
 
GEMEENTE HOEILAART 

 
GEMEENTERAAD VAN 24 MAART 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 24 februari 2014. Goedkeuring. 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 24 februari 2014. 
 
 
 O.2. Kerkfabriek Sint-Clemens. Rekening dienstjaar 2013. Advies.  

De raad brengt een gunstig advies uit met betrekking tot de rekening van de kerkfabriek Sint-
Clemens, dienstjaar 2013. Het globaal exploitatieoverschot bedraagt € 16.293,41. 

 
 
 O.3. Opdrachten van werken, leveringen en diensten. Vernieuwen toplaag Jezus-

Eiksesteenweg. Raming. Voorwaarden. Wijze van gunnen. Beslissing.  
De raad hecht goedkeuring aan een opdracht van werken, houdende het vernieuwen van de 
toplaag van de Jezus-Eiksesteenweg. De waarde van de opdracht wordt geraamd op 
€ 97.455,55 excl. btw. De opdracht zal worden gegund via de open aanbesteding. Het 
lastenboek met betrekking tot de opdracht wordt goedgekeurd.  

 
 
 O.4. Gemeentelijk patrimonium. Onderhandse verkoop van een perceeltje grond, gelegen 

J.B. Denayerstraat 1. Voorwaarden. Beslissing.  
De raad hecht goedkeuring aan de onderhandse verkoop van een perceeltje grond, 
kadastraal gekend als sectie A deel van nr 416 L, groot 1 a 18 ca, gelegen in de 
J.B. Denayerstraat. Het perceel wordt onderhands verkocht aan de aanpalende eigenaar, 
met het oog op het realiseren van een tuinstrook. Het perceel wordt verkocht conform de 
schattingswaarde. 

 
 
 O.5. Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) Hoeilaart. Aanvaarding. Beslissing. 

De raad hecht goedkeuring aan het nood- en interventieplan. Het nood- en interventieplan 
wordt opgemaakt in toepassing van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 en is van 
toepassing bij noodsituaties of dreigende noodsituaties. In het nood- en interventieplan 
worden de algemene richtlijnen en nodige informatie opgenomen om het beheer van elke 
noodsituatie te verzekeren.  

 
 
 O.6. Ruimtelijke Ordening. GECORO Jaarverslag 2013. Kennisgeving. 

De raad neemt kennis van het jaarverslag, dienstjaar 2013, van de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening. De gecoro kwam in 2013 drie maal samen en boog zich 
voornamelijk over de in opmaak zijnde ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 



 O.7. AGB Holar. Statutenwijziging. Goedkeuring. 
De raad hecht goedkeuring aan de statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf 
Holar. De statutenwijziging strekt er onder meer toe de samenstelling van de raad van 
bestuur en het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf gelijk te schakelen met de 
samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. 
De financiële bepalingen worden afgestemd op de beleids- en beheerscyclus.  

 
 
 O.8. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging van een ontslagnemend lid 

vanuit de gemeenteraad. Beslissing. 
De raad duidt mevr. Virginie Bolly aan als plaatsvervanger van mevr. Daphne Galekop in de 
raad van beheer van de jeugdwerkinfrastructuur. 

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

algemene vergaderingen. Beslissing. 
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als stemgerechtigd afgevaardigde in de algemene 
vergaderingen van De Watergroep. 

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

Beslissing. 
De raad duidt dhr. Steven Coppens aan als afgevaardigde in de algemene vergaderingen 
van De Watergroep. 

 
 
 O.11. De Watergroep. Aanduiding van een lid voor het provinciaal comité. Beslissing. 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als lid van het provinciaal comité van 
De Watergroep. 

 
 


