
 

 
GEMEENTE HOEILAART   

BIJEENROEPING VAN DE 
GEMEENTERAAD 

 AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN  
23 september 2013 om 20.30 uur 

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. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

**** 
 
 
 
 O.1. Ontslag, ingediend door dhr. Jean-Pierre Maeyens, als raadslid en als voorzitter van de 

gemeenteraad. Kennisname. 
 
 
 O.2. Installatie van een raadslid-opvolger tot effectief raadslid. Onderzoek der geloofsbrieven. 

Eedaflegging. Beslissing. 
 
 
 O.3. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. Beslissing. 
 
 
 O.4. Notulen van de openbare zitting van 24 juni 2013. Goedkeuring. 
 
 
 O.5. Burgerzaken. Overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Hoeilaart 

betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en 
van biometrische paspoorten aan Belgische burgers. Goedkeuring.  

 
 
 O.6. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement m.b.t. de opstelling van de markt. Beslissing. 
 
 
 O.7. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement houdende de parkeerregeling op het 

Gemeenteplein. Aanpassing. Beslissing. 
 
 
 O.8. Ruimtelijke Ordening. RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern. Voorlopige vaststelling 

RUP. Beslissing. 
 
 
 O.9. Ruimtelijke Ordening. Aanvraag van CDA verzekeringen, p/a Van Dongen, Hendrik 

Consciencelaan 20, 3090 Overijse tot het verkavelen van een perceel grond langsheen de 
Sloesveldstraat. Grondafstand 4m uit de as van de Sloesveldstraat. Beslissing. 

 
 
 O.10. Gemeentelijk patrimonium. Erfpachtovereenkomst met betrekking tot het station van 

Groenendaal, af te sluiten met NMBS Holding. Goedkeuring. 
 
 
 O.11. Gemeentelijk patrimonium. Herstellen van diverse straten in het kader van de GEN – werken. 

Aanduiding opdrachtgevend bestuur. Voorwaarden. Raming van het gemeentelijk aandeel. 
Beslissing. 

 
 



 O.12. Gemeentelijk patrimonium. Drukverhogingsstation in de Molenstraat. Kosteloze overdracht 
van het perceel, waarop het drukverhogingsstation zich bevindt, aan de gemeente door de 
Gewestelijke Maatschappij voor Volkhuisvesting. Beslissing. 

 
 
 O.13. Patrimonium. Wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het huisvestingsproject 

‘Caronstraat’. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, de Gewestelijke 
Maatschappij voor Volkshuisvesting, Vlabinvest en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen. Goedkeuring.  

 
 
 O.14. Jeugdwerking. Reglement vakantiewerking. Aanpassing. Organisatie van het creatief atelier. 

Goedkeuring. 
 
 
 O.15. Autonoom gemeentebedrijf HOLAR. Rekening 2012. Goedkeuring. 
 
 
 O.16. Iverlek. Algemene vergadering in buitengewone zitting d.d. 13 december 2013. Agenda en 

statutenwijzigingen. Goedkeuring. 
 
 
 O.17. Iverlek. Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering in buitengewone 

zitting d.d. 13 december 2013. Beslissing. 
 
 
 O.18. Iverlek. Aanduiding van een plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene 

vergadering in buitengewone zitting d.d. 13 december 2013. Beslissing. 
 
 
 O.19. VRAGEN en ANTWOORDEN. 
 
 
 


