
Beknopte Lijst Directiecomité AGB,Vast bureau en College van burgemeester en schepenen 

14 januari 2019 

Schepen Denis Bosny verontschuldigd 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  

ALGEMEEN 

De bevoegdheidsverdeling tussen de schepenen werd vastgelegd en enkele praktische 

werkafspraken in afwachting van het huishoudelijk reglement werden gemaakt. 

1 beantwoording van een klacht bij de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant  

Boodschappen op de lichtkrant 

Nieuwsbrief 1/2019 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

8 omgevingsvergunningen (OMV) werden behandeld waarvan 6 afleveringen en 2 weigeringen. 

1 opname in het vergunningenregister 

1 kennisname van beroepsschriften 

1 kennisname van de goedkeuring van de voorgangstoets Bindend Sociaal Objectief (BSO) 

Het project Woonloket binnen IGS Aan de oevers van de Dijle wordt principieel verdergezet 

Vaststelling van de procesnota, de startnota en het planteam gRUP Ravesteinpark 

 

MILIEU 

1 schrapping risicoperceel 

1 behandeling van een klacht reukhinder gracht Bieststraat 

Openbaar onderzoek wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 14 

januari 2019 tot 13 maart 2019. 

Vaststelling agenda gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 24 januari 2019 

 

GRONDGEBIEDSZAKEN 

Permanentieregeling personeel weekends 2019 

Plaatsing deur in gemeentelijke basisschool (GBS) 

Opvolging aanpassingswerken gemeentehuis 

Sloopopvolgingsplan Infrax Goorbeek goedgekeurd 

Opvolging aanleg fietspad Laarstraat en N21 tussen Oudestraat en Wespelaarsebaan 



Verlaging van een boordsteen 

2 Ontleningen 

6 Werkvergunningen (1 jaarvergunning) 

Vraag verkoop restpercelen voormalige pastorie Schiplaken 

 

BURGERZAKEN 

Aanduiding van eerste schepen Michel Baert als ambtenaar van de burgerlijke stand 

1 urneveldconcessie 

Vaststelling referentieadres bij OCMW 

1 adressenlijst (gedeeltelijke verstrekking) 

 

JURIDISCHE ZAKEN 

1 schadedossier opvolging 

1 VVB-vergunning (taxi) 

 

PERSONEEL 

Voorstel aan gemeenteraad omschrijving dagelijks personeelsbeheer 

Vaste benoeming in wervingsambten (23 u + 11 u + 6 u) GBS 

 

FINANCIËN 

Voorstel aan gemeenteraad prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2019 

1 premie inbraakbeveiliging 

Kennisname gevonden contanten 

Bestelbons en mandaten 

 

VRIJE TIJD 

1 erkenning sportclub 

Vraag tot creatie mountainbikeparcours (overleg) 

Organisatie informatiesessie voor verenigingen rond vergoedingen 

Jaargunningen huur tenten, stoelen en springkastelen 

Animatie seniorenfeest 1 juni 2019 



Toelating Zomerse Dinsdagen 

Toelatingen pop-up bar  

Toelating Nieuwjaarsdrink 

2 weigeringen aanvragen circus 

 

VERKEER 

Tijdelijke verwijdering verkeersremmers wegens infrastructuurwerken Zevenbunderweg 

Problematiek parkeren kerkplein Schiplaken uitwuifzone 

Vraag aan politie controle schoolomgevingen 

6 bekrachtigingen burgemeestersbesluiten verkeer (zie rubriek verkeersbesluiten, elektronische 

nieuwsbrief en GiPOD) 

9 politieverordeningen/signalisatievergunningen tijdelijke verkeersmaatregelen (idem) 

 

VAST BUREAU 

PERSONEEL 

Voorstel aan raad voor maatschappelijk welzijn dagelijks personeelsbeheer 

1 re-integratieproject 

Rapportering jobstudenten 

Vergoeding monitoren 

 

FINANCIËN 

Voorstel aan de raad voor maatschappelijk welzijn dagelijks bestuur 

Aanvaarding ten lasteneming afrekening PWA 

 

PATRIMONIUM 

Overleg WZC opstart dossier assistentiewoningen 

 

DIRECTIECOMITé AGB BOORTMEERBEEK 

Oproep raad van bestuur 28 januari 2019 

Aanvaarding schade kapotte bal  

Toelating plaatsing tent aan sporthal 


