
 

 

GEMEENTERAAD VAN 28 OKTOBER 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 28 september 2020 . Goedkeuring. 

 

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

openbare zitting van 28 september 2020. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Vervanging schepen Eva De Bleeker. Goedkeuring. 

 

De raad verklaart de voorgedragen kandidaat-schepen Joy Sergeys als 

verkozen. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Haviland. Voordracht nieuwe bestuurder raad van bestuur 

tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

De raad draagt Joy Sergeys voor als bestuurder in de raad van bestuur van 

Haviland, ter vervanging van Eva De Bleeker. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Interrand. Voordracht nieuwe bestuurder raad van 

bestuur tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

De raad draagt Joy Sergeys voor als kandidaat-lid van de Raad van Bestuur van 

intercommunale Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024, 

ter vervanging van Eva De Bleeker. 

De raad duidt Luc Meganck aan als lid van de algemene vergadering van 

Interrand, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024, ter vervanging van 

Joy Sergeys. 

 

 

O.P.5. Secretariaat. Iverlek. Voordracht lid  Regionale Bestuurcomité Leuven 

tot het einde van de legislatuur. Goedkeuring. 

 

De raad draagt Joy Sergeys, schepen, Kasteelstraat 18 , 1560 Hoeilaart, voor 

als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven van de 

opdrachthoudende vereniging, voor de resterende duur van de legislatuur tot 

aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 

 

 

 

 



 

 

 

O.P.6. Secretariaat. Haviland. Vervanging afgevaardigde beheerscomité 

GIDPBW (gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk). Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad duidt Joy Sergeys aan als afgevaardigde van de gemeente 

voor het beheerscomité van de gemeenschappelijke preventiedienst Haviland 

en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

 

 

O.P.7. Dienst Vrije Tijd. Nominatieve subsidie. Aanvraag Raad voor Lokale 

Economie. Hoeilaart bruist. Goedkeuring. 

 

De raad kent een eenmalige nominatieve subsidie van 3000 euro toe aan de 

Raad voor Lokale Economie ter ondersteuning van de actie 'Hoeilaart bruist' 

teneinde een korting van 50% te kunnen geven aan de deelnemende 

ondernemingen. 

 

 

O.P.8. Kinderdagverblijf. Huishoudelijk reglement en schriftelijke 

overeenkomst. Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het huishoudelijk reglement en de 

schriftelijke overeenkomst goed.  

 

Artikel 2 

Twee maanden na de schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen in het 

huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst, zal het reglement en 

de extra administratie kost in werking treden.  

 

Artikel 3 

De verantwoordelijke van het Kinderdagverblijf brengt de gezinnen op de hoogte 

van de wijzigingen en laat de ouders opnieuw handtekenen voor kennisname 

van de nieuwe versie van zowel het huishoudelijk reglement als de schriftelijke 

overeenkomst. 

 

 

O.P.9. Dienst Welzijn. Subsidie Kinderopvang. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan bijgevoegd voorstel van 

subsidiereglement voor de kinderopvang 

 

 

O.P.10. Algemeen directeur. Iverlek. Kennisneming van de beslissing van 

Iverlek en overige te verrichten formaliteiten met betrekking tot de 

inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit 

openbare verlichting. Goedkeuring. 

 

De raad keurt de voorgestelde akte houdende formalisering van de inbreng in 

natura goed en draagt voorzitter en algemeen directeur op deze te 

ondertekenen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Iverlek. Uitnodiging algemene vergadering in 

buitengewone zitting 8 december 2020. Goedkeuring agenda. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 8 december 2020 

en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.12. Secretariaat. TMVS dv. Uitnodiging buitengewone algemene 

vergadering in zitting van 8 december 2020. Goedkeuring agenda. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS dv van 8 december 2020 en machtigt de 

gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren. 

 

 

O.P.13. Algemeen directeur. Toetreding raamovereenkomst voor het leveren 

van multifunctionals, printers en een universeel beheersysteem 

2018/003. Goedkeuring. 

 

Artikel 1: 

De raad neemt hierbij kennis dat de opdracht “Raamovereenkomst voor het 

leveren van multifunctionals, printers en een universeel beheersysteem 

2018/003” via VERA als aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten 

voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant werd toegewezen aan: 

•Perceel 1: Multifunctionals en printers:  

Canon Belgium NV, Berkenlaan 3, 1831 Diegem 

•Perceel 2: Universeel beheersysteem:  

Canon Belgium NV, Berkenlaan 3, 1831 Diegem 

 

Artikel 2: 

De geraamd waarde voor deze opdracht voor het OCMW waarvan sprake in 

artikel 1 bedraagt 42.000 inclusief btw (voor 60 maanden) op basis van 

vermoedelijke hoeveelheden 

 

Artikel 3: 

De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 60 

maanden met ingang op 14 november 2018 vermeld in de schriftelijke 

toewijzingsbrief. 

 

Artikel 4: 

Eventuele aankopen kaderend in dit raamcontract zullen worden uitgevoerd via 

de bestelprocedure uitgewerkt door VERA 

 

Artikel 5 

De raad beslist om toe te treden tot dit raamcontract voor perceel 1: 

Multifunctionals en printers en perceel 2: Universeel beheersysteem. 

 

 

O.P.14. Dienst Welzijn. Eerstelijnszone. Verslag Zorgraad 25 augustus 2020. 

Kennisname. 

 

Kennisname : De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de zorgraad 

van 25 augustus 2020. 

 

 



 

 

 

O.P.15. Financiën. AMJP augustus 2020. Opmerkingen van de gouverneur. 

Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de inhoudelijke vaststellingen van de gouverneur 

naar aanleiding van het nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-

2025 van de gemeente en het OCMW van Hoeilaart, vastgesteld op 24 augustus 

2020. 

 

 

O.P.16. Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten voor het derde kwartaal 

van het jaar 2020. 

 

 

O.P.17. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2021. 

Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de planning van de gemeenteraadszittingen met 

betrekking tot het dienstjaar 2021. 

 

 

 


