GEMEENTERAAD VAN 28 NOVEMBER 2016

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

OPENBARE ZITTING
***
O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 24 oktober 2016.
De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 24
oktober 2016.
O.P.2. Kerkfabriek. Actualisatie MJP 2014-2019. Goedkeuring.
De raad hecht goedkeuring aan de actualisatie van het meerjarenplan 20142019 van de Kerkfabriek Sint-Clemens, zoals goedgekeurd door de Kerkraad in
zitting van 10 oktober 2016. De actualisatie heeft onder meer betrekking op de
verhoging van de exploitatie-uitgaven, met het oog op de uitvoering van
herstellingswerken aan de buitenzijde van de kerk (inspectie metselwerk,
dakgoten, dakbedekking,... en herstelling gebreken).
Voor deze werken wordt bijkomend 50.000 € voorzien.
O.P.3. Kerkfabriek. Budget 2017. Aktename.
De raad neemt akte van de actualisatie van het budget 2017 van de Kerkfabriek
Sint-Clemens, zoals goedgekeurd door de Kerkraad in zitting van 10 oktober
2016.
O.P.4. Secretariaat.
Kelleveld.
Goedkeuring
concessieovereenkomst vzw 3WPlus Werk.

verlenging

De raad hecht goedkeuring aan de verlenging van een concessieovereenkomst,
af te sluiten met de vzw 3WPlus. De overeenkomst strekt er toe, in het kader
van een sociaal tewerkstellingsproject, de vzw 3WPlus er mee te belasten de
site Kelleveld te beheren en onderhouden. 3WPlus zal in dit verband de
restauratie van de serres verder zetten, de serres in huur geven en huurders
begeleiden bij de bewerking van deze serres. De nieuwe overeenkomst geldt
voor een periode van 1 jaar.
O.P.5. Technische dienst. Ontwerp en bouw van gemeentelijk sport- en
jeugdinfrastructuur. Goedkeuring bijzondere bestekken.
De raad hecht goedkeuring aan het lastenboek met betrekking tot de opdracht
'ontwerp en bouw van gemeentelijke sport- en jeugdinfrastructuur &

(her)ontwikkeling van gemeentelijke projectsite'. Het lastenboek omvat de meer
gedetailleerde voorwaarden die gesteld worden aan de betrokken opdracht en
waarmee de in een eerste fase geselecteerde kandidaten dan ook rekening
dienen te houden.
O.P.6. Technische dienst. Onderhoud van groene zones door een sociaal
tewerkstellingsbedrijf voor het dienstjaar 2017 met mogelijke
verlenging. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De raad hecht goedkeuring aan een opdracht met als voorwerp het onderhouden
van een gedeelte van het gemeentelijk groenpatrimonium, middels sociale
tewerkstelling, voor het jaar 2017, met mogelijkheid tot verlenging van de
opdracht. De waarde van de opdracht wordt geraamd op 99.340,46 euro,
inclusief btw (per jaar). De opdracht zal worden gegund via een openbare
offertevraag.
O.P.7. Technische Dienst. Onderhoud wegeninfrastructuur.
intercommunale Haviland als opdrachtencentrale.

Aanduiding

De raad hecht goedkeuring aan de samenaankoop via intergemeentelijke
samenwerking met Haviland, waarbij Haviland in 2017 optreedt als
opdrachtencentrale voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur. Eerder
werkte de gemeente ook al samen met Haviland.
O.P.8. Secretariaat. Haviland. Princiepsbeslissing samenaankoop papier en
aanduiding intercommunale Haviland als opdrachtencentrale.
De raad hecht principieel goedkeuring aan 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. Eerder werkte de gemeente ook al samen met Haviland.
O.P.9. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten
voor buitengewone algemene vergadering van 14 december 2016.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Haviland van 14 december 2016 en machtigt de gemeentelijke
afgevaardigde om de betrokken agendapunten goed te keuren.
O.P.10. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de
intercommunale Interrand van 14 december 2016 en draagt de volmachtdragers
van de gemeente op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

O.P.11. Secretariaat. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.
Aanduiding van een afgevaardigde.
De raad beslist mevrouw Els Uytterhoeven aan te duiden om deel te nemen aan
de algemene vergadering van 7 december 2016 van de vzw Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten.
O.P.12. Jeugd. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging lid.
De raad neemt kennis van het ontslag van mevr. Lorre Platton als lid van de
Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur en beslist mevr. Louise Foulon
aan te duiden als plaatsvervanger, op voordracht van de Jeugdraad.
O.P.13. Financiën. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein. Verlenging voor de periode 2017-2019.
De raad hecht goedkeuring aan de vernieuwing van het retributiereglement op
werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, voor de
periode 2017-2019. De retributie is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleufwerken en bedraagt 2,17 euro voor werken in rijwegen, 1,63
euro voor werken in voetpaden en 0,98 euro voor werken in aardewegen.
O.P.14. Secretariaat. Jaarverslag GROS 2015. Kennisname.
De raad neemt kennis van het werkings- en financieel verslag 2015, van de
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.

