
 

GEMEENTE HOEILAART 

 
GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2014 

 

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 252, §1 van het gemeentedecreet 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 
 O.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 28 april 2014. 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 28 april 2014. 
 
 

 O.2. Kerkfabriek Sint-Clemens. Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.  
De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-
Clemens, zoals gewijzigd bij beslissing van de Kerkfabriek van 7 april 2014. 
De gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op € 41.900. Qua investeringen wordt o.a 
voorzien in een uitgave van € 220.000 voor de uitvoering van binnenschilderwerken (2017). 

 
 

 O.3. Kerkfabriek Sint-Clemens. Budgetwijziging 2014. Aktename.  
De raad neemt akte van de budgetwijziging 2014, zoals goedgekeurd door de Kerkfabriek op 
7 april 2014. De wijziging vloeit voort uit de aanpassing van het meerjarenplan. De 
gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op € 41.900. 

 
 

 O.4. Ruimtelijke Ordening. Woonuitbreidingsgebied Sloesveld. Woonbehoeftestudie. Ter 

kennisgeving. 
De raad neemt kennis van de resultaten van de woonbehoeftenstudie, zoals opgesteld door 
het bureau ABBR. De opmaak van de woonbehoeftenstudie kadert in de ontwikkeling van het 
woonuitbreidingsgebied Sloesveld. De aansnijding van dit woonuitbreidingsgebied zou 
gerealiseerd worden middels de aanvraag van een principieel akkoord, conform artikel 5.6.6 
§ 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 
 

 O.5. Ruimtelijke Ordening. RUP Kern. Voorlopige vaststelling - intrekking. 
De raad hecht goedkeuring aan de intrekking van de beslissing van de gemeenteraad van 
25 november 2013 tot voorlopige vaststelling van het RUP "Kern". De intrekking wordt 
ingegeven door het feit dat, na afloop van het openbaar onderzoek, gebleken is dat er een 
aantal aanpassingen dienen te worden aangebracht aan het ontwerp van RUP. 

 
 

 O.6. Cultuur. GROS. Kennisname werkingsverslag 2013. 
De raad neemt kennis van het werkingsverslag 2013 van de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking. Het werkingsverslag verduidelijkt onder meer hoe het budget 
ontwikkelingssamenwerking aangewend wordt. 

 
 



 O.7. Sport. Samenwerkingsovereenkomst sportregiowerking 2014-2019. Goedkeuring.  
De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 
sportregiowerking 2014-2019. De sportregio omvat 7 gemeenten, waaronder Hoeilaart. De 
sportregio wil personen met een handicap stimuleren tot sportbeoefening en aanzetten tot 
kwaliteitsvol en duurzaam sporten en gezond bewegen, onder meer door de organisatie van 
bovenlokale initiatieven.  

 
 

 O.8. Raad van beheer van de jeugdinfrastructuur. Aanduiding van een plaatsvervanger. 

Beslissing.  
De raad duidt dhr. Luc Meganck aan als plaatsvervanger van mevr. Jenny Denayer in de 
raad van beheer van de jeugdwerkinfrastructuur. 

 
 

 O.9. Secretariaat. ISWa. Vaststelling mandaat van afgevaardigde en plaatsvervanger 

buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2014.  
De raad mandateert mevr. Eva De Bleeker - en in voorkomend geval haar plaatsvervanger 
dhr. Marc Vanderlinden - om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het 
Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven (ISWa) van 11 juni 2014 goed te 
keuren. 
 

 O.10. Secretariaat. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. Aanduiding 

afgevaardigde algemene vergadering van 12 juni 2014.  
De raad duidt mevr. Els Uytterhoeven aan als afgevaardigde van de gemeente voor de 
algemene vergadering d.d. 12 juni 2014 van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten vzw. 

 
 

 O.11. Secretariaat. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. Aanduiding 

plaatsvervanger van afgevaardigde algemene vergadering van 12 juni 2014.  
De raad duidt dhr. Steven Coppens, gemeenteraadsvoorzitter, aan als plaatsvervanger van 
de afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergadering d.d. 12 juni 2014 van de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. 
 

 
 

 O.12. Secretariaat. Haviland Intercommunale. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

van afgevaardigde en plaatsvervanger algemene vergadering van 19 juni 2014. 
De raad beslist dhr. Marc Vanderlinden – en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger dhr. 
Wilfried Van Raemdonck – te mandateren om de agenda van de statutaire gewone 
algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 19 juni 2014 goed te keuren. 

 
 

 O.13. Secretariaat. Intercommunale Interrand. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat 

afgevaardigden algemene vergadering van 25 juni 2014.  
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de 
intercommunale Interrand van 25 juni 2014 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.14. Secretariaat. Havicrem. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering van 25 juni 

2014. 
De raad beslist dhr. Marc Vanderlinden, schepen, aan te duiden als afgevaardigde van de 
gemeente op de algemene vergadering van Havicrem van 25 juni 2014. 

 
 



 O.15. Secretariaat. Havicrem. Aanduiding plaatsvervanger voor afgevaardigde algemene 

vergadering van 25 juni 2014. 
De raad beslist mevr. Els Uytterhoeven, schepen, aan te duiden als plaatsvervanger van de 
afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van Havicrem van 
25 juni 2014. 

 
 

 O.16. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde en 

plaatsvervanger algemene vergadering tevens jaarvergadering 26 juni 2014. 
De raad beslist goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering 
van Iverlek van 26 juni 2014 en dhr. Tim Vandenput, en in voorkomend geval zijn 
plaatsvervanger mevr. Eva De Bleeker, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op 
de beslissingen van de gemeenteraad. 

 
 

Aanvullend agendapunt van raadslid Wim Laureys van 21 mei 2014 gericht aan de 

gemeentesecretaris. 
De raad hecht goedkeuring aan een motie, die er toe strekt te protesteren tegen het ontwerp 
van vervoersplan 2014 van de NMBS, met betrekking tot de lijn 161. 
De raad vraagt aan de NMBS het vervoersplan te herzien teneinde minstens 2 treinen per 
uur te laten stoppen in Hoeilaart. 

 
 
 

 
* * * * * * 

 


