GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 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
30 augustus 2021. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de openbare
zitting van 30 augustus 2021.

O.P.2. Burgerzaken. Huwelijken in open lucht.
De gemeenteraad beslist om huwelijken in open lucht, ook na de coronapandemie,
te laten plaatsvinden in het gemeentelijk Jan van Ruusbroecpark (op het grasveld
voor het kasteel-gemeentehuis of op de verharding voor de trappen van het
kasteel-gemeentehuis).

O.P.3. Omgeving. Goedkeuring definitieve vaststelling van de gedeeltelijke
herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
De gemeenteraad geeft de opdracht om de definitieve vaststelling van
gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zoals
wettelijk voorgeschreven bekend te maken.

O.P.4. Omgeving. Gedeeltelijke opheffing buurtweg 56 in het kader van
omgevingsvergunningsaanvraag 2021 133 (aanleg stationsomgeving).
De gemeenteraad stelt de voorgestelde gedeeltelijke opheffing van buurtweg nr.
56 voorlopig vast.

O.P.5. Omgeving. Trage weg. Doorgang Brusselsesteenweg naar Zoniënwoud
ter hoogte van de buitenpiste van manège Musette.
De gemeenteraad beslist om niet in te gaan op het verzoek van Grote Paden vzw
en het verzoek van Les Cavaliers de la Forêt de Soignes om het 30-jarig publiek
gebruik van de grondstrook tussen Brusselsesteenweg en Zoniënwoud vast te
stellen.

O.P.6. Omgeving. Aanleg wegenis verkaveling 2021 04
(KasteelstraatTerstrekkes).
Aansluitend op de Terstrekkes en de Kasteelstraat wordt het tracé van de
verkeersweg, ter hoogte van de eigendom van 5 STARS COMPANY met betrekking
tot de ingediende verkavelingsaanvraag, vastgesteld zoals aangeduid op het
verkavelingsontwerp.

O.P.7. Omgeving. Kaderovereenkomst RUP Kern - Projectgebied C.
De gemeenteraad keurt het ontwerp van kaderovereenkomst goed met betrekking
tot het projectgebied C tussen het lokaal bestuur Hoeilaart en de betrokken private
partij Immograda nv.

O.P.8. Beleid en Dienstverlening. Verkoop grond R. Lauwersstraat.
De raad hecht goedkeuring aan de verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen
R. Lauwersstraat 2, kadastraal gekend als 'Hoeilaart, sectie A, nr. 335/G/2', groot
2a66ca en beslist het perceel te verkopen aan diverse toekomstige eigenaars van
de wooneenheden in oprichting op het terrein, gelegen Raymond Lauwersstraat 2,
Willem Matstraat 1 en 3.

O.P.9. Beleid en Dienstverlening. Toekenning recht van opstal R. Lauwersstraat
2.
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van Aura Projects bvba betreffende de
verkoopsprocedure voor het project op de terreinen gelegen Raymond Lauwersstraat 2,
Willem Matstraat 1 en 3. De gemeenteraad kent het recht van opstal toe op de R.
Lauwersstraat 2.

O.P.10.Technische dienst. Ondertekening Klimaatpact.
De gemeenteraad keurt de ondertekening van het lokaal Energie- en Klimaatpact
goed en neemt kennis van de bijhorende engagementen.

O.P.11.Technische dienst. Opdracht inzake de aankoop van
onderhoudsproducten. Toetreden tot raamovereenkomst Creat.
De gemeenteraad keurt de toetreding tot aankoopcentrale Creat, onderdeel van
TMVS, voor de opdracht inzake de aankoop van onderhoudsproducten.

O.P.12.Technische dienst. Opdracht inzake het uitvoeren van het onderhoud
liften. Toetreden tot raamovereenkomst Creat.
De gemeenteraad keurt de toetreding tot aankoopcentrale Creat, onderdeel van
TMVS, voor de opdracht inzake het onderhoud van de liften.

O.P.13.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 26 april 2021 en
28 juni 2021.

O.P.14.Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode 13 juni 2021 tot en met 12
september 2021 (goedgekeurd op CBS).
De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse gemeentelijke
adviesorganen, met betrekking tot de periode 13 juni 2021 tot en met 12
september 2021.

O.P.15.Financiën. Opvolgingsrapportering BBC. Kennisname.
De raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester
van het boekjaar 2021.

O.P.16.Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. Kennisname.
De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor
het vierde kwartaal van het jaar 2021.

