
 

GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 

 

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 28 november 

2016. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 28 

november 2016. 

 

 

O.P.2. Secretariaat. OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en budget 

2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 

2017, zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 21 november 2016. 

De gemeentelijke bijdrage evolueert van 1.358.063 euro in 2016 naar 

1.463.086 euro in 2019. 

 

 

O.P.3. Ruimtelijke Ordening. Overname wegenis en groene zones op lot 21 van 

de verkaveling Paloker. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de overname van de wegenis en de groene 

zones op lot 21 van de verkaveling Paloker, voor een totale oppervlakte van 

1946,56²m. Op dit lot werd door de huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis een 

sociaal woonproject gerealiseerd, zijnde een appartementsgebouw met 8 

woongelegenheden. 

 

 

O.P.4. Sociaal Beleid. CVO. Goedkeuring bestendiging fusie 

onderwijsinstellingen Hoeilaart-Tervuren. Aanpassing overeenkomst. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van de overeenkomst met 

betrekking tot de fusie van de Centra voor Volwassenonderwijs van Tervuren en 

Hoeilaart. 

De aanpassing van de overeenkomst heeft in hoofdorde betrekking op artikel 6c 

van de overeenkomst, waarin gestipuleerd wordt dat het CVO zich er toe 

verbindt een ruim aanbod lessen Nederlands aan te bieden in Hoeilaart, evenals 

een aanbod lessen Spaans en ICT. 

 

 

O.P.5. Financiën. Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2014-

2019. Het resultaat op kasbasis evolueert als volgt: 5.751.648 euro (2015), 



5.656.454 euro (2016), 2.144.756 euro (2017), 106.541 euro (2018), 10.831 

euro (2019). De autofinancieringsmarge evolueert als volgt: 1.641.251 euro 

(2015), 1.177.540 euro (2016), 956.163 euro (2017), 880.166 euro (2018), 

862.929 euro (2019). 

 

 

O.P.6. Financiën. Budget 2017. Goedkeuring. 

 

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

2017. Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt € 2.144.756. Er worden 

volgende uitgaven voorzien: 11.856.320 euro (exploitatie), 6.555.972 euro 

(investeringen), 1.552.863. euro (andere). Aan de ontvangstenzijde worden 

voorzien: 13.990.995 euro (exploitatie), 2.083.111 euro (investeringen), 

379.351 euro (andere). 

 

 

O.P.7. Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2017. 

 

De raad beslist de aanvullende belasting op de personenbelasting vast te stellen 

op 6,8 % voor het aanslagjaar 2017. Het tarief is ongewijzigd. 

 

 

O.P.8. Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2017 . 

 

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

het aanslagjaar 2017. Het tarief is ongewijzigd. 

 

 

O.P.9. Financiën. Leegstandsheffing. Hernieuwing voor de periode 2017 tot en 

met 2018. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan een gemeentelijke leegstandsheffing 

voor de periode 2017 tot en met 2018. Het reglement is ongewijzigd. 

 

 

O.P.10. Financiën. Belasting gebouwen economische bedrijvigheid. 

Hernieuwing voor het aanslagjaar 2017. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de hernieuwing van de belasting op 

gebouwen, bestemd voor het uitoefenen of laten uitoefenen van economische 

bedrijvigheid, voor het aanslagjaar 2017. De aanslagvoet wordt vastgesteld op 

15€/m²/jaar, vanaf 101m². Het tarief is ongewijzigd. 

 

 

O.P.11. Financiën. Hondenbelasting. Intrekking met ingang van 2017. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de intrekking van de beslissing van 

de gemeenteraad van 16 december 2015, tot goedkeuring van het 

belastingreglement op honden, met ingang van het dienstjaar 2017. 

 

 

O.P.12. Financiën. Directe milieubelasting. Intrekking met ingang van 2017. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de intrekking van de beslissing van 

de gemeenteraad van 16 december 2015, houdende vernieuwing van de directe 

milieubelasting, met ingang van het dienstjaar 2017. 



 

O.P.13. Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de 

gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. 

Goedkeuring. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan een wijziging van het 

belastingreglement, houdende vaststelling van de gedifferentieerde 

toegangstarieven tot het recyclagepark. Er wordt voorzien in het gratis 

aanbieden van de roze zak. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017 

en vervangt de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2013. 

 

 

O.P.14. Financiën. Retributiereglement inzake de verkoop van huisvuilzakken. 

Goedkeuring. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan het nieuwe retributiereglement 

inzake de verkoop van vuilniszakken. De wijziging heeft betrekking op de 

invoering van de roze zak, waarvan de aankoopprijs wordt vastgesteld op 0.25 

€ per zak. 

 

 

O.P.15. Financiën. Subsidie tussenkomst kostprijs aankoop/plaatsing 

technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor het jaar 

2017. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de vernieuwing voor het jaar 2017 

van het premiereglement, houdende toekenning van een tussenkomst in de 

kosten voor aankoop en/of plaatsing van technopreventieve maatregelen. De 

gemeentelijke tussenkomst blijft ongewijzigd vastgesteld op 25 % van de 

kostprijs, met een maximum van 250 euro. 

 

 

O.P.16. Financiën. Premie tussenkomst voor de restauratie van druivenserres. 

Hernieuwing voor 2017. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de vernieuwing voor het jaar 2017 

van het premiereglement, houdende toekenning van een tussenkomst in de 

kosten voor restauratie van een druivenserre. De gemeentelijke tussenkomst 

bedraagt ongewijzigd maximum 1000 euro indien de restauratie in eigen beheer 

wordt uitgevoerd of 1500 euro indien ze wordt uitgevoerd vzw 3WPlus. 

 

 

O.P.17. Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aanleg van voetpaden 

op openbaar domein. Hernieuwing voor dienstjaar 2017. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de vernieuwing voor het jaar 2017 

van het premiereglement, houdende toekenning van een tussenkomst in de 

kosten voor aanleg van een voetpad. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 

ongewijzigd 21 euro per vierkante meter, met een maximum van 630 euro. 

 

 

O.P.18. Financiën. Politiezone Druivenstreek. Vaststelling gemeentelijke 

dotatie voor het dienstjaar 2017. 

 

De raad beslist de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Druivenstreek, 

dienstjaar 2017 vast te stellen op 1.054.355 euro. 

 

 



O.P.19. Financiën. Naschools onderwijs. Beslissing tot terugbetaling 

cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen'. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten 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.20. Secretariaat. Tussenkomst buskaarten De Lijn.  Verlenging 

gemeentelijke tussenkomst 2017. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan het ontwerp van overeenkomst, af 

te sluiten met De Lijn. Het betreft een ongewijzigde verderzetting van de huidige 

regeling inzake de gemeentelijke tussenkomst in de aankoop van buskaarten. 

 

 

O.P.21. Financiën. Toelagen aan verenigingen.  Beslissing tot vrijstelling van de 

verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 december 1993. 

 

De raad verleent, zoals gebruikelijk, aan de verenigingen, die een gemeentelijke 

toelage genieten, vrijstelling van de verplichtingen voorzien in de wet van 14 

december 1983. 

 

 

O.P.22. Financiën. Werkingskosten zwembad Overijse. Vaststelling bijdrage. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan de verderzetting van het systeem 

van tussenkomst in de werkingskosten van het zwembad van de gemeente 

Overijse. De gemeentelijke tussenkomst wordt verhoogd met 5% vanaf 1 

januari 2017. De inwoners van Hoeilaart genieten in ruil dezelfde 

toegangstarieven als de inwoners van de gemeente Overijse. 

 

 

O.P.23. Secretariaat. Politiereglement. Goedkeuring wijziging in functie van de 

inzameling van de roze zak op het recyclagepark. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan het gewijzigd, gemeentelijk 

politiereglement. De wijziging heeft eveneens betrekking op de introductie van 

de roze zak. 

 

 

O.P.24. Dienst Vrije Tijd. Vakantiewerkingen. Wijziging Huishoudelijk 

Reglement - Aanpassing tarieven gemeentelijke vakantiewerkingen. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan het voorstel van de dienst Vrije Tijd 

om het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke vakantiewerkingen aan 

te passen met een herstructurering van de tarieven. 

Het voorstel houdt een vereenvoudiging van de tarieven in, met een 

overwegende prijsdaling voor de ouders. 

 

 

O.P.25. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2017. 

 

De raad neemt kennis van de planning van de gemeenteraadszittingen met 

betrekking tot het dienstjaar 2017. 

 

 



O.P.26. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode mei 2016 tot en met oktober 

2016. 

 

Dit agendapunt wordt teruggetrokken. 

 

 

 Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt Wim Laureys 

i.v.m. belasting op paardenboxen. Intrekking. 

 

De raad beslist het belastingreglement op de paardenboxen niet in te trekken. 

 

 

 


