GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 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 openbare zitting 17 december
2018. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van
17 december 2018.
O.P.2. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 7 januari 2019.
Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 7 januari
2019.
O.P.3. Secretariaat.
Kennisname.

Gemeenteraad.

Planning

zittingen

dienstjaar

2019.

De raad neemt kennis van de planning van de gemeenteraadszittingen met
betrekking tot het dienstjaar 2019.
O.P.4. Gemeentefonds. Aandeel van het OCMW. Aanpassing.
Tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur wordt overeengekomen om
vanaf 2020 het aandeel van de gemeente Hoeilaart in het Vlaams
Gemeentefonds volledig (100%) over te maken aan de gemeente. Er wordt geen
deel rechtstreeks aan het OCMW gestort.
O.P.5. Financiën. Saneringsbijdrage. Vaststelling periode 2019-2024.
De gemeenteraad opteert er voor om voor de boekjaren 2019 tot 2024 het tarief
van de gemeentelijke saneringsbijdrage vast te leggen op het decretaal
toegestane maximum (tarief bovengemeentelijke bijdrage x 1.4).

O.P.6. Financiële dienst. Aangaan van een lening. Goedkeuring procedure en
voorwaarden.
De raad hecht goedkeuring aan het contract voor het aangaan van leningen en
de begeleidende brief voor de aanvraag van offertes. De voorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het contract.
O.P.7. Financiën.
Naschools
onderwijs.
Beslissing
cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen'.

tot

terugbetaling

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de verderzetting van het systeem
van terugbetaling van de cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen',
georganiseerd door het CVO, onder de gestelde voorwaarden en met het oog op
het bevorderen van de deelname van anderstaligen aan de lessen Nederlands.
O.P.8. Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf. Lot 2. Ruwbouw,
afwerking en technieken. Niet-gunning en stopzetting van de
plaatsingsprocedure.
De raad hecht goedkeuring aan de stopzetting van de plaatsingsprocedure voor
Perceel 2 (Bouwen van een kinderdagverblijf - ruwbouw, afwerking en
technieken). De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel
opnieuw opgestart worden.
O.P.9. Technische dienst. Kinderdagverblijf. Lot 02. Ruwbouw, afwerking en
technieken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De lastvoorwaarden van de opdracht (10453/115000/MPMO/LOT2) worden niet
gewijzigd zoals voorzien in het oorspronkelijke bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen
van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt 1.805.284,15 € excl. btw of 2.184.393,82 € incl. 21% btw.
De opdracht wordt opnieuw geplaatst bij wijze van Mededingingsprocedure met
Onderhandeling op grond van artikel 38 §1, 2° van de wet van 17 juni 2016.
O.P.10. Technische
dienst.
Vervoerregioraad.

Vervoerregio

Leuven

–

Toetreden

tot

De gemeenteraad beslist toe te treden tot de Vervoerregioraad van de
vervoerregio Leuven.
O.P.11. Algemeen directeur.
Goedkeuring.

Betoelaging

van

vzw

Voedselhulp

Overijse.

De gemeenteraad stemt ermee in om, onder voorbehoud van de goedkeuring
van de begrotingswijziging 1 van 2019, de VZW Voedselhulp financieel te
ondersteunen in de huurkost.

O.P.12. Wijkwerken. Prijs per cheque.
activiteiten. Goedkeuring.

Kostendelend

principe.

Overzicht

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de prijs per cheque, aan het
kostendelend principe van de Havilandcluster Wijk-werken en aan het overzicht
van activiteiten die wijk-werkers kunnen uitvoeren.
O.P.13. Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies met betrekking tot het
budget 2019.
De raad hecht een gunstig advies aan het budget 2019 van de Kerkfabriek SintClemens.
O.P.14. Personeelsdienst. Delegatie personeelszaken. Goedkeuring.
De gemeenteraad beslist om de bevoegdheid betreffende de omschrijving van
het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' toe te vertrouwen aan het college van
burgemeester en schepenen.
O.P.15. Secretariaat. Openbaar Groen. Aanduiding afgevaardigde voor de
algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
De raad duidt dhr. Eric Kumps, aan als afgevaardigde van de gemeente voor de
algemene vergadering van de vzw Vereniging voor Openbaar Groen, en dit tot
het einde van de legislatuur 2019-2024.
O.P.16. Secretariaat. Iverlek. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
De raad stelt dhr. Marc Vanderlinden, schepen, aan als afgevaardigde van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 22 maart 2019 alsook
aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging die
vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024.
O.P.17. Secretariaat. Iverlek. Aanduiding lid van de Raad van Bestuur en van de
Regionale Bestuurcomités tot het einde van de legislatuur.
De raad draagt mevr. Eva De Bleeker, schepen, Albert I-laan 10, 1560 Hoeilaart,
voor als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven van de
opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 22 maart 2109 tot aan de eerste algemene vergadering in het
jaar 2025.
O.P.18. Secretariaat. De Watergroep. Aanduiding afgevaardigde voor de
algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vertegenwoordiger van de
gemeente voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater en dit tot het einde van
de legislatuur 2019-2024.

De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als afgevaardigde van de gemeente
voor de algemene vergadering en dit tot het einde van de legislatuur 20192024.
De raad duidt dhr. Joris Pijpen aan als plaatsvervanger van de gemeente voor
de algemene vergadering en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
O.P.19. Secretariaat. TMVS dv. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan om de gemeente te vertegenwoordigen
in de algemene vergaderingen van TMVS dv en dit tot het einde van de
legislatuur 2019-2024.
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als plaatsvervanger in de algemene
vergaderingen van TMVS dv en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
De raad draagt mevr. Eva De Bleeker voor als kandidaat-lid voor de Raad van
Bestuur van TMVS dv en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
O.P.20. Secretariaat. ERSV. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
De raad duidt dhr. Joris Pijpen, schepen, aan om de gemeente te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van ERSV en dit tot het einde
van de legislatuur 2019-2024.
O.P.21. Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde Stuurgroep Wijkwerken tot einde legislatuur.
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als afgevaardigde om de gemeente te
vertegenwoordigen in de stuurgroep Wijk-werken van de Intercommunale
Haviland.
O.P.22. Secretariaat. Welzijnskoepel. Statutenwijziging. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de statutenwijziging van de Welzijnskoepel
West-Brabant.
O.P.23. Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Besluitenlijst Raad van
Beheer 13 december 2018.
De raad neemt kennis van de besluitenlijst van de Raad van Beheer van
december 2018 van de Welzijnskoepel West-Brabant.
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O.P.24. Secretariaat. Welzijnskoepel West-Brabant. Overzichtslijst Algemene
Vergadering 13 december 2018. Kennisname.
De raad neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen van de
algemene vergadering van 13 december 2018 van de Welzijnskoepel WestBrabant.

