
 

GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2015 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 23 

november 2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 23 

november 2015. 

 

 

O.P.2. Ruimtelijke Ordening. RUP Kern. Definitieve vaststelling. 

 

Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

'Kern', bijgestuurd volgens de adviezen en aan de hand van het advies van de 

decretaal verankerde Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, dat 

wordt bijgetreden, wordt definitief vastgesteld. 

 

 

O.P.3. Patrimonium. Heraanleg Gemeenteplein. Goedkeuring voorwaarden 

overheidsopdracht. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het bestek met nr. I21301 en de raming voor de 

opdracht 'Heraanleg Gemeenteplein', zoals opgesteld door het studiebureau D+A 

Consult. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

4.088.932,94 euro incl. btw. De opdracht wordt gegund via de openbare 

aanbesteding. 

 

 

O.P.4. Patrimonium. Terrein grond, gelegen Terjansdelle, kadastraal gekend 

als sectie A 365T2, groot 32 a 97 ca. Uitoefening voorkooprecht. 

 

De raad beslist het aanbod van voorkooprecht op een terrein, gelegen 

Terjansdelle, kadastraal gekend als Sectie A 365T2, groot 3 a 97 ca, te 

aanvaarden. 

 

 



 

O.P.5. Secretariaat. Eigendom, gelegen Kelleveld. Verlenging 

samenwerkingsovereenkomst m.b.t. serre-onderhoud en -beheer met 

vzw 3WPlus Sociale Werkplaats. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verlenging van de 

samenwerkingsovereenkomst met vzw 3WPlus Sociale Werkplaats, met 

betrekking tot de uitvoering van een sociaal tewerkstellingsproject. De 

overeenkomst strekt er toe de druivenserres op de site Kelleveld, eigendom van 

het gemeentebestuur, te renoveren, onderhouden, ze in huur te geven voor 

bewerking door geïnteresseerde inwoners en deze huurders te begeleiden bij de 

bewerking. Het project geldt op deze manier ook als een erfgoedproject gezien 

ze de instandhouding van een aantal serres beoogt. 

 

 

O.P.6. Vrije tijd. Gemeentelijke infrastructuur. Goedkeuring huishoudelijk 

reglement voor de verhuur. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement voor de verhuur van 

gemeentelijke infrastructuur, ingaand op 1 januari 2016. Dit reglement 

integreert alle vroegere verhuur- en huishoudelijk reglementen met betrekking 

tot het gemeenschapscentrum, de sporthal en het jeugdcentrum. 

 

 

O.P.7. Personeel. Rechtspositieregeling. Goedkeuring wijziging. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van de rechtspositieregeling, zoals 

gevoegd in bijlage. De wijziging heeft betrekking op de verhoging van de waarde 

van de maaltijdcheque tot 8 euro. 

 

 

O.P.8. OCMW. Budgetwijziging nr 2/2015. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr 02 van het budget 2015 van 

het OCMW, zoals goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 16 november 

2015. De budgetwijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 

 

 

O.P.9. OCMW. Meerjarenplan 2016-2019/budget 2016. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 

2016, zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 16 november 2015.  

De gemeentelijke bijdrage evolueert van 1.358.063 euro in 2016 naar 1.463.086 

euro in 2019. 

 

 

O.P.10. Financiën. Naschools onderwijs. Beslissing tot terugbetaling 

cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen'. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van het systeem van 

terugbetaling van de cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen', 

georganiseerd door het CVO, onder de gestelde voorwaarden en met het oog op 

het bevorderen van de deelname van anderstaligen aan de lessen Nederlands. 

 

 



 

O.P.11. Financiën. Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling van de 

verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 december 1993. 

 

De raad verleent aan de verenigingen, die een gemeentelijke toelage genieten, 

vrijstelling van de verplichtingen voorzien in de wet van 14 december 1983. 

 

 

O.P.12. Financiën. Werkingskosten zwembad Overijse. Vaststelling bijdrage. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van het systeem van 

tussenkomst in de werkingskosten van het zwembad van de gemeente Overijse. 

De gemeente Hoeilaart betaalt in 2016 een onveranderde tussenkomst van 

37.184 euro. De inwoners van Hoeilaart genieten in ruil dezelfde 

toegangstarieven als de inwoners van de gemeente Overijse. 

 

 

O.P.13. Financiën. Premiereglement tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 

technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing voor het jaar 2016 van het 

premiereglement, houdende toekenning van een tussenkomst in de kosten voor 

aankoop en/of plaatsing van technopreventieve maatregelen. De gemeentelijke 

tussenkomst wordt vastgesteld op 25 % van de kostprijs, met een maximum 

van 250 euro. 

 

 

O.P.14. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aanleg van voetpaden op 

openbaar domein. Hernieuwing voor dienstjaar 2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing voor het jaar 2016 van het 

premiereglement, houdende toekenning van een tussenkomst in de kosten voor 

aanleg van een voetpad. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 21 euro per 

vierkante meter, met een maximum van 630 euro. 

 

 

O.P.15. Financiën. Belasting op de afgifte van verkavelingsvergunningen. 

Hernieuwing voor de periode 2016 tot en met 2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement op 

de afgifte van verkavelingsvergunningen voor de periode 2016 tot 2018. Het 

tarief blijft ongewijzigd. 

 

 

O.P.16. Financiën. Belasting op het opruimen van sluikstorten. Hernieuwing 

voor de periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op het 

opruimen van afval afkomstig van sluikstorten voor de periode 2016-2018. Het 

tarief blijft ongewijzigd. 

 

 



 

O.P.17. Financiën. Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van 

grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente. 

Hernieuwing voor de periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de 

ontgravingen, op het openen en sluiten van de grafkelders en op de begraving 

van personen vreemd aan de gemeente voor de periode 2016-2018. De tarieven 

blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.18. Financiën. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 

drukwerken met handelskarakter. Hernieuwing voor de periode 2016-

2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de 

verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter voor de 

periode 2016-2018. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.19. Financiën. Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing 

voor de periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de 

stapelplaatsen van materialen voor de periode 2016-2018. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.20. Financiën. Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen. 

Hernieuwing voor de periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op het bouwen 

en herbouwen van gebouwen voor de periode 2016-2018. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.21. Financiën. Belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-

vervallen verkaveling, Hernieuwing voor de periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de niet-

bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling die als dusdanig in 

de verkavelingsvergunning werd vermeld, voor de periode 2016-2018. De 

tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.22. Financiën. Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor de periode 

2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de tweede 

verblijven, voor de periode 2016-2018. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 



 

O.P.23. Financiën. Belasting op de afgifte van allerhande administratieve 

stukken. Hernieuwing voor de periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement op 

de afgifte van allerhande administratieve stukken voor de aanslagjaren 2016 tot 

en met 2018. De tarieven voor een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister en voor identiteitskaarten voor vreemdelingen en voor 

onderdanen van een lidstaat der E.E.G. (meer bepaald voor de houders van een 

kartonnen kaart) worden verhoogd naar 20 euro. 

 

 

O.P.24. Financiën. Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. Hernieuwing 

voor de periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement 

ingevoerd om de aansluiting van privé-eigendommen op het openbaar 

rioleringsnet mogelijk te maken, met uitvoering der werken op het openbare 

domein door de technische gemeentediensten of de door de gemeente 

aangestelde uitvoerder, voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2018. Het tarief 

blijft onveranderd en bedraagt 2500 euro per aansluiting. 

 

 

O.P.25. Financiën. Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het 

dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing 

voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement 

gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van 

reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg, voor de aanslagjaren 2016 tot en 

met 2018. De tarieven blijven onveranderd. 

 

 

O.P.26. Financiën. Belasting op de afgifte van milieuvergunningen. Hernieuwing 

voor de periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement 

gevestigd op de aanvragen tot of de melding tot het exploiteren of veranderen 

van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp 

uitmaken van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve houdende 

vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen 

(VLAREM), voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2018. De tarieven blijven 

onveranderd. 

 

 

O.P.27. Financiën. Directe milieubelasting. Hernieuwing voor de periode 2016-

2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de jaarlijkse directe 

milieubelasting, voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2018. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.28. Financiën. Belasting op kantoorruimten. Hernieuwing voor de periode 

2016-2018. 

 

De behandeling van dit punt wordt verdaagd. 



O.P.29. Financiën. Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode 

2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de 

paardenboxen voor de periode 2016-2018. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.30. Financiën. Belasting op honden. Hernieuwing voor de periode 2016 tot 

en met 2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement op 

de honden voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2018. Het tarief blijft 

onveranderd en bedraagt 25 euro per hond. 

 

 

O.P.31. Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2016. 

 

De raad stelt de aanvullende belasting op de personenbelasting vast op 6,8 % 

voor het aanslagjaar 2016. 

 

 

O.P.32. Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2016. 

 

De raad beslist 1100 opcentiemen te vestigen op de onroerende voorheffing in 

het aanslagjaar 2016. 

 

 

O.P.33. Financiën. Retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en 

het afleveren van allerhande administratieve stukken en inlichtingen. 

Hernieuwing voor de periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het retributiereglement, 

gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het 

gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken en inlichtingen, voor 

de aanslagjaren 2016 tot en met 2018. De tarieven blijven onveranderd. 

 

 

O.P.34. Financiën. Retributie uitvoering werken voor derden door 

gemeentepersoneel en ontlening materiaal. Hernieuwing voor de 

periode 2016-2018. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vestiging van een retributiereglement op de 

inzet van gemeentepersoneel en -materiaal ten behoeve van derden voor de 

periode 2016-2018. Het reglement blijft ongewijzigd. 

 

 

O.P.35. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode september tot en met november 

2015. 

 

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

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode september tot en 

met november 2015. 

 

 



O.P.36. Financiën. Meerjarenplan 2016-2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2016.-2019. Het resultaat op 

kasbasis evolueert als volgt: 6.687.582 euro (2016), 3.077.077 euro (2017), 

805.884 euro (2018), 418.201 euro (2019). De autofinancieringsmarge 

evolueert als volgt: 886.172 euro (2016), 1.091.421 euro (2017), 1.154.272 

euro (2018), 1.240.305 euro (2019). 

 

 

O.P.37. Financiën. Budget 2016. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het budget met betrekking tot het dienstjaar 

2016.  Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt 6.687.582 euro. Er 

worden volgende uitgaven voorzien: 11.499.855 euro (exploitatie), 1.910.000 

euro (investeringen), 1.536.665 euro (andere). Aan de ontvangstenzijde worden 

voorzien: 13.639.052 euro (exploitatie), 167.500 euro (investeringen), 288.640 

euro (andere). 

 

 

O.P.38. Financiën. Politiezone Druivenstreek. Vaststelling gemeentelijke dotatie 

voor het dienstjaar 2016. 

 

De raad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Druivenstreek, 

dienstjaar 2016, vast op 1.033.682 euro. 

 

 

O.P.39. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2016. 

 

De raad neemt kennis van de planning van de gemeenteraadszittingen met 

betrekking tot het dienstjaar 2016. 

 

 

O.P.40. Secretariaat. Kennisname einde mandaat schepen. Beëdiging en 

installatie schepen-opvolger. 

 

De raad neemt kennis van de einddatum, zijnde 31 december 2015, voor het 

mandaat van schepen Jean-Paul Van Horenbeke, zoals vermeld in de 

gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en dat mevr. 

Annelies Vanderlinden vermeld wordt als opvolger voor de resterende duur van 

het mandaat. Na beëdiging in handen van de burgemeester wordt mevr. 

Annelies Vanderlinden in haar ambt als vijfde schepen aangesteld en 

geïnstalleerd. 

 

 

 


