
 

GEMEENTERAAD VAN 28 JUNI 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 

31052021. Goedkeuring. 

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

openbare zitting van 31 mei 2021. 

O.P.2. Secretariaat. Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Ruimte'. 

Goedkeuring. 

De gemeenteraad beslist, conform het huishoudelijk reglement, de commissie 

'Ruimte" op te richten met 6 leden, voorgedragen door de fracties.  Er werd een 

lid van de commissie "Ruimte" vervangen. 

 

O.P.3. Dienst Omgeving. Aanleg wegenis. Omgevingsvergunningsaanvraag 2020 

015 voor het verkavelen van de gronden aansluitend op de 

Waversesteenweg en de Fernaasstraat. 

Artikel 1 

De gemeenteraad vergunt de wegenisaanleg in het kader van de aanvraag tot 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond met intern nummer 2020 

015V, zoals aangeduid op de bijgevoegde plannen.  

Artikel 2 

De wegenis wordt na definitieve oplevering overgedragen aan het openbaar 

domein. 

Artikel 3 

De grondafstand zal gratis gebeuren, bij administratieve akte van grondafstand, 

te verlijden voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de 

wet van 27.05.1870. 



Artikel 4 

Met het oog op het afleveren van de omgevingsvergunning zullen de aanvragers 

aan het college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, 

met plan, overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in 

uitvoering van deze beslissing zal worden afgestaan. 

Artikel 5 

Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de omgevingsvergunning 

wordt toegestaan. 

 

O.P.4. Omgeving. Grondafstand en aanleg wegenis. Verkavelingsaanvraag 

Zoniënbosstraat 1b-5. Bepaling aanleg nieuwe wegenis en grondafstand. 

Artikel 1 

De gemeenteraad weigert de wegenisaanleg in het kader van de aanvraag tot 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond met intern nummer 2021 

03V, zoals aangeduid op de bijgevoegde plannen. Deze dient te worden aangepast 

conform artikel 2 en 3 van dit besluit. 

Artikel 2 

De gemeenteraad besluit het advies van de GECORO te volgen. De publieke 

wegenis ter ontsluiting van de twee achterste loten (loten 4 en 5) moet als private 

wegenis worden aangelegd. De weg dient opgesplitst te worden opdat beide 

achterliggende loten een eigen toegang hebben.  

Artikel 3 

De stook tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn wordt na definitieve 

oplevering overgedragen aan het openbaar domein. De rooilijn ligt op 5m uit de 

as van de straat en dient over de volledige breedte van de te verkavelen gronden 

(kavels en toegangsweg) te worden overgedragen.  

Artikel 4 

De grondafstand zal gratis gebeuren, bij administratieve akte van grondafstand, 

te verlijden voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de 

wet van 27.05.1870. 

Artikel 5 

Met het oog op het afleveren van de omgevingsvergunning zullen de aanvragers 

aan het college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, 

met plan, overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in 

uitvoering van deze beslissing zal worden afgestaan. 

Artikel 6 

Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de omgevingsvergunning 

wordt toegestaan. 

 



 

O.P.5. Algemeen directeur. Gemeentelijke verkavelingen. Recht op tussenkomst 

om de meerwaarde terug naar de gemeente te laten vloeien. 

Goedkeuring. 

De raad keurt het reglement goed dat invulling geeft aan het recht op tussenkomst 

om de meerwaarde bij verkoop van percelen uit gemeentelijke verkavelingen Het 

Leen II en Paloker te laten terugvloeien naar de gemeente. De gemeente zal 50% 

van de meerwaarde van de grond opeisen. 

 

O.P.6. Dienst Vrije  Tijd. SJC Koldam. Goedkeuring  subsidieaanvraag 

buitenruimte SJC Koldam jeugdzijde 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het project 'herinrichting van de jeugd- en sportsite 

‘Koldam’ langsheen de Koldamstraat' goed. 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag voor dit project goed. 

O.P.7. Dienst Vrije Tijd. Cultuur. Goedkeuring van het retributiereglement en 

werking van de UiTPAS Druivenstreek. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement en de werking van de UITPAS 

Druivenstreek goed. 

O.P.8. Dienst Vrije Tijd: Reglement compensatie zwembeurten verenigingen 

Enig artikel  

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement betreffende de compensatie 

van zwembeurten in het Begijntjesbad Overijse voor verenigingen van Hoeilaart 

goed. 

O.P.9. Dienst Vrije Tijd. Corona ondersteuningsmaatregelen verenigingen. 

Besluit goedkeuring aanpassing reglement ondersteuningsmaatregelen 

verenigingen naar aanleiding van de coronacrisis. 

De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan 

het reglement ter ondersteuning van verenigingen en adviesraden naar aanleiding 

van de coronacrisis. 

 



O.P.10. Dienst Vrije Tijd. Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement 

vakantiewerking. 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord met het aangepast huishoudelijk reglement zoals 

toegevoegd als bijlage. 

Artikel 2 

De gemeenteraad gaat akkoord dat het nieuwe aangepaste huishoudelijke 

reglement van vakantiewerking vanaf 1 september 2021 het voorgaande 

huishoudelijk reglement vervangt. 

 

 

O.P.11. Dienst Vrije Tijd. Goedkeuring reglement jubilerende verenigingen. 

De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement jubilerende verenigingen goed. 

O.P.12. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. Kennisname. 

De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor 

het derde kwartaal van het jaar 2021. 

O.P.13. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode 16 maart 2021 tot en met 13 juni 

2021 (goedgekeurd op CBS). 

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

adviesorganen, met betrekking tot de periode 16 maart 2021 tot en met 13 juni 

2021. 


