
 

GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 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 26 

mei 2014. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 26 mei 

2014. 

 

O.P.2. Technische dienst. Herinrichting IJzerstraat. Goedkeuring gemeentelijk 

aanvullend verkeersreglement. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement met 

betrekking tot het plaatsen van verkeerssignalisatie en zebrapaden in de 

IJzerstraat. 

 

O.P.3. Technische dienst. Charles Melottestraat. Goedkeuring aanvullend 

verkeersreglement parkeerterrein. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een aanvullend verkeersreglement, houdende 

regeling van het parkeren op het nieuwe parkeerterrein aan het station van 

Hoeilaart. 

 

O.P.4. Dienst Sociaal Beleid. Sociale voordelen scholen. Beslissing tot 

verlenging van het stelsel voor het schooljaar 2014-2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verlenging van het stelsel inzake de 

toekenning van sociale voordelen aan de scholen op het grondgebied, schooljaar 

2014-2015. De gemeente komt verder tussen in de toezichtskosten en de kosten 

met betrekking tot het vervoer naar en toegang tot het zwembad. 

 

O.P.5. Sociaal Beleid. CVO. Goedkeuring bestendiging fusie 

onderwijsinstellingen Hoeilaart-Tervuren. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de bestendiging van de fusie van de 

onderwijsinstellingen voor sociale promotie van Hoeilaart en Tervuren voor het 

schooljaar 2014-2015 en verklaart zich akkoord met de concrete 

samenwerkingsmodaliteiten. Deze voorzien onder meer in de organisatie van 22 

klassen te Hoeilaart, tijdens het schooljaar 2014-2015. Er vallen geen 

personeelskosten ten laste van de gemeente Hoeilaart. 

 



O.P.6. Dienst Sociaal Beleid. Huis van het Kind. Principiële goedkeuring 

samenwerking gemeenten Hoeilaart-Overijse. 

 

De raad verklaart zich principieel akkoord om met de gemeente Overijse een 

samenwerkingsverband te vormen met het oog op de aanvraag tot erkenning 

en tot het bekomen van subsidiëring van een Huis van het Kind in het kader van 

het decreet van 29 november 2013. 

 

O.P.7. Dienst Sociaal Beleid. Alcoholbeleid. Goedkeuring gemeentelijk 

alcoholbeleid. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het alcoholcharter, dat de krijtlijnen regelt 

binnen dewelke het schenken van gegiste en/of sterke dranken al dan niet 

toegelaten wordt. 

 

O.P.8. Dienst Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling gemeentelijke tussenkomst in 

aankoopprijs Buzzy Pazz-abonnement, schooljaar 2014-2015. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke 

tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het 

schooljaar 2014-2015.  

De gemeentelijke tussenkomst wordt vastgesteld op 20 % van de 

abonnementsprijs. 

 

O.P.9. Dienst Ruimtelijke Ordening. Plannenregister. Vaststelling 

gemeentelijk plannenregister. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het gemeentelijk plannenregister. Het 

plannenregister omvat een planneninventaris met 27 plannen/verordeningen, 

een contourenkaart en de van kracht zijnde plannen en verordeningen. De 

goedkeuring van het plannenregister is één van de vijf voorwaarden waaraan 

de gemeente moet voldoen in het kader van de ontvoogding. 

 

O.P.10. Secretaris. Ontsluiting boomgaard "Terjansdelle". Beslissing tot 

aankoop gronden, gelegen tussen J.B. Denayerstraat en 

Waversesteenweg. 

 

De raad beslist over te gaan tot de aankoop van percelen grond, gelegen tussen 

de Waversesteenweg en de J.B. Denayerstraat, voor een totale oppervlakte van 

2 ha 18 a 02 ca. De aankoop beoogt de verbetering en verhoging van de 

veiligheid van de ontsluiting van de gemeentelijke boomgaard "Terjansdelle". 

De aankoopprijs bedraagt 230.000 euro en is conform het schattingsverslag. 

 

O.P.11. Dienst Lokale Economie. Starterscentrum. Goedkeuring 

premiereglement en huishoudelijk reglement beoordelingscomité. 

 

De raad hecht goedkeuring voor het subsidiedossier 'Starterscentrum ter 

ondersteuning van startende zelfstandigen'.  Beginnende ondernemers kunnen 

aanspraak maken op een starterspremie, die maximaal 15.000 € kan bedragen. 

Een extern beoordelingscomité zal aan het college van burgemeester en 

schepenen een voorafgaand advies verstrekken met betrekking tot de 

aanvraagdossiers. 

 

  



O.P.12. Secretaris. ISWa. Bekrachtiging aanstelling afgevaardigde algemene 

vergadering. 

 

De raad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen, waarbij Joris Pijpen wordt aangeduid als gemeentelijke 

afgevaardigde voor de algemene vergadering van ISWa van 11 juni 2014 en 

waarbij hij wordt gemandateerd om de agenda goed te keuren. 

 

O.P.13. Secretaris. Haviland. Kennisname ontslag dhr. Tim Vandenput uit de 

Raad van Bestuur en uit het Directiecomité. 

 

De raad neemt kennis van het ontslag, ingediend door dhr Tim Vandenput, als 

lid van de raad van bestuur (en van het directiecomité) van Haviland. Deze 

functie is onverenigbaar met het mandaat van federaal parlementslid. 

 

O.P.14. Secretaris. Haviland.  Aanduiding lid raad van bestuur. 

 

De raad draagt dhr. Marc Vanderlinden voor als lid van de raad van bestuur van 

Haviland, in vervanging van dhr. Tim Vandenput, ontslagnemend omwille van 

onverenigbaarheid met het mandaat van federaal parlementslid. 

 

 


