
 
 

COLLEGE VAN 20 MEI 2019 
 

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het decreet lokaal 

bestuur 
 

* * * 
 

GEHEIME ZITTING 

* * * 
 

1. Notulen van het schepencollege van 13 mei 2019. Goedkeuring. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen beslist goedkeuring te hechten aan 
de notulen van 13 mei 2019. 
 
 

2. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor het wijzigen voordeur zonder 
stabiliteitswerken. 

Besluit 
 Artikel 1 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan 
de aanvrager onder de gestelde voorwaarden. 

 
 Artikel 2 

Een exemplaar van de beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken 
instantie(s). 
 
 

3. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor het uitbreiden van 
een zonevreemde vrijstaande eengezinswoning aan de achterzijde. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan 
de aanvrager onder de gestelde voorwaarden. 
 
Artikel 2 
Een exemplaar van de beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken 
instantie(s). 
 
 

  



4. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor een aanbouw op gelijkvloers aan 
een gesloten eengezinswoning. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan 
de aanvrager onder de gestelde voorwaarden. 
 
Artikel 2 
Een exemplaar van de beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken 
instantie(s). 
 
 

5. Dienst Omgeving. Premie voor energiebesparende werken. Aanvraag 
voor een nieuwbouwwoning. 

Besluit 
Artikel 1 

 Het schepencollege besluit een gemeentelijke bouwpremie ten bedrage toe te 
kennen aan de aanvrager. 

 Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 
Een exemplaar van deze beslissing wordt tevens overgemaakt aan 
de financiële dienst voor storting op opgegeven rekeningnummer. 
 
 

6. Dienst Omgeving. Premie voor energiebesparende werken. Aanvraag 
voor dakisolatie. 

Besluit 
Artikel 1 

 Het schepencollege besluit een gemeentelijke bouwpremie ten bedrage toe te 
kennen aan de aanvrager. 

 Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 
Een exemplaar van deze beslissing wordt tevens overgemaakt aan 
de financiële dienst voor storting op opgegeven rekeningnummer. 

 
 

7. Dienst Omgeving. Premie voor energiebesparende werken. Aanvraag 
voor zonnepanelen.  

Besluit 
Artikel 1 

 Het schepencollege besluit een gemeentelijke bouwpremie ten bedrage toe te 
kennen aan de aanvrager. 

 Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 
Een exemplaar van deze beslissing wordt tevens overgemaakt aan 
de financiële dienst voor storting op opgegeven rekeningnummer. 
 
 

  



8. Dienst Omgeving. Aanvraag voor een premie voor energiebesparende 
werken voor hoogrendementsbeglazing voor de woning. 

Besluit 
Artikel 1 
Het schepencollege besluit een gemeentelijke bouwpremie ten bedrage toe te 
kennen aan de aanvrager. 
 
Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 
Een exemplaar van deze beslissing wordt tevens overgemaakt aan 
de financiële dienst voor storting op opgegeven rekeningnummer. 
 
 

9. Dienst Omgeving. Premie voor energiebesparende werken Aanvraag 
voor zonnepanelen. 

Besluit 
Artikel 1 

 Het schepencollege besluit een gemeentelijke bouwpremie ten bedrage toe te 
kennen aan de aanvrager. 

 Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 
Een exemplaar van deze beslissing wordt tevens overgemaakt aan 
de financiële dienst voor storting op opgegeven rekeningnummer. 
 
 

10. Dienst Omgeving. Premie voor energiebesparende werken. Aanvraag 
voor zonnepanelen. 

Besluit 
Artikel 1 
Het schepencollege besluit een gemeentelijke bouwpremie ten bedrage toe te 
kennen aan de aanvrager. 

Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 
Een exemplaar van deze beslissing wordt tevens overgemaakt aan 
de financiële dienst voor storting op opgegeven rekeningnummer. 
 
 

11. Dienst Omgeving. Premie-aanvraag voor energiebesparende werken. 
Aanvraag voor een condensatieketel. 

Besluit 
Artikel 1 
Het schepencollege besluit een gemeentelijke bouwpremie ten bedrage toe te 
kennen aan de aanvrager. 

Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 
Een exemplaar van deze beslissing wordt tevens overgemaakt aan 
de financiële dienst voor storting op opgegeven rekeningnummer. 
 
 

  



12. Dienst Omgeving. Premie voor energiebesparende werken. Aanvraag 
voor isolatie spouwmuren. 

Besluit 
Artikel 1 
Het schepencollege besluit geen gemeentelijke bouwpremie toe te kennen aan 
de aanvrager omwille van de vermelde reden. 

Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 
 
 

13. Dienst Omgeving. Premie voor energiebesparende werken. Aanvraag 
voor isolatie van muren. 

Besluit 
Artikel 1 
Het schepencollege besluit geen gemeentelijke bouwpremie toe te kennen aan 
de aanvrager omwille van de vermelde reden. 
 
Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 

 

14. Dienst Omgeving. Premie voor energiebesparende werken. Aanvraag 
voor het isoleren van muren. 

Besluit 
Artikel 1 
Het schepencollege besluit geen gemeentelijke bouwpremie toe te kennen aan 
de aanvrager omwille van de vermelde reden. 
 
Artikel 2  
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van deze collegebeslissing. 
 
 

15. Technische dienst. Uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen. Toewijzing distributienetbeheerder Fluvius. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen besluit voor lot 4, plaatsing van 
de laadpalen in 2020, opnieuw te werken via de distributienetbeheerder Fluvius. 
 
 

16. Technische dienst. Premie inbraakbeveiliging. Toewijzing. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning 
van een premie aan de aanvrager. 
Het bedrag zal door de financiële dienst worden overgemaakt op het opgegeven 
rekeningnummer. 
 
 

17. Technische dienst. Verbeteren zichtbaarheid in- en uitrit parking Okay. 
Besluit. 

Dit agendapunt wordt uitgesteld. 
 
 

  



18. Secretariaat. Stedenbouwkundige ondersteuning Haviland. Uitbreiding 
samenwerkingsovereenkomst periode 2019. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan 
de uitbreiding van de ondersteuning door Haviland van de dienst Omgeving naar 
3 dagen per week, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de bestaande 
'samenwerkingsovereenkomst dienstverlening tussen Haviland en de gemeente 
Hoeilaart', voor de periode van 27 mei 2019 tot en met 10 november 2019.  

 
 Artikel 2 

Het college beslist dat de toegewezen diensten middels het 'in-house principe' 
door Haviland worden gepresteerd en aangerekend op basis van een open 
boekhouding. 
 
 

19. Algemeen directeur. ICT. Redundante internetverbinding 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een bijkomende 
internetconnectie te voorzien door de introductie van een Telenetverbinding. 
 
 

20. Secretariaat. Kerkfabriek. Kennisname vergadering d.d. 23 april 2019. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten, 
getroffen in zitting van de kerkfabriek van 23 april 2019. 
 
 

21. Dienst Burgerzaken. Voorstel tot schrapping van ambtswege. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen beslist betrokkene van ambtswege 
te schrappen uit de bevolkingsregisters. 
 
 

22. Dienst Burgerzaken. Voorstel tot schrapping van ambtswege. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen beslist betrokkene van ambtswege 
te schrappen uit de bevolkingsregisters. 
 
 

23. Dienst Burgerzaken. Voorstel tot schrapping van ambtswege. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen beslist betrokkene van ambtswege 
te schrappen uit de bevolkingsregisters. 
 
 

  



24. Dienst Burgerzaken. Voorstel tot schrapping van ambtswege. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen beslist betrokkene van ambtswege 
te schrappen uit de bevolkingsregisters. 

 

25. Personeelsdienst. Aanstelling jury aanwervingsexamen. Deskundige 
Lokale Economie & Toerisme. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist als leden van 
de examencommissie de voorgestelde personen te benoemen. 

 Artikel 2 
Op 9 juli 2019 gaan het verkort assessment en de psychotechnische test door. 
De schriftelijke proef is voorzien van 31 mei tot en met 6 juni 2019 via 
een thuisopdracht. De mondelinge proef voor deze functie zal plaatsvinden op 
4 juli 2019. 
 
 

26. Dienst Welzijn. Kinderdorp. Alternatieve locatie zomerbarbecue. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de cafetaria van 
het GC Felix Sohie als alternatieve locatie voor te stellen aan Kinderdorp, voor 
de organisatie van een BBQ. 

 
 Artikel 2 

De kostprijs wordt bepaald volgens het gangbare reglement, tarief verenigingen 
OF de locatie wordt gratis aangeboden. 

 
 Artikel 3 

Aan de technische dienst wordt gevraagd om de nodige tafels en stoelen 
(uitleendienst) te voorzien zodat de activiteit bij mooi weer in het tuin 
kan doorgaan. 
 
 

27. Dienst Welzijn. Kampvervoer Kinderdorp. Besluit goedkeuring aanvraag 
vervoer materiaal. 

Besluit 
Artikel 1 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van Kinderdorp 
tot het vervoeren van materiaal naar en van de kampplaats, op maandag 5 en 
vrijdag 9 augustus, goed. 

  
 Artikel 2 
 De coördinator Welzijn brengt Kinderdorp hiervan op de hoogte en maakt 

de nodige werkfiches met praktische afspraken op voor de technische dienst. 
 
 
28. Dienst Vrije Tijd. Jeugdbeleid. Stappenplan oprichting jeugdhuis. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn akkoord voor 
de uitvoering van het stappenplan. 
 
 



29. Bibliotheek. Oude maningen. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overzicht van 
niet-ingeleverde boeken en gaat akkoord dat deze gegevens aan 
de financiële dienst worden gegeven om een factuur op te maken. 
 
 

30. Financiële dienst. Mandaten/invorderingsstaten. Beslissing tot betaling. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college beslist goedkeuringslijst aanrekeningen 2019/22 goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht een afschrift van 
deze beslissing te bezorgen aan de financiële dienst. 
 
 

31. Dienst Omgeving. Aflevering uittreksels uit de plannen- en 
vergunningenregisters op vraag van notarissen en immokantoren voor 
onroerende goederen. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de gevraagde 
informatie mee te delen. 
 
 

32. Dienst Omgeving. Stand van zaken gecoro 16 mei 2019. 

 Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van 
de kandidatuurstellingen ontvangen voor de gecoro. 
 
 

33. Technische dienst. Overzichtslijst vergunningen openbaar domein. 
Kennisname. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst 
vergunningen openbaar domein. 
 
 

34. Secretariaat. Inkomende briefwisseling. Periode 10 t.e.m. 16 mei 2019. 

 Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst 
van de inkomende briefwisseling van 10 mei t.e.m. 16 mei 2019. 
 
 

35. Secretariaat. SEL Zorgnetwerk Zenneland. Verslag en presentatie 
algemene vergadering van 26 maart 2019. 

 Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en 
de presentatie van de algemene vergadering van SEL Zorgnetwerk Zenneland 
van 26 maart 2019. 

 
  



36. Dienst Burgerzaken. Huwelijken en jubilarissen. Kennisname 
huwelijken en jubilarissen juni 2019. 

Kennisname / aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de huwelijken en 
jubilarissen voor de maand juni 2019. 
 
 

37. Personeelsdienst. Beslissingen algemeen directeur april 2019. 
Kennisname. 
 
Kennisname / aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissingen 
van de algemeen directeur voor april 2019. 
 
 

38. Dienst Vrije Tijd. Activiteiten Toerisme 2019. 
 
Kennisname / aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overzicht van 
de toeristische activiteiten voor de zomer van 2019. 
 
 

39. Algemeen directeur. Energiemotie Schelle. Plaatsing zonnepanelen 
boven het spoorwegennet. 

Kennisname / aktename 
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de energiemotie van 
de  gemeente Schelle over de plaatsing van zonnepanelen boven 
het spoorwegennet als kansrijk duurzaamheidsproject met ruime 
participatiemogelijkheden in alternatieve energie. 
 
 

40. Communicatiedienst. Communicatiepunten vanuit het college. 

Bespreking 
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt een aantal 
communicatiepunten. 
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