
 

GEMEENTERAAD VAN 27 MAART 2017 

 

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 22 

februari 2017. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 22 

februari 2017. 

 

 

O.P.2. Technische dienst. Verlenging samenwerkingsovereenkomst 

rioolbeheer Aquafin. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing van de overeenkomst, 

afgesloten met Aquafin voor een periode van 5 jaar. De vernieuwing heeft 

eveneens betrekking op een periode van 5 jaar. Aquafin biedt, op het vlak van 

het rioolbeheer, verschillende vormen van ondersteuning aan, onder andere op 

het vlak van de opmaak van afkoppelingsdossiers. Aan de overeenkomst zelf 

zijn geen kosten verbonden voor de gemeente. 

 

 

O.P.3. Technische dienst.  Aankoopovereenkomst met Eandis voor een perceel 

grond voor plaatsing gascabine hoek Molenstraat/Welvaartlaan. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de verkoop van een perceel grond, groot 16 m², 

bestemd voor de plaatsing van een bovengrondse gascabine.  

Het perceel situeert zich op de hoek van de Molenstraat en de Welvaartlaan. De 

verkoopprijs (70 €/m²) stem overeen met het schattingsverslag. 

 

 

O.P.4. Secretariaat. Plaatsing GSM-pyloon aan Kapelstraat. Goedkeuring 

huurvoorwaarden. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van huurovereenkomst met 

betrekking tot de plaatsing van een gsm-mast. De overeenkomst wordt 

afgesloten met Proximus en heeft betrekking op een perceel grond, groot circa 

15 m², kadastraal gekend als sectie B nr 365 e2. Een jaarlijkse huurvergoeding 

ten bedrage van 4.500 €, is verschuldigd. 

 

 

 

 

 



O.P.5. Secretariaat. Charter verkeersveiligheid. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het charter, opgesteld door de Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde. De gemeente engageert zich er toe de scholen te ondersteunen 

in hun verkeers- en mobiliteitseducatiebeleid. 

 

 

O.P.6. Secretariaat. Premiereglement starters. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de geactualiseerde versie van het 

premiereglement startende ondernemingen. 

De maximale subsidie voor startende ondernemingen blijft geplaffoneerd op 

15.000 €, te betalen over maximaal 3 jaar. 

 

 

O.P.7. Secretariaat. Oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS. 

Beslissing deelname. 

 

De raad beslist goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel. 

 

 

O.P.8. Secretariaat. Toekenning gratis huisvuilzakken aan begunstigden IGO. 

Goedkeuring wijziging. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van de voorwaarden voor de 

toekenning van gratis huisvuilzakken aan gepensioneerden, die beschikken over 

een attest 'inkomensgarantie voor ouderen'. Aangezien het aantal zakken op 

een rol begin 2017 gehalveerd werd, wordt het aantal rollen huisvuilzakken - 

dat gratis terbeschikking gesteld wordt - verdubbeld. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. Fusiegesprekken Hoeilaart-Overijse-Huldenberg-

Tervuren. Beslissing. 

 

De raad is van oordeel dat fusiegesprekken niet aan de orde zijn en geeft geen 

gevolg aan de uitnodiging van het gemeentebestuur van Overijse tot het voeren 

van gesprekken daaromtrent. 

De raad verklaart zich wel bereid over andere samenwerkingsvormen te 

spreken. 

 

 

O.P.10. Dienst Vrije Tijd. Dienstreglement bibliotheek. Goedkeuring wijziging. 

 

De raad hecht goedkeuring aan het dienstreglement met betrekking tot de 

bibliotheek. De wijziging strekt er toe de uitleentermijnen van de verschillende 

materialen te uniformiseren, de boetebedragen te verhogen, het lidgeld 

kosteloos te maken tijdens het eerste jaar,... . 

 

 

O.P.11. Dienst Vrije Tijd. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

Vervanging lid. 

 

De raad duidt dhr. Robin Deliens aan als plaatsvervanger van dhr. Kamiel Van 

Assche, ontslagnemend, als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur. 



 

O.P.12. Beleid en Dienstverlening. ILV it-punt. Goedkeuring wijziging 

oprichtingsakte. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de oprichtingsakte van ILV 

it-punt. De wijzigingen vloeien voort uit de beslissing van de 

belastingadministratie omtrent de gevraagde btw-vrijstelling. 

 

 

 


