GEMEENTE HOEILAART
GEMEENTERAAD VAN 27 JANUARI 2014

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

***
OPENBARE ZITTING
***
O.1.

Ontslag, ingediend door mevr. Daphne Galekop, als gemeenteraadslid. Kennisname.
De raad neemt kennis van het ontslag, ingediend door mevr. Daphne Galekop, raadslid.

O.2.

Installatie van een raadslid-opvolger tot effectief raadslid. Onderzoek der
geloofsbrieven. Eedaflegging. Beslissing.
De raad hecht goedkeuring aan de geloofsbrieven van dhr. Dirk Jacquet, opvolgend raadslid,
en neemt akte van zijn eedaflegging en aanstelling tot raadslid.

O.3.

Ontslag, ingediend door dhr. Marcel Baeten, als gemeenteraadslid. Kennisname.
De raad neemt kennis van het ontslag, ingediend door dhr. Marcel Baeten, raadslid.

O.4.

Installatie van een raadslid-opvolger tot effectief raadslid. Onderzoek der
geloofsbrieven. Eedaflegging. Beslissing.
De raad hecht goedkeuring aan de geloofsbrieven van dhr. Wim Rowies, opvolgend raadslid,
en neemt akte van zijn eedaflegging en aanstelling tot raadslid.

O.5.

Notulen van de openbare zitting van 18 december 2013. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 18 december 2013.

O.6.

Gemeenteraadscommissies. Deontologische commissie. Vervanging van een lid.
Beslissing.
De raad duidt dhr. Wim Rowies aan als vervanger van mevr. Daphne Galekop in de
deontologische commissie.

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.
De raad duidt dhr. Dirk Jacquet aan als vervanger van mevr. Daphne Galekop in de de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen in de gemeente.

O.8.

Gemeenteraadscommissies. Verkeerscommissie. Vervanging van een lid. Beslissing.
De raad duidt dhr. Wim Rowies aan als vervanger van mevr. Daphne Galekop in de
verkeerscommissie.

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.
De raad duidt dhr. Dirk Jacquet aan vervanger van dhr. Marcel Baeten, als derde
afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van Interrand, voor de
resterende duur van de legislatuur 2013-2018.

O.10.

Politie. ANPR-camerabewaking op het grondgebied van de gemeente. Advies.
De raad neemt kennis van het gunstig advies van de korpschef en beslist eveneens een
gunstig advies uit te brengen met betrekking tot de plaatsing van 4 ANPR-camera’s op het
grondgebied van de gemeente. Het advies is verplicht in het kader van de camerawet van
21 maart 2007. De plaatsing van de ANPR-camera’s heeft tot doel de verkeersveiligheid te
verhogen en misdrijven te voorkomen.

O.11.

Gemeentelijk patrimonium. Onteigening perceel grond gelegen Jan Lindtsstraat met
oog op aanleg toegangsweg Halan Cauter. Voorlopige vaststelling. Beslissing.
De raad beslist het onteigeningsplan met betrekking tot een perceel grond, gelegen
J. Lindtsstraat, kadastraal gekend sectie B nr 515r en 515s/deel, groot 1 ha 11 a 75 ca,
voorlopig vast te stellen. De onteigening van het perceel grond beoogt de aanleg van een
toegangsweg tot een achtergelegen perceel, eigendom van de gemeente, mogelijk te
maken. Op het achtergelegen terrein zal een kampplaats voor jeugdverenigingen
gerealiseerd worden. Een minnelijk akkoord bleek niet gefinaliseerd te kunnen worden.

O.12.

Gemeentelijk patrimonium. Toekenning van een voorlopige erfpacht aan Eandis op
een perceel grond, gelegen Acacialaan. Voorwaarden. Beslissing.
De raad hecht goedkeuring aan een erfpachtovereenkomst, af te sluiten met Eandis. De
erfpachtovereenkomst heeft betrekking op een perceel grond, gelegen in de Acacialaan,
kadastraal gekend sectie C nr 80/04, groot 18 m². Op het perceel bevindt zich een
hoogspanningscabine, eigendom van Eandis. De erfpachtovereenkomst wordt afgesloten
voor een periode van 99 jaar. De erfpachtvergoeding bedraagt € 1 per jaar.

O.13.

Ruimtelijke Ordening. RUP Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en herbestemming
Serregebieden. Voorlopige vaststelling. Beslissing.
De raad beslist het RUP “Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en herbestemming
serregebieden” voorlopig vast te stellen. De bedoeling van het RUP is om tegemoet te
komen aan de invulling van het bindend sociaal objectief via de ontwikkeling van het WUG
Nilleveld. Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid om andere functies toe te laten in het
WUG, naast wonen. In concreto betreft het sportinfrastructuurmogelijkheden. Het RUP
voorziet eveneens in de omzetting van serregebieden in openruimtebestemmingen.

O.14.

Ruimtelijke Ordening.
RUP zonevreemde
maneges.
Definitieve
vaststelling.
Beslissing.
De raad beslist het RUP “zonevreemde maneges” definitief vast te stellen. De bedoeling van
dit RUP is om zonevreemd gelegen maneges juridische zekerheid en
ontwikkelingsperspectieven te bieden.

O.15.

Onderwijs. Verlenging van het stelsel inzake de toekenning van sociale voordelen aan
de scholen. Schooljaar 2013-2014. Beslissing.
De raad hecht goedkeuring aan de verlenging van het stelsel inzake de toekenning van
sociale voordelen aan de scholen op het grondgebied, schooljaar 2013-2014. De gemeente
komt verder tussen in de toezichtskosten en de kosten met betrekking tot het vervoer naar
en toegang tot het zwembad.

O.16.

Personeelsaangelegenheden. Evaluatie decretale graden. Functiebeschrijvingen.
Vaststelling. Beslissing.
De raad hecht goedkeuring aan de functiebeschrijvingen van de decretale graden, in het
kader van de evaluatieprocedure.

O.17.

Gemeentebelastingen. Afgifte van een badge waarmee toegang tot het recyclagepark
wordt verleend. Invoering. Beslissing.
De raad hecht goedkeuring aan een belastingsreglement met betrekking tot de afgifte van
een badge waarmee toegang tot het recyclagepark wordt verleend. De badge kan worden
afgeleverd aan gemeentelijke diensten, personen die niet in het bezit zijn van een
elektronische identiteitskaart, personen die eigenaar zijn van een tweede verblijf of in
uitzonderlijke gevallen. De belasting bedraagt € 30 per aangemaakte badge.
******

