
 

GEMEENTERAAD VAN 22 MEI 2017 

 

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 24 april 2017. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 24 april 

2017. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda voor de  algemene 

vergadering tevens jaarvergadering van 16 juni 2017. 

 

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

jaarvergadering van 16 juni 2017 en aan de voorgestelde statutenwijzigingen 

van de opdrachthoudende vereniging Iverlek en machtigt de gemeentelijke 

afgevaardigde de agendapunten goed te keuren.  

De raad neemt geen beslissing of stelt de beslissing inzake beheersoverdracht 

uit. 

 

 

O.P.3. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten. 

 

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

intercommunale Interrand van 28 juni 2017 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.4. Secretariaat. TMVS. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering, 

Raad van Bestuur en adviescomité. 

 

De raad duidt mevr. Els Uytterhoeven, schepen, aan als lid van de raad van 

bestuur van TMVS, als lid van het regionaal adviescomité voor services van 

TMVS en als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de oprichtersvergadering van 

TMVS d.d. 30 juni 2017. 

 

 

O.P.5. Milieudienst. Gemeentelijk premiereglement 'Het uitvoeren van 

energetische quickscans'. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het gemeentelijk premiereglement 'Het 

uitvoeren van energetische quickscans'. 

 



 

O.P.6. Secretariaat. Kennisname overzichtslijst gemeentelijke 

afgevaardigden. 

 

De raad neemt kennis van de (voorlopige) overzichtlijst van de vergoedingen 

die gemeentelijke afgevaardigden ontvangen in het kader van hun deelname 

aan de vergaderingen van de diverse gemeentelijke samenwerkingsverbanden 

waaraan de gemeente Hoeilaart participeert. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode november 2016 tot en met maart 

2017. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode november 2016 tot 

april 2017. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Wim Laureys 

i.v.m. plaatsing gsm-pyloon Kapelstraat. Huurovereenkomst. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de motie die er toe strekt de huurovereenkomst 

met Proximus (BELGACOM NV) niet te ondertekenen en besluit om de beslissing 

van de gemeenteraad van 27 maart 2017 in te trekken. 

 

 

 


