
GEMEENTERAAD VAN 31 MEI 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 
26042021. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de 
openbare zitting van 26 april 2021.

O.P.2. Financiële dienst. Jaarrekening 2020 - AGB Holar. Goedkeuring.

De Raad, in hoedanigheid van Algemene Vergadering van AGB Holar, keurt de 
NBB-jaarrekening van 2020 goed.

O.P.3. Financiële dienst. Jaarrekening 2020. Vaststelling deel gemeente.

De raad stelt zijn deel gemeente van de jaarrekening 2020 vast.

O.P.4. Financiële dienst. Jaarrekening 2020 - OCMW. Goedkeuring en 
definitieve vaststelling.

De gemeenteraad keurt, het deel van de jaarrekening 2020, zoals vastgesteld 
door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed. Door deze goedkeuring wordt 
de jaarrekening 2020 in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. 
De jaarrekening 2020 van de gemeente en haar OCMW eindigt met een positief 
budgettair resultaat van het boekjaar, ten bedrage van 3.437.925,11 euro.
Zodoende wordt het beschikbaar budgettair resultaat 9.417.817,56 euro en de 
autofinancieringsmarge 2.320.963,32 euro.



O.P.5. Personeelsdienst. Wijziging Arbeidsreglement.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van het 
Arbeidsreglement zoals toegevoegd in bijlage.

O.P.6. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan de 
personeelsformatie zoals toegevoegd in bijlage.

O.P.7. Personeelsdienst. Aanstelling sociaal secretariaat en implementatie 
HRM-software (Personeelsbeheer, tijdsregistratie en planning) - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021-gem-003 en de 
raming voor de opdracht “Aanstelling sociaal secretariaat en implementatie 
HRM-software (Personeelsbeheer, tijdsregistratie en planning)”, opgesteld door 
de Personeelsdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. 

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal niveau.

O.P.8. Algemeen directeur. Informatieveiligheidsbeleid. Goedkeuring.

De raad keurt het Informatieveiligheidsbeleid goed.



O.P.9. Technische dienst. Plaatsing van één of meer vaste camera's op niet-
besloten plaatsen van het openbaar domein.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van één of 
meer vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen van het openbaar 
domein.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het reglement in bijlage goed 'Gemeentelijk reglement 
betreffende cameratoezicht door middel van één of meer vaste 
bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein'.

O.P.10.Dienst Vrije Tijd. Uitbetaling werkingstoelagen verenigingen 2021: 
sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om in 2021 hetzelfde bedrag aan 
werkingssubsidies uit te betalen aan de erkende sportclubs en verenigingen van 
Hoeilaart als in 2020 onder de voorwaarden zoals hoger vermeld.

Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot verdeling.

O.P.11.Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de 
algemene vergadering van 9 juni 2021. Goedkeuring.

De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn 
plaatsvervanger mevr. Véronique Desmet - te mandateren om de agenda van de 
algemene vergadering van Havicrem van 9 juni 2021 goed te keuren.

O.P.12.Secretariaat. ERSV Vlaams-Brabant Goedkeuring ontbinding. Aanduiding 
afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering 23 juni 
2021 om 17 uur.

De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de vzw ERSV Vlaams-
Brabant, waarvan de gemeente Hoeilaart lid is.

O.P.13.Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 23 
juni 2021. Goedkeuring.

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de 
intercommunale Interrand van 23 juni 2021 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.




