GEMEENTERAAD VAN 26 OKTOBER 2015

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

OPENBARE ZITTING
***
O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting
28 september 2015.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van
28 september 2015.
O.P.2. Financiën. Budget 2015. Goedkeuring budgetwijziging 02.
De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 02 van het budget 2015.
Na budgetwijziging nr. 2 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van
2.439.736 euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 147.974
euro en de rubriek andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van
1.232.436 euro. Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar
van 7.538.909 euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 7.538.909
euro.
O.P.3. Secretariaat. Samenaankoop papier. Princiepsbeslissing en mandatering
Haviland.
De raad verklaart zich principieel akkoord met een opdracht inzake de
samenaankoop van papier. De raad mandateert de intercommunale Haviland om
op te treden als opdrachtencentrale in naam en voor rekening van de gemeente
Hoeilaart.
O.P.4. Secretaris. Gemeentelijke administratieve sancties in geval van
gemengde inbreuken met uitzondering van de verkeersinbreuken.
Goedkeuring protocolakkoord.
De raad hecht goedkeuring aan het protocolakkoord met betrekking tot de
gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken. Het
akkoord wordt afgesloten tussen de gemeente en het parket van de Procureur
des Konings. Het protocolakkoord creëert duidelijkheid omtrent de houding van
de Procureur des Konings inzake de eventuele vervolging in het kader van
gemengde inbreuken, dit zijn inbreuken die kunnen gestraft worden met
straffen, voorzien in het strafwetboek, of met GAS-boetes.

O.P.5. Secretaris. Raad voor Lokale Economie. Goedkeuring statutenwijziging.
De raad hecht goedkeuring aan de statuten van de Raad voor Lokale Economie.
De statuten stemmen de samenstelling van de Raad voor Lokale Economie af op
deze van de andere adviesraden binnen de gemeente. Gemeente- of OCMWraadsleden kunnen geen deel uitmaken van de Raad voor Lokale Economie.
O.P.6. Secretariaat. Finilek. Aanduiding afgevaardigde voor de buitengewone
algemene vergadering van maandag 14 december 2015.
De raad duidt mevr. Eva De Bleeker, schepen, aan als afgevaardigde van de
gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
14 december 2015 van Finilek.
O.P.7. Secretariaat. Finilek. Aanduiding plaatsvervanger voor de buitengewone
algemene vergadering van 14 december 2015.
De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden, schepen, aan als plaatsvervangend
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van 14 december 2015 van Finilek.
O.P.8. Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering
in buitengewone zitting van 14 december 2015.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van
14 december
2015.
Op
de
agenda
staat
de
fusie
van
de
distributienetbeheerders.
O.P.9. Secretariaat. Iverlek. Aanduiding afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur.
De raad stelt mevr. Eva De Bleeker, schepen, aan als afgevaardigde van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 14 december 2015 alsook
aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging die vanaf
het jaar 2015 georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend
asverschuiving Georges Huynenstraat.

agendapunt

Wim

Laureys

i.v.m

De raad beslist het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015, houdende
goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de
realisatie van een asverschuiving in de Georges Huynenstraat (ter hoogte van de
nummers 28 en 31), in te trekken.
Secretariaat. Gemeenteraad. Aanvullend agendapunt raadslid Alain Borreman
i.v.m. intrekking 'reglement erkenning verenigingen'.
De raad beslist om niet over te gaan tot de intrekking van het
erkenningsreglement voor de verenigingen. De intrekking werd gevraagd op
basis van een advies van de privacycommissie en de beweerde strijdigheid van
het reglement met dit advies.

