
 

GEMEENTERAAD VAN 28 MEI 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 23 april 2018. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 23 april 

2018. 

 

 

O.P.2. Financiën. Belasting afgifte regularisatievergunningen. Aanslagjaar 

2018. Aanpassing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van het belastingsreglement op 

de afgifte van regularisatievergunningen voor het dienstjaar 2018. De belasting 

wordt vastgesteld op 250 euro/500 euro, al naargelang de aard van het dossier. 

 

 

O.P.3. Financiën. Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, 

2016-2018. Aanpassing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van de belasting op het bouwen 

en herbouwen van gebouwen voor de periode 2016-2018. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.4. Financiën. Belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-

vervallen verkaveling en/of niet-vervallen omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden, 2016-2018. Aanpassing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van de belasting op de niet-

bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling en/of niet-

vervallen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die als 

dusdanig in de verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het 

verkavelen van gronden werd vermeld, voor de periode 2016-2018. De tarieven 

blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.5. Financiën. Belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen voor het 

exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), 2016-

2018. Aanpassing. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van het belastingreglement 

gevestigd op de aanvragen tot of de melding tot het exploiteren of veranderen 



van hinderlijke inrichtingen of activiteiten waarvan de lijst en de indeling het 

voorwerp uitmaken van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve 

houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 

Milieuvergunningen (VLAREM), voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2018. De 

tarieven blijven onveranderd. 

 

 

O.P.6. 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 voor 

de periode 1 januari 2016 tot 31 december 2018. Het tarief blijft ongewijzigd. 

 

 

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

voorafgaandelijke sloop, Groenendaalsesteenweg 32 te 1560 Hoeilaart 

- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

De behandeling van dit agendapunt werd uitgesteld. 

 

 

O.P.8. Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf met 

voorafgaandelijke sloop, Groenendaalsesteenweg 32 te 1560 Hoeilaart 

- Bijlagen deel 1. 

 

De behandeling van dit agendapunt werd uitgesteld. 

 

 

O.P.9. Technische dienst. Bouwen van een kinderdagverblijf met 

voorafgaandelijke sloop, Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart - 

Bijlagen deel 2. 

 

De behandeling van dit agendapunt werd uitgesteld. 

 

 

O.P.10. Mobiliteit. Oprichting van een mobiliteitsraad. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de oprichting van een mobiliteitsraad, bestaande 

uit 11 vertegenwoordigers uit een aantal belangengroepen en een gemeentelijke 

afgevaardigde. De raad delegeert de bevoegdheid voor het dagelijks beheer van 

de mobiliteitsraad aan het college van burgemeester en schepenen.  

 

O.P.11. Secretariaat. De Lijn. Overeenkomst kennismakingsabonnementen. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht geen goedkeuring aan de voorgestelde 

samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Hoeilaart en De Lijn, houdende 

het aanbieden van een gratis Buzzy Pazz maandabonnement voor jongeren die 

de overstap maken naar het middelbaar onderwijs. 

 

 

O.P.12. Sociaal Beleid. CVO. Goedkeuring bestendiging fusie 

onderwijsinstellingen Hoeilaart-Tervuren. Aanpassing overeenkomst. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de in bijlage gevoegde overeenkomst, houdende 

bestendiging van de fusie van de Centra voor Volwassenenonderwijs (afgekort: 



CVO) van Tervuren en Hoeilaart enerzijds en de fusie tussen CVO Tervuren-

Hoeilaart  en CVBO Crescendo anderzijds met ingang vanaf 1 september 2018, 

en vastlegging van de concrete modaliteiten van de samenwerking. 

 

 

O.P.13. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de  algemene vergadering 

tevens jaarvergadering van 15 juni 2018. 

 

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

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 15 juni 2018 

en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

De raad hecht eveneens goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen 

van de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 

 

 

O.P.14. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de algemene vergadering van 27 juni 2018. 

 

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

de intercommunale Interrand van 27 juni 2018 en draagt de volmachtdragers 

van de gemeente op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen 

in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

 

 

O.P.15. Secretariaat. Zefier. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de bijzondere algemene 

vergadering van 28 juni 2018. 

 

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

cvba Zefier van 28 juni 2018 en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de 

agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.16. Secretariaat. VVSG. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene 

vergadering van 14 juni 2018. 

 

De raad duidt mevrouw Els Uytterhoeven aan als afgevaardigde van de 

gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van 14 juni 2018 

van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. 

 

 

O.P.17. Secretariaat. TMVS dv. Goedkeuring agenda en vaststelling 

afgevaardigde voor de algemene jaarvergadering 20 juni 2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 

jaarvergadering van TMVS dv van 20 juni 2018 en machtigt de gemeentelijke 

afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.18. Secretariaat. Havicrem. Goedkeuring agenda en aanduiding 

afgevaardigde voor de algemene vergadering van 27 juni 2018. 

 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als afgevaardigde/volmachtdrager om 

de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Havicrem 

van 27 juni 2018 en de agendapunten goed te keuren. 

 



O.P.19. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode november 2017 tot en met maart 

2018. 

 

De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse 

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode november 2017 tot 

en met maart 2018. 

 

 

 


