
GEMEENTE HOEILAART   

BIJEENROEPING VAN DE 
GEMEENTERAAD 

 AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN  

24 maart 2014 om 20.30 uur 

UITTREKSEL UIT HET GEMEENTEDECREET 

Art. 26: De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of 
beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 
gemeenteraadsleden aanwezig is. 
De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en 
beslissen over de ontwerpen die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt 
vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. 
In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit 
artikel overgenomen. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

**** 
 
 
 
 O.1. Notulen van de openbare zitting van 24 februari 2014. Goedkeuring. 
 
 
 O.2. Kerkfabriek Sint-Clemens. Rekening dienstjaar 2013. Advies.  
 
 
 O.3. Opdrachten van werken, leveringen en diensten. Vernieuwen toplaag Jezus-Eiksesteenweg. 

Raming. Voorwaarden. Wijze van gunnen. Beslissing.  
 
 
 O.4. Gemeentelijk patrimonium. Onderhandse verkoop van een perceeltje grond, gelegen 

J.B. Denayerstraat 1. Voorwaarden. Beslissing.  
 
 
 O.5. Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) Hoeilaart. Aanvaarding. Beslissing. 
 
 
 O.6. Ruimtelijke Ordening. GECORO Jaarverslag 2013. Kennisgeving. 
 
 
 O.7. AGB Holar. Statutenwijziging. Goedkeuring. 
 
 
 O.8. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging van een ontslagnemend lid vanuit de 

gemeenteraad. Beslissing. 
 
 
 O.9. De Watergroep. Aanduiding van een stemgerechtigde afgevaardigde voor de algemene 

vergaderingen. Beslissing. 
 
 
 O.10. De Watergroep. Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen. 

Beslissing. 
 
 
 O.11. De Watergroep. Aanduiding van een lid voor het provinciaal comité. Beslissing. 
 
 
 O.12. VRAGEN en ANTWOORDEN. 
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Art. 26: De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of 
beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 
gemeenteraadsleden aanwezig is. 
De raad kan echter, als hij tweemaal bijeengeroepen 
is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 
een derde oproeping, ongeacht het aantal aanwezige 
leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen 
over de ontwerpen die voor de derde maal op de 
agenda voorkomen. 
De termijnen, bedoeld in artikel 21 en 23, worden voor 
deze tweede en derde oproeping teruggebracht tot 
twee dagen. In deze oproepingen wordt vermeld dat 
het om een tweede of derde oproeping gaat.  In de 
derde oproeping worden de bepalingen van dit artikel 
overgenomen. 

 

GEHEIME ZITTING 

 

**** 
 
 
 
 
 G.1. Notulen van de geheime zitting van 18 december 2013. Goedkeuring. 
 
 
 G.2. Schenking van een geldsom aan de gemeente Hoeilaart, ter verfraaiing van de 

begraafplaats. Aanvaarding. 
 
 
 G.3. Schenking aan de gemeente Hoeilaart van een beeldhouwwerk en twee aquarellen. 

Aanvaarding.  
 
 
 


