
 

GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 2014 

 

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 1 

december 2014. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 1 

december 2014. 

 

 

O.P.2. Financiën. Rekening 2013. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de rekening, dienstjaar 2013. De rekening 

eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 1.524.655 euro in de 

exploitatierekening. Er werd 12.226.749 euro uitgegeven en er werden 

13.751.404 euro inkomsten geboekt. Op het vlak van de 

investeringsverrichtingen werden er voor 2.346.720 euro vastleggingen geboekt 

en voor 2.995.808 euro aanrekeningen. 

 

 

O.P.3. Financiën. Meerjarenplan 2015-2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2015-2019. Het resultaat op 

kasbasis evolueert als volgt: 5.110.558 euro (2015), 3.850.388 euro (2016), 

2.607.667 euro (2017), 2.435.353 euro (2018), 2.533.466 euro (2019). De 

autofinancieringsmarge evolueert als volgt: 943.344 euro (2015), 1.152.850 

euro (2016), 1.227.152 euro (2017), 1.248.206 euro (2018), 1.300.873 euro 

(2019). 

 

 

O.P.4. Financiën. Budget 2015. Goedkeuring. 

 

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

2015.  Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt € 5.110.558. Er worden 

volgende uitgaven voorzien: 11.256.489 euro (exploitatie), 1.776.020 euro 

(investeringen), 1.520.718 euro (andere). Aan de ontvangstenzijde worden 

voorzien: 13.437.269 euro (exploitatie), (-) 1.751.020 euro (investeringen), (-) 

1.227.436 euro (andere). 

 

 

O.P.5. Financiën. Politiezone Druivenstreek. Vaststelling gemeentelijke dotatie 

voor het dienstjaar 2015. 

 

De raad stelt de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Druivenstreek, 

dienstjaar 2015, vast op 1.028.539 euro. 



 

O.P.6. Mobiliteit. De Lijn. Hernieuwing overeenkomst tot terbeschikkingstelling 

van gratis buskaarten. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke 

tussenkomst in het openbaar busvervoer, door middel van de aankoop van 

gemeentekaarten. 

 

 

O.P.7. 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.8. 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 2015 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.9. 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.10. Financiën. Belasting afgifte regularisatievergunningen. Invoering voor 

de periode 2015-2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een belastingsreglement op de afgifte van 

regularisatievergunningens. De belasting wordt vastgesteld op 250 euro/500 

euro, al naargelang de aard van het dossier. 

 

 

O.P.11. Financiën. Premiereglement tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 

technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor aanslagjaar 

2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing 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.12. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aanleg van voetpaden op 

openbaar domein. Hernieuwing voor dienstjaar 2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing 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.13. Financiën. Premie tussenkomst voor de restauratie van druivenserres. 

Hernieuwing voor 2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing van het premiereglement, 

houdende toekenning van een tussenkomst in de kosten voor restauratie van 

een druivenserre. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt maximum 1000 euro 

indien de restauratie in eigen beheer wordt uitgevoerd of 1500 euro indien ze 

wordt uitgevoerd vzw 3WPlus. 

 

 

O.P.14. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aankoop van 

herbruikbare luiers. Hernieuwing voor 2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing van het premiereglement, 

houdende toekenning van een tussenkomst in de kosten voor aankoop van 

herbruikbare luiers. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 50 % van de 

aankoopkosten, met een maximum van 150 euro. 

 

 

O.P.15. Cultuur. Raad van beheer gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

Aanduiding plaatsvervangend lid. 

 

De raad stelt, op voordracht van de Jeugdraad, dhr. Diederik Kumps aan als 

plaatsvervanger van dhr. Wouter Hindrikx, ontslagnemend, als lid van de Raad 

van Beheer van het gemeenschapscentrum Felix Sohie. 

 

 

O.P.16. Jeugd. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging lid vanuit 

jeugdraad. 

 

De raad stelt, op voordracht van de Jeugdraad, dhr. Vincent Van Ham aan als 

plaatsvervanger van mevr. Sara Gernaey, ontslagnemend, als lid van de Raad 

van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur. 

 

 

O.P.17. Gemeentesecretaris. Beheersovereenkomst. Goedkeuring aanpassing 

beheersovereenkomst gemeente-OCMW met betrekking tot de 

bestuurssecretaris. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van de beheersovereenkomst, 

afgesloten tussen het OCMW en de gemeente, met betrekking tot de 

terbeschikkingstelling van de gemeentelijke bestuurssecretaris met het oog op 

het uitoefenen van de functie van plaatsvervangend OCMW-secretaris. De 

wijziging strekt er toe te bepalen dat het OCMW de overeenstemmende loonkost 

integraal terugbetaalt aan de gemeente. 

 

 



O.P.18. Secretariaat. VVSG. Bekrachtiging aanstelling afgevaardigde algemene 

vergadering van 3 december 2014. 

 

De raad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 1 december 2014 tot aanstelling van mevr. Els Uytterhoeven als 

afgevaardigde van de gemeente voor de (extra) algemene vergadering van de 

VVSG vzw, gehouden op 3 december 2014. 

 

 

O.P.19. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2015. 

 

De raad neemt kennis van de planning van de gemeenteraadszittingen met 

betrekking tot het dienstjaar 2015. 

 

 

 


