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
28 april 2014 om 20.30 uur

OPENBARE ZITTING
****

O.1.

Notulen van de openbare zitting van 24 maart 2014. Goedkeuring.

O.2.

Gemeentelijk politiereglement. Actualisatie. Goedkeuring.

O.3.

GAS. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Vilvoorde en gemeente Hoeilaart inzake de
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit.
Goedkeuring.

O.4.

Speelterrein Mariën. Adviezen sportraad en jeugdraad. Kennisname. Beslissing.

O.5.

Ruimtelijke Ordening. Aanvraag van de heer en mevrouw Vande Pitte Christine en Frederik,
p/a Karrenbergstraat 18, 1560 Hoeilaart tot het verkavelen van een grond gelegen langsheen
de Karrenbergstraat. Grondafstand 8 m vanaf de scheiding van het openbaar domein met
het bos. Goedkeuring.

O.6.

Ruimtelijke Ordening. Definitieve vaststelling van het RUP Opsplitsen grote woningen buiten
de kern. Beslissing.

O.7.

Patrimonium. Onteigening perceel grond langs Jan Lindtsstraat. Definitieve vaststelling van
het onteigeningsplan. Beslissing.

O.8.

Technische dienst. Samenaankoop strooizout-onderhoud wegeninfrastructuur. Aanduiding
Haviland als aankoopcentrale (voor de aankoop van strooizout) en als opdrachtencentrale
(voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur). Beslissing.

O.9.

Milieu. Ondertekening Burgemeestersconvenant/Covenant of Mayors. Beslissing.

O.10.

Finilek. Jaarvergadering. Goedkeuring agenda. Beslissing.

O.11.

Finilek. Aanduiding van een afgevaardigde van de gemeente voor de jaarvergadering.
Beslissing.

O.12.

Finilek. Aanduiding van een plaatsvervanger van de afgevaardigde van de gemeente voor de
jaarvergadering. Beslissing.

O.13.

VRAGEN en ANTWOORDEN.

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 tweemaal bijeengeroepen
is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na
een derde oproeping, ongeacht het aantal aanwezige
leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen
over de ontwerpen die voor de derde maal op de
agenda voorkomen.
De termijnen, bedoeld in artikel 21 en 23, worden voor
deze tweede en derde oproeping teruggebracht tot
twee dagen. In deze oproepingen wordt vermeld dat
het om een tweede of derde oproeping gaat. In de
derde oproeping worden de bepalingen van dit artikel
overgenomen.

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN
28 april 2014 om 20.30 uur

GEHEIME ZITTING
****

G.1.

Notulen van de geheime zitting van 24 maart 2014. Goedkeuring.

G.2.

Dading, af te sluiten met betrekking tot de verkaveling Paloker. Goedkeuring.

