GEMEENTERAAD VAN 25 NOVEMBER 2019

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur
***

OPENBARE ZITTING
***
O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare
zitting 21 oktober 2019. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van
de openbare zitting van 21 oktober 2019.
O.P.2. Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie (fase 2). Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de personeelsformatie.
O.P.3. Personeelsdienst. Verhoging 2de pensioenpijler. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de vehoging van de 2de pensioenpijler.
O.P.4. Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor
de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019.
Goedkeuring.
De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn
plaatsvervanger mevr. Véronique Desmet - te mandateren om de agenda van
de algemene vergadering van Havicrem van 11 december 2019 goed te keuren
O.P.5. Secretariaat. Haviland. Agenda en
buitengewone algemene vergadering
Goedkeuring.

vaststelling afgevaardigde
op 18 december 2019.

De raad duidt de heer Marc Vanderlinden aan als effectief vertegenwoordiger en
in voorkomend geval de heer Tim Vandenput als plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale op woensdag 18 december 2019.

O.P.6. Secretariaat. TMVS dv. Agenda algemene vergadering in buitengewone
zitting 10 december 2019. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv van 10 december 2019 en machtigt
de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten goed te keuren.
O.P.7. Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van
19 december 2019. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van
de intercommunale Interrand van
19
december 2019
en
draagt
de volmachtdragers van de gemeente op hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissing genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
O.P.8. Secretariaat.
Iverlek.
Goedkeuring
niet-fusie-gerelateerde
statutenwijziging. Uitnodiging algemene vergadering in buitengewone
zitting 17 december 2019.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering
van
de
opdrachthoudende
vereniging
Iverlek
van
17 december 2019 en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de
agendapunten goed te keuren.
O.P.9. Financiën. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein. Verlenging voor de periode 2020-2022.
Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing van het retributiereglement op
werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, voor
de periode 2020-2022. De retributie is verschuldigd per dag en per lopende
meter openliggende sleufwerken en bedraagt 0,78 euro voor werken in
rijwegen, 0,60 euro voor werken in voetpaden en 0,36 euro voor werken in
aardewegen. De retributie voor hinder veroorzaakt door dringende werken,
aansluitingswerken,
herstellingen
en
kleine
onderhoudswerken
met
sleufoppervlakte maximum 3 m2 wordt per kalenderjaar een retributie geheven
van 1,00 euro per op het grondgebied aanwezig aansluitingspunt. Tevens wordt
er een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op
het grondgebied ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde
van de distributienetbeheerder.
O.P.10. Secretariaat.
Iverlek.
Aanbod
openbare
verlichting
door
de distributienetbeheerder Iverlek en kennisname van het bijhorend
reglement. Goedkeuring.
Hoeilaart gaat samen met Fluvius de openbare verlichting omschakelen naar
LED tegen 2030.

O.P.11. Secretariaat. Mobiliteit. De Lijn. Hernieuwing
terbeschikkingstelling van gratis buskaarten.

overeenkomst

tot

De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de gemeentelijke
tussenkomst in het openbaar busvervoer, door middel van de aankoop van
gemeentekaarten.
O.P.12. Secretariaat. Jaarverslag GROS 2018. Kennisname.
De raad neemt kennis van het werkings- en financieel verslag 2018 van
de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
O.P.13. Technische dienst. Vereiste uitgave door dwingende en onvoorzien
omstandigheden. Vervanging ketel centrale verwarming kasteel.
Kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de vervanging van de verwarmingsketel in
het gemeentehuis voor 23.000 euro, na de vaststelling dat het geringste uitstel
zou leiden tot onbetwistbare schade.
O.P.14. Algemeen directeur. Kader organisatiebeheersing. Kennisname.
De raad neemt
8 november 2019.
O.P.15. Secretariaat.
Kennisname.

kennis

van

Gemeenteraad.

het

rapport

Planning

Organisatiebeheersing

zittingen

dienstjaar

d.d.

2020.

De raad neemt kennis van de planning van de gemeenteraadszittingen met
betrekking tot het dienstjaar 2020.

