GEMEENTERAAD VAN 26 JUNI 2017

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

OPENBARE ZITTING
***
O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 22 mei 2017.
Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 22 mei
2017.
O.P.2. Secretariaat. AGB Holar. Rekening 2016. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de rekening van AGB Holar, dienstjaar 2016. De
rekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 202.292 euro in de
exploitatierekening. Er werd 316.724 euro uitgegeven en er werden 519.017
euro inkomsten geboekt. De rekening eindigt met een negatief resultaat ten
bedrage van 1.347.502 euro in de investeringsrekening. Er werd 33.206 euro
uitgegeven en -1.314.296 euro inkomsten geboekt.
Het totaal budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 28.315 euro.
O.P.3. Financiën. Gemeenterekening 2016. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de rekening, dienstjaar 2016. De rekening
eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 2.978.372 euro in de
exploitatierekening.
Er werd 11.259.162 euro uitgegeven en er werden 14.237.533 euro inkomsten
geboekt.
Op het vlak van de investeringsverrichtingen werden er voor 2.173.409 euro
inkomsten geboekt en voor 802.298 euro uitgaven geboekt.
De investeringsrekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van
1.371.112 euro.
O.P.4. Financiën. Budget 2017. Goedkeuring budgetwijziging 1.
De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2017.
Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van
2.134.060 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 7.297.171
euro en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van
1.219.134 euro.
Samen met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van
7.617.575 euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 1.235.330 euro.

O.P.5. Personeelsdienst. Arbeidsreglement. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van het arbeidsreglement. De
wijziging strekt er in eerste instantie toe het arbeidsreglement in
overeenstemming te brengen met de nieuwe wettelijke bepalingen inzake
loopbaanonderbreking.
Verder
werden
een
aantal
uurroosters
aangepast/vervangen ten gevolge van de hervorming van de dienst Vrije Tijd
en Welzijn.
O.P.6. Personeelsdienst. Rechtspositieregeling. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van de rechtspositieregeling van
het gemeentepersoneel. De rechtspositieregeling omvat de diverse
administratieve en geldelijke bepalingen, zoals toepasselijk op het contractueel
en statutair gemeentepersoneel. De aanpassingen vloeien in eerste instantie
voort uit de 6de staatshervorming waarbij de Vlaamse Overheid bevoegd werd
voor 'loopbaanonderbreking algemeen stelsel' en 'loopbaanonderbreking
eindeloopbaanstelsel'. Deze 2 stelsels werden hervormd en omgedoopt tot
'Vlaams zorgkrediet', in werking getreden op 2 september 2016.
O.P.7. Burgerzaken. Aanpassing tarief identiteitskaarten spoedprocedures.
Goedkeuring.
De raad beslist goedkeuring te hechten aan een gemeentebelasting gevestigd
op de afgifte van identiteitskaarten voor Belgen, identiteitskaarten voor Belgen
onder de 12 jaar en voor verblijfskaarten voor vreemdelingen in
spoedprocedure, en dit voor een termijn ingaand op 1 juli 2017 en eindigend op
31 december 2018.
O.P.8. Technische dienst. Stand van zaken 'ontwerp en bouw van
gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur & herontwikkeling van
gemeentelijke projectsite'.
De raad neemt kennis van de stand van zaken van het 'ontwerp en bouw van
gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur & herontwikkeling van
gemeentelijke projectsite', perceel 1.
O.P.9. Technische Dienst. Toetreding raamcontract Tervuren. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om beroep te doen op de
aankoopcentrale van de gemeente Tervuren m.b.t. leasing of aankoop van
digitale aankondigingsborden.
O.P.10. Ruimtelijke
Ordening.
Horizon+.
Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst en financiële afsprakennota.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst en
de financiële afsprakennota voor het strategisch project HORIZON+ 'Bebouwd
perifeer landschap en Zoniënwoud: naar een sterk(er) ecologisch en recreatief
netwerk'. Het samenwerkingsverband geeft uitvoering aan het ruimtelijk
strategisch project HORIZON+, zoals goedgekeurd door de Vlaamse minister
van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, op 20 december 2016.

O.P.11. Ruimtelijke
Ordening.
samenwerkingsovereenkomst
stationsplein Groenendaal.

Horizon+.
ontwerp
en

Goedkeuring
bouwbegeleiding

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst voor
het aanbesteden van een ontwerp en bouwbegeleiding voor het stationsplein
Groenendaal. De overeenkomst kadert in het ruimtelijk strategisch project
HORIZON+, zoals goedgekeurd door de Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, op 20 december 2016.
O.P.12. Secretariaat. Ontwerp
Goedkeuring.

samenwerkingsovereenkomst

AGM-project.

De
raad
hecht
goedkeuring
aan
het
definitieve
ontwerp
van
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het alternatieve gerechtelijke
maatregelenproject.
O.P.13. Secretariaat. VVSG. Gemeentelijk reglement van de code voor
infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentewegen. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de code voor infrastructuur- en nutswerken
langs gemeentewegen.
O.P.14. Dienst Vrije Tijd. Subsidiereglement jeugdsport.
Dit agendapunt wordt teruggetrokken.
O.P.15. Grondafstand. Verkaveling erfgenamen Roland De Bruyn. Bepaling
grondafstand zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp voor de
gronden gelegen in de Josse Biesmansstraat.
De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het tracé in de Josse
Biesmansstraat.
O.P.16. Dienst Vrije Tijd.
Vervanging lid.

Raad

van

beheer

Jeugdwerkinfrastructuur.

De raad duidt mevr. Wendy Godsdeel aan als plaatsvervanger van mevr. Ineke
Vanobbergen, ontslagnemend, als lid van de Raad van Beheer van de
Jeugdwerkinfrastructuur.
O.P.17. Secretariaat. Gemeente Overijse. Evaluatie doven straatverlichting.
De raad neemt kennis van het schrijven van het gemeentebestuur Overijse
m.b.t. de aanpassing van het verlichtingsplan na evaluatie tot het doven van de
straatverlichting.

