31 december 2018. Het tarief blijft 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. De Lijn. Gratis Buzzy Pazz maandabonnement voor 

jongeren die de overstap maken naar het secundair onderwijs. 

 

De raad neemt kennis van het schrijven van De Lijn m.b.t. het gratis Buzzy Pazz 

maandabonnement voor jongeren die de overstap maken naar het secundair 

onderwijs. 

 

 

O.P.10. Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Besluitenlijst RvB 20 juni 

2018. 

 

De raad neemt kennis van de besluitenlijst van de Raad van Beheer van 20 juni 

2018 van de Welzijnskoepel West-Brabant. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Overzichtslijst Algemene 

Vergadering 20 juni 2018 . Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen van de 

algemene vergadering van 20 juni 2018 van de Welzijnskoepel West-Brabant. 

 

 

 



O.H.1. Beleid en Dienstverlening. Samenwerkingsovereenkomst Smart City 

marktplaats. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met het oog 

op de realisatie van een Smart City marktplaats. Hierdoor zal Hoeilaart als 

pionier bijdragen aan de co-creatie en co-financiering van een platform waar 

vraag en aanbod met betrekking tot slimme toepassingen elkaar terugvinden. 

Dit initiatief past binnen de oproep ‘City of things in elke Vlaamse gemeente’ 

 

 

 


