
 
GEMEENTE HOEILAART 

 
GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2014 

 
OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 

opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 
 

OPENBARE ZITTING 
 

* * * 
 O.1. Notulen van de openbare zitting van 27 januari 2014. Goedkeuring. 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 27 januari 2014. 
 
 
 O.2. Gemeentelijk politiereglement. Actualisatie. Goedkeuring.  

De raad beslist de behandeling van het politiereglement uit te stellen.  
 
 
 O.3. GAS-boetes. Aanwijzing sanctionerend ambtenaar voor het opleggen van de GAS-

boetes. Vergoeding. Beslissing. 
De raad wijst de provinciale ambtenaren aan als ambtenaren belast met het opleggen van 
GAS-boetes en verklaart zich akkoord met de aangerekende vergoeding, ten bedrage van 
€ 65 per dossier. 

 
 
 O.4. Opdrachten van werken, leveringen en diensten. Renovatie station Groenendaal. 

Aanduiding ontwerper. Lastenboek. Wijze van gunnen. Voorwaarden. Beslissing. 
De raad hecht goedkeuring aan een opdracht van diensten, houdende het aanduiden van 
een ontwerper met het oog op de restauratie van het station van Groenendaal. De waarde 
van de opdracht wordt geraamd op € 371.900,82, excl. btw. De opdracht zal worden gegund 
via een open offertevraag. De bekendmaking van de opdracht zal Europees gepubliceerd 
worden. Het lastenboek met betrekking tot de opdracht wordt goedgekeurd. 

 
 
 O.5. Opdrachten van werken, leveringen en diensten. Aankoop van een bus. Raming. WIjze 

van gunnen. Voorwaarden. Beslissing. 
De raad hecht goedkeuring aan een opdracht van leveringen, houdende de aankoop van een 
bus. De waarde van de opdracht wordt geraamd op € 120.000, btw exclusief. De opdracht zal 
worden gegund via een open offertevraag. Het lastenboek met betrekking tot de opdracht 
wordt goedgekeurd.  

 
 
 O.6. Opdrachten van werken, leveringen en diensten. Opdracht met als voorwerp de 

heraanleg van de Brusselsesteenweg. Eindafrekening en voorlopige oplevering. 
Goedkeuring. 
De raad hecht goedkeuring aan de eindafrekening en voorlopige oplevering van de werken 
met betrekking tot de heraanleg van de Brusselsesteenweg. De opdracht werd op 
21 november 2011 gegund tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.008.889,08, 
btw exclusief. De eindafrekening bedraagt € 2.017.240,84, btw exclusief.  



 O.7. Personeelsaangelegenheden. Beheersovereenkomst af te sluiten tussen OCMW en 
gemeente. Goedkeuring.  
De raad hecht goedkeuring aan een beheersovereenkomst, af te sluiten tussen de gemeente 
en het ocmw, met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een gemeentelijk 
personeelslid met het oog op het waarnemen van de functie van plaatsvervangend ocmw-
secretaris en dit gedurende de afwezigheid van deze laatste wegens ziekte. Aan het ocmw 
worden geen loonkosten doorgerekend in het kader van de beheersovereenkomst. 

 
 
 O.8. Gemeentelijke administratie. Jobpunt Vlaanderen. Toetreding. Beslissing.  

De raad beslist toe te treden tot Jobpunt Vlaanderen, extern verzelfstandigd agentschap van 
de Vlaamse overheid. Jobpunt Vlaanderen levert een dienstenpakket inzake werving en 
selectie, HR, doorlichting van organisaties,…Per 10 personeelsleden dienen 3 aandelen, ter 
waarde van € 24.79 per aandeel, gekocht te worden.  

 
 
 O.9. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging van een ontslagnemend lid 

vanuit de jeugdraad. Beslissing. 
De raad duidt mevr. Oona Demesmaeker aan als lid van de raad van beheer van de 
jeugdwerkinfrastructuur, in vervanging van mevr. Elke Van Daele. 

 
 
 O.10. Autonoom Gemeentebedrijf HOLAR. Raad van Bestuur. Vervanging van een 

ontslagnemend gemeenteraadslid. Beslissing. 
De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als lid van de raad van beheer van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Holar, in vervanging van mevr. Daphne Galekop.  

 
 

* * * * * * 
 


