
 

 

GEMEENTERAAD VAN 28 SEPTEMBER 2020 

 

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 24 augustus 2020. Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 24 augustus 2020. 

 

 

O.P.2. Financiën. Frequentie voorlegging opvolgingsrapportering BBC. 

Goedkeuring. 

 

De raad beslist dat hen voor het einde van het derde kwartaal een 

opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar moet worden 

voorgelegd. 

 

 

O.P.3. Financiën. Opvolgingsrapportering BBC. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester 

van het boekjaar 2020. 

 

 

O.P.4. Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten voor het tweede 

kwartaal van het jaar 2020. 

 

 

O.P.5. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor 

het vierde kwartaal van het jaar 2020. 

 

 

O.P.6. Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het 

debiteurenbeheer voor het tweede kwartaal van het jaar 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

O.P.7. Financiën. Goedkeuring door gouverneur van jaarrekening boekjaar 

2019. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van 

de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente Hoeilaart. 

 

 

O.P.8. Financiën. Verlenen recht van erfpacht. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad verleent een recht van erfpacht aan het GO! onderwijs van 

de Vlaamse Gemeenschap op een perceel grond met gebouw en een deel van 

een perceel grond, beide gelegen te Hoeilaart, J.B. Charlierlaan 76/78. 

 

 

O.P.9. Financiën. Verlenen kwijting aan bestuurders AGB Holar. Goedkeuring. 

 

De raad verleent kwijting aan de bestuurders, met name de leden van de raad 

van bestuur, van het autonoom gemeentebedrijf Holar van de gemeente 

Hoeilaart over de jaarrekening 2019. 

 

 

O.P.10. Omgeving. Grondafstand en aanleg wegenis. Verkavelingsaanvraag 

Zoniënbosstraat 1b-5. Bepaling aanleg nieuwe wegenis en 

grondafstand. 

 

De gemeenteraad beslist geen goedkeuring te hechten aan de wijziging van het  

tracé Zoniënbosstraat en de wegenisaanleg. 

 

 

O.P.11. Technische dienst. Groenaanleg stationsplein en stationsparking 

Groenendaalstation. Subsidieaanvraag en besluit. 

 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan het voorliggend 

projectvoorstel en de subsidieaanvraag voor dit project. 

 

 

O.P.12. Technische dienst. aangepast voorstel vervoersregio - OV-plan De Lijn. 

 

De gemeenteraad beslist geen goedkeuring te hechten aan het OV plan zoals 

heden voorligt. 

 

 

O.P.13. Milieudienst. Inrichting hondenlosloopweide en omgeving. 

Subsidieaanvraag en besluit. 

 

De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het project inrichting van de 

hondenlosloopweide en het vergroenen van de omliggende zone aan het 

containerpark en de subsidieaanvraag voor dit project. 

 

O.P.14. Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 16 

december 2020. Goedkeuring. 

 

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

intercommunale Interrand van 16 december 2020 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. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan de 

personeelsformatie zoals toegevoegd in bijlage. 

 

 

O.P.16. Personeelsdienst. Wijziging Rechtspositieregeling. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan de 

Rechtspositieregeling voor het gemeentebestuur Hoeilaart. 

 

 

O.P.17. Personeelsdienst. Wijziging Arbeidsreglement. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van het 

Arbeidsreglement zoals toegevoegd in bijlage. 

 

 

O.P.18. Personeelsdienst. Verhoging 2de pensioenpijler. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verhoging van de 2de pensioenpijler als 

onderdeel van het sectoraal akkoord. 

 

O.P.19. Dienst Vrije Tijd. Afvaardiging raad van bestuur IGS. 

 

De raad neemt kennis van het ontslag van Julie Bollue als afgevaardigde met 

raadgevende stem in de Raad van Bestuur IGS. 

De raad duidt Jo Portois aan als afgevaardigde met raadgevende stem in de 

Raad van Bestuur IGS en dit tot het einde van de legislatuur. 

 

O.P.20. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode mei 2020 tot en met 15 

september 2020. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode mei 2020 tot en 

met 15 september 2020. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Youri 

Vandervaeren i.v.m. aanpassing gemeentelijk reglement 

cameratoezicht 

 

De gemeenteraad beslist het  gemeentelijk reglement betreffende 

cameratoezicht niet aan te passen. 

 

 

 


