GEMEENTE HOEILAART
BIJEENROEPING VAN DE
GEMEENTERAAD
UITTREKSEL UIT HET GEMEENTEDECREET
Art. 26: De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of
beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende
gemeenteraadsleden aanwezig is.
De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is
zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na
een tweede oproeping, ongeacht het aantal
aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en
beslissen over de ontwerpen die voor de tweede maal
op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt
vermeld dat het om een tweede oproeping gaat.
In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit
artikel overgenomen.

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
27 januari 2014 om 20.30 uur

OPENBARE ZITTING
****

O.1.

Ontslag, ingediend door mevr. Daphne Galekop, als gemeenteraadslid. Kennisname.

O.2.

Installatie van een raadslid-opvolger tot effectief raadslid. Onderzoek der geloofsbrieven.
Eedaflegging. Beslissing.

O.3.

Ontslag, ingediend door dhr. Marcel Baeten, als gemeenteraadslid. Kennisname.

O.4.

Installatie van een raadslid-opvolger tot effectief raadslid. Onderzoek der geloofsbrieven.
Eedaflegging. Beslissing.

O.5.

Notulen van de openbare zitting van 18 december 2013. Goedkeuring.

O.6.

Gemeenteraadscommissies. Deontologische commissie. Vervanging van een lid. Beslissing.

O.7.

Gemeenteraadscommissies. Commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk
beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente. Vervanging van een lid. Beslissing.

O.8.

Gemeenteraadscommissies. Verkeerscommissie. Vervanging van een lid. Beslissing.

O.9.

Interrand. Aanstelling van een vervanger voor de derde afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen, voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018. Beslissing.

O.10.

Politie. ANPR-camerabewaking op het grondgebied van de gemeente. Advies.

O.11.

Gemeentelijk patrimonium. Onteigening perceel grond gelegen Jan Lindtsstraat met oog op
aanleg toegangsweg Halan Cauter. Voorlopige vaststelling. Beslissing.

O.12.

Gemeentelijk patrimonium. Toekenning van een voorlopige erfpacht aan Eandis op een
perceel grond, gelegen Acacialaan. Voorwaarden. Beslissing.

O.13.

Ruimtelijke Ordening.
RUP Woonuitbreidingsgebied
Serregebieden. Voorlopige vaststelling. Beslissing.

Nilleveld

en

herbestemming

O.14.

Ruimtelijke Ordening. RUP zonevreemde maneges. Definitieve vaststelling. Beslissing.

O.15.

Onderwijs. Verlenging van het stelsel inzake de toekenning van sociale voordelen aan de
scholen. Schooljaar 2013-2014. Beslissing.

O.16.

Personeelsaangelegenheden.
Vaststelling. Beslissing.

O.17.

Gemeentebelastingen. Afgifte van een badge waarmee toegang tot het recyclagepark wordt
verleend. Invoering. Beslissing.

O.18.

VRAGEN en ANTWOORDEN.

Evaluatie

decretale

graden.

Functiebeschrijvingen.

