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Bijeenroeping gemeenteraad  17 januari 2019 

 

 

Gemeentedecreet 
 

Art. 24 
De voorzitter  zit de vergaderingen van 
de gemeenteraad voor, en opent en 
sluit de vergaderingen.    
 
Art. 26  
De gemeenteraad kan enkel 
beraadslagen of beslissen als de 
meerderheid van de zittinghebbende 
gemeenteraadsleden aanwezig is.  
De gemeenteraad 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 besluiten over de 
onderwerpen 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. 
 
Art. 34 
De besluiten worden genomen bij 
volstrekte meerderheid van stemmen. 
Onder volstrekte meerderheid van 
stemmen wordt verstaan, meer dan de 
helft van de uitgebrachte stemmen, 
onthoudingen niet meegerekend.  Bij 
staking van stemmen is het voorstel 
verworpen. 
 
Art. 36 
Voor elke benoeming tot ambten, elke 
contractuele aanstelling, elke verkiezing 
en elke voordracht van kandidaten 
wordt tot een afzonderlijke stemming 
overgegaan. Als bij de benoeming, de 
contractuele aanstelling, de verkiezing 
of de voordracht van kandidaten de 
vereiste meerderheid niet wordt 
verkregen bij de eerste stemming, 
wordt opnieuw gestemd over de twee 
kandidaten die de meeste stemmen 
hebben behaald. 
 
Als bij de eerste stemming sommige 
kandidaten een gelijk aantal stemmen 
behaald hebben, dan wordt de jongste 
kandidaat tot de herstemming 
toegelaten. Personen worden 
benoemd, aangesteld, verkozen of 
voorgedragen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen heeft de jongste 
kandidaat de voorkeur. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad van Boortmeerbeek verzoekt de 
gemeenteraad te vergaderen op maandag 28 januari 2019 in de raadzaal van het 
gemeentehuis aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
DAGORDE 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
3. Fractieoverleg huishoudelijk reglement gemeenteraad 
4. Delegatie dagelijks bestuur 
5. Uitgavencyclus visumverplichting voorwaarden en uitsluitingen 
6. Vaststelling dagelijks personeelsbeheer 
7. Intrekking besluit personeelsformatie 
8. Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool 
9. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
10. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving 

Bredepleinstraat 
11. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving 

Geelsveldweg 
12. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering vewerving 

Bredepleinstraat 
13. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving 

Oudestraat 
14. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving 

Bredepleinstraat 
15. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving 

Geelsveldweg 
16. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving 

Geelsveldweg 
17. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2017 en 

jaarrekening 2017 
18. HaBoBIB - voordracht leden raad van bestuur 
19. HaBoBIB - voordracht leden raad van bestuur met raadgevende stem 
20. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigen algemene vergadering 29 januari 2019 
21. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 29 januari 2019 
22. Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging algemene vergadering 
23. Interleuven - aanduiden kandidaat-bestuurder 
24. Interleuven - aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 
25. Beheerscomité GD-PBW Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging 

gemeente 
26. EcoWerf - aanduiden vertegenwoordiging gemeente bijzondere algemene 

vergadering 20 maart 2019 
27. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 maart 2019 
28. EcoWerf - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur 



Bijeenroeping gemeenteraad van maandag 28 januari 2019 2 / 2 

29. EcoWerf - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur met raadgevende stem 
30. Riobra - aanduiden vertegenwoordiging gemeente buitengewone algemene 

vergadering 15 maart 2019 
31. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 15 maart 2019 
32. Riobra - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur 
33. Riobra - aanduiden kandidaat-lid regionaal bestuurscomité 
34. IGO Leuven - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
35. IGO Leuven - mandatering algemene vergadering 29 maart 2019 
36. Iverlek - aanduiden vertegenwoordiging gemeente algemene vergadering 
37. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 29 maart 2019 
38. Iverlek - kandidaat-lid regionaal bestuurscomité 
39. Iverlek - aanduiden kandidaat-bestuurder 
40. CIPAL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
41. IT-Punt - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
42. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiging gemeente algemene 

vergadering 
43. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 

aandeelhoudersbestuur drinkwater 
44. Ethias kas arbeidsongevallen - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
45. Interlokale Scholengemeenschap - aanduiden vertegenwoordiging 

gemeente 
46. Interlokale vereniging 'Wonen aan de Oevers van de Dijle' - aanduiden 

vertegenwoordiger gemeente 
47. Providentia - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
48. SWaL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
49. ERSV VL Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
50. Toerisme Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
51. Toerisme Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
52. VVSG - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
53. OVSG - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
54. Bosgroep Groene Corridor - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
55. Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
56. Regio Noord - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
57. Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) -aanduiden vertegenwoordiging 

gemeente 
58. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2019 
59. OCMW - budgetwijziging 2018 nr. 1 
60. OCMW - budget 2019 
61. Hulpverleningszone Oost - dotatie 2019 
 

De algemeen directeur, 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter, 

 
Steven Michiels 

 
 

 


