
 

GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 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 25 april 2016. 

Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare zitting van 25 april 

2016. 

 

 

O.P.2. Grondafstand. Verkaveling De Greef en Eggerickx. Bepaling 

grondafstand op 4 m uit de as van de J.B. Michielsstraat. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het tracé in de J.B. 

Michielsstraat. Er wordt voorzien in een grondafstand op 4 meter uit de as van 

de straat. 

 

 

O.P.3. Personeelsdienst. Rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van de rechtspositieregeling van 

het gemeentepersoneel. De rechtspositieregeling omvat de diverse 

administratieve en geldelijke bepalingen, zoals toepasselijk op het contractueel 

en statutair gemeentepersoneel. De aanpassingen vloeien in eerste instantie 

voort uit de wijziging van de regelgeving met betrekking tot de proefperiode. 

De evaluatietermijn van het gemeentepersoneel wordt op 2 jaar gebracht. 

 

 

O.P.4. Personeelsdienst. Arbeidsreglement. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van het arbeidsreglement.  De 

wijziging strekt er in eerste instantie toe het arbeidsreglement in 

overeenstemming te brengen met de nieuwe regelgeving inzake de preventie 

van psychosociale risico's op het werk. 

 

 

O.P.5. Personeelsdienst. Financieel beheerder gemeente - OCMW.  

Vacantverklaring. 

 

De raad beslist de functie van financieel beheerder vacant te verklaren en deze 

te begeven via een aanwervingsprocedure. 

 

 

 



 

O.P.6. Secretaris. Kapitaalverhoging Eandis Assets. Goedkeuring 

onderschrijving door Finilek. 

 

De raad beslist om de financieringsintercommunale Finilek te verzoeken om voor 

rekening van de gemeente Hoeilaart de kapitaalverhoging van Eandis Assets te 

onderschrijven voor een bedrag van 247.383,59 €. 

 

 

O.P.7. Technische dienst. Heraanleg binnenkoer kasteelhoeve. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een opdracht houdende de 'heraanleg 

binnenkoer kasteelhoeve' bij wijze van een open aanbesteding. De waarde van 

die opdracht wordt geraamd op 99.280 euro, btw exclusief. 

 

 

O.P.8. Dienst vrije tijd en welzijn. Huis van het Kind.  kennisname budget 2016 

en voorstel reglement ter ondersteuning van 

opvoedingsondersteunende initiatieven. 

 

De raad neemt kennis van de beslissingen die door de stuurgroep Huis van het 

Kind Druivenstreek genomen worden tijdens de bijeenkomst op 12 april 2016 

(verslag stuurgroep).  

In het bijzonder neemt de raad kennis van het beknopte jaarverslag over de 

werking in 2015, van het budget 2016 en van het subsidiereglement ter 

promotie van opvoedingsondersteunende initiatieven in Hoeilaart en Overijse. 

 

 

O.P.9. Secretariaat. TMVW. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de gewone algemene vergadering van TMVW (IC) van 24 juni 

2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van 

TMVW (IC) van 24 juni 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.10. Secretariaat. TMVW. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergaderingen voor de rest van de legislatuur. 

 

De raad beslist dhr. Luc Meganck aan te duiden als afgevaardigde voor de 

algemene vergaderingen van TMVW (IC) en dit tot het einde van de lopende 

legislatuur. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Watergroep. Agenda en mandaat afgevaardigde voor de 

algemene vergadering. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de statutaire algemene 

vergadering van de Watergroep de dato 10 juni 2016 en machtigt de 

afgevaardigde van de gemeente om het stemgedrag hierop af te stemmen. 

 

 

 

 



 

O.P.12. Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten 

voor de statutaire gewone algemene vergadering van 22 juni 2016. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de gewone algemene 

vergadering van Haviland Intercommunale van 22 juni 206 en machtigt de 

afgevaardigde om het stemgedrag hierop af te stemmen. 

 

 

O.P.13. Secretariaat. Interrand. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaten. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de 

intercommunale Interrand van 29 juni 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.14. Secretariaat. Finilek. Aanduiding afgevaardigde voor de Algemene 

Vergaderingen tot het einde van de legislatuur. 

 

De raad duidt mevr. Eva De Bleeker, schepen, aan als afgevaardigde van de 

gemeente om deel te nemen aan de jaarvergaderingen van Finilek. De 

aanstelling van mevr. Eva De Bleeker geldt tot het einde van de legislatuur. 

 

 

O.P.15. Secretariaat. VVSG.  Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering. 

 

De raad duidt mevr. Els Uytterhoeven aan als vertegenwoordiger  voor de 

algemene vergadering van de VVSG, die plaatsvindt op 9 juni 2016. 

 

 

 


