
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

28 januari 2019 

 

 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 28 januari 2019 vanaf 20 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis.  Volgende agendapunten werden behandeld en kregen het gevolg zoals 

vermeld.  De integrale tekst van de besluiten, mogelijke opmerkingen en vergadertechnische 

gegevens worden opgenomen in de notulen van de bedoelde zitting. 

 

 

Openbare zitting 

 

1. Notulen vorige zitting 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zittingen van 17 december 2018 en 7 januari 2019 goed. 

 

2. Kennisname toezichtsbesluiten 

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit: 

• Brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 6 november 2018 met betrekking 

tot de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017.  

 

3. Fractieoverleg huishoudelijk reglement gemeenteraad 

De voorzitter nodigt elke fractie in de gemeenteraad uit om een vertegenwoordiger aan te duiden 

voor een ad hoc-werkgroep met het oog op de aanpassing en actualisering van het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad. 

 

4. Delegatie dagelijks bestuur 

De gemeenteraad stelt de bevoegdheden vast die als 'dagelijks bestuur' aan het college van 

burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 2019 - 2024 worden gedelegeerd. 

 

5. Uitgavencyclus visumverplichting voorwaarden en uitsluitingen 

De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast van de uitgaven vast waarvoor geen voorafgaandelijke 

verplichting van de financieel directeur vereist is. 

 

6. Vaststelling dagelijks personeelsbeheer 

De gemeenteraad stelt de bevoegdheid van de algemeen directeur met betrekking tot het dagelijks 

personeelsbeheer vast. 

 

7. Intrekking besluit personeelsformatie 

De gemeenteraad besluit het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de 

personeelsformatie in te trekken en het personeelsbudget als basis vast te stellen voor de bepaling 

van de noodzakelijke invulling van functies in afwachting van de vaststelling van het 

organisatiebeheersingssysteem. 

 

8. Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool 

De gemeenteraad keurt het aangepaste arbeidsreglement voor de personeelsleden in de 

gemeentelijke basisschool goed. 
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9. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 

De gemeenteraad keurt  het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van een strook 

grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 212E en 212F, onder een 

grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0212HP0000, 

met een oppervlakte volgens meting van negen centiare (9ca), met gereserveerd 

perceelsidentificatienummer B212PP0000 voor een bedrag van 950,00 EUR goed. 

 

10. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 

De gemeenteraad keurt het aangepaste ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan de Bredepleinstraat, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 314/W/3, 

onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 

0214W3P0000, met een oppervlakte volgens meting van drie centiare (3ca), met gereserveerd 

perceelsidentificatienummer C214B4P0000 voor een bedrag van 150,00 EUR goed. 

 

11. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 

De gemeenteraad keurt het aangepaste ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummers 26/C en 26/D, 

onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 

0026E2P0000, met een oppervlakte volgens meting van één are en tien centiare (1 are en 10ca), met 

gereserveerd perceelsidentificatienummer 0026GP0000 voor een bedrag van 5.498,50 EUR goed. 

 

12. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering vewerving Bredepleinstraat 

De gemeenteraad keurt het aangepaste ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan de Bredepleinstraat "Kruisveld", gekadastreerd volgens recent kadastraal 

uittreksel sectie E, deel van nummer 0131AP0000, met een oppervlakte volgens meting van één are 

en dertien centiare (1 a 13 ca), met gereserveerd perceelidentificatienummer E131BP0000 voor een 

bedrag van 5.650,00 EUR goed. 

 

13. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 

De gemeenteraad keurt het aangepaste ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 194S, onder een 

grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0194SP0000, 

met een oppervlakte volgens meting van veertien centiare (14ca), met gereserveerd 

perceelsidentificatienummer B194ZP0000 voor een bedrag van 700,00 EUR goed. 

 

14. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 

De gemeenteraad keurt het aangepaste ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan de Bredepleinstraat 86, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 209H, 

onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 

0209HP0000, met een oppervlakte volgens meting van zesentachtig centiare (86ca), met 

gereserveerd perceelsidentificatienummer C209KP0000 voor een bedrag van 4.300,00 EUR goed. 

 

15. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 

De gemeenteraad keurt het aangepaste ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 37/G, onder 

een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 

0037GP0000, met een oppervlakte volgens meting van2 are en achtenzeventig centiare (2 are en 

78ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 0037KP0000 voor een bedrag van 13.921,00 

EUR goed. 
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16. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 

De gemeenteraad keurt het aangepaste ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van  

een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 36/W/2, onder 

een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 

0036W2P0000, met een oppervlakte volgens meting van 1 are en twintig centiare (1a 20ca), met 

gereserveerd perceelsidentificatienummer 006P3P0000 voor een bedrag van 6.000,00 EUR goed. 

 

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

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van de Scholengemeenschap 

Midden Vlaams-Brabant goed. 

 

18. HaBoBIB - voordracht leden raad van bestuur 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Denis Bosny (met 12 ja), schepen Annick 

DeKeyser (met 13 ja) en raadslid Ann Sleyp (met 13 ja) voor te dragen als kandidaat-bestuurder van 

de opdrachthoudende  intergemeentelijke vereniging HaBoBIB. De overige kandidaten behalen het 

volgende aantal stemmen: raadslid Hans Crol (8 ja), raadslid Steven D'hont (7 ja) en raadslid Ann 

Morissens (7 ja). 

 

19. HaBoBIB - voordracht leden raad van bestuur met raadgevende stem 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Marie-Luise Altmutter (met 9 ja, voor 

raadslid Eddy Mortier 8 ja, 1 ongeldige stem en 3 blanco stemmen) aan te duiden om de raad van 

bestuur van de opdrachthoudende  intergemeentelijke vereniging HaBoBIB bij te wonen met 

raadgevende stem. 

 

20. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigen algemene vergadering 29 januari 2019 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Rodrigue Bijlsma (met 20 ja), raadslid 

Audrey Bogaerts (met 14 ja), raadslid Wouter Decat (met 19 ja), schepen Hans De Locht (met 14 ja), 

raadslid Bert Meulemans (met 20 ja), raadslid Willy Stroobants (met 14 ja) en raadslid Maurice 

Vanmeerbeeck (met 14 ja) aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene 

vergadering van Habobib die zal plaatsvinden op 29 januari 2019 , waarbij de volmachtdragers 

eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn. 

 

21. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 29 januari 2019 

De gemeenteraad keurt de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 

vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB van 29 januari 2019. 

 

22. Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging algemene vergadering 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 13 ja en voor 

raadslid Ann Morissens 8 ja) aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 

Interleuven van 27 maart 2019 en raadslid Maurice Vanmeerbeeck (met 13 ja en voor raadslid Hans 

Crol 8 ja) als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

 

23. Interleuven - aanduiden kandidaat-bestuurder 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Hans De Locht (met 12 ja en voor raadslid 

Steven D'hont 9 ja) voor te dragen als kandidaat–bestuurder voor de dienstverlenende vereniging 

Interleuven.   

 

24. Interleuven - aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Regina Wolfs (met 9 ja of 48 % van de 

stemmen, voor raadslid Eddy Mortier 9 ja of 43 % van de stemmen en 2 blanco stemmen) voor te 

dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de dienstverlenende vereniging 

Interleuven. 
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25. Beheerscomité GD-PBW Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 13 ja en voor 

raadslid Wouter Decat 8 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in het 

Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-

PBW) van Interleuven.  

 

26. EcoWerf - aanduiden vertegenwoordiging gemeente bijzondere algemene vergadering 20 

maart 2019 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 13 ja, voor raadslid 

Sigrid Van Obbergen 7 ja en 1 ongeldige stem) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente 

in de algemene vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de 

volledige legislatuur en raadslid Maurice Vanmeerbeeck (met 11 ja, voor raadslid Steven Van Loock 9 

ja en 1 ongeldige stem) als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

 

27. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 maart 2019 

De gemeenteraad keurt de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone 

algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk 

milieubedrijf Oost-Brabant, van 20 maart 2019. 

 

28. EcoWerf - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Michel Baert (met 12 ja, voor raadslid Ann 

Morissens en 1 ongeldige stem) aan te duiden als kandidaat-lid van de raad van bestuur van 

EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant. 

 

29. EcoWerf - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur met raadgevende stem 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Bert Meulemans (met 18 ja, 1 neen, 1 

blanco en 1 ongeldige stem) aan te duiden als kandidaat-lid van de raad van bestuur met 

raadgevende stem van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant. 

 

30. Riobra - aanduiden vertegenwoordiging gemeente buitengewone algemene vergadering 15 

maart 2019 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Maurice Vanmeerbeeck (met 12 ja en voor 

raadslid Marie-Luise Altmutter 9 ja) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de 

algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra en burgemeester Karin Derua 

(met 11 ja, voor raadslid Rodrigue Bijlsma 5 ja, 1 onthouding en 1 blanco stem) als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger. 

 

31. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 15 maart 2019 

De gemeenteraad keurt de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone 

algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 15 maart 2019. 

 

32. Riobra - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Annick DeKeyser (met 13 ja, voor raadslid 

Bert Meulemans 7 ja en 1 blanco stem) aan te duiden als kandidaat-bestuurder van de 

opdrachthoudende vereniging Riobra. 

 

33. Riobra - aanduiden kandidaat-lid regionaal bestuurscomité 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Annick DeKeyser (met 12 ja, voor raadslid 

Bert Meulemans 7 ja, voor raadslid Eddy Mortier 1 ja en 1 blanco stem) aan te duiden als kandidaat-

lid van het regionaal bestuurscomité van de opdrachthoudende verenging Riobra. 
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34. IGO Leuven - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Maurice Vanmeerbeeck (met 12 ja en voor 

raadslid Regina Wolfs 9 ja) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de 

dienstverlenende vereniging IGO. 

 

35. IGO Leuven - mandatering algemene vergadering 29 maart 2019 

De gemeenteraad keurt de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 

vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO van 29 maart 2019. 

 

36. Iverlek - aanduiden vertegenwoordiging gemeente algemene vergadering 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Gert Verschueren (met 11 ja, voor raadslid 

Rodrigue Bijlsma 8 ja en voor raadslid Eddy Mortier 2 ja) aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek voor de 

volledige legislatuur en burgemeester Karin Derua (met 12 ja en voor raadslid Bert Meulemans 9 ja) 

als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

 

37. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 29 maart 2019 

De gemeenteraad keurt de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de buitengewone 

algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 22 maart 2019. 

 

38. Iverlek - kandidaat-lid regionaal bestuurscomité 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Willy Stroobants (met 13 ja en voor raadslid 

Hans Crol 8 ja) aan te duiden als kandidaat-lid van het regionaal bestuurscomité van de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek. 

 

39. Iverlek - aanduiden kandidaat-bestuurder 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Willy Stroobants (met 12 ja en voor raadslid 

Hans Crol 9 ja) aan te duiden als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniging Iverlek. 

 

40. CIPAL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Hans De Locht (met 11 ja en voor raadslid 

Regina Wolfs 10 ja) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 

vergaderingen van Cipal voor de volledige legislatuur en raadslid Maurice Vanmeerbeeck (met 12 ja 

en voor raadslid Sigrid Van Obbergen 9 ja) als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

 

41. IT-Punt - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 12 ja en voor 

raadslid Sigrid Van Obbergen 9 ja) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in het 

beheerscomité van de interlokale vereniging it-punt. 

 

42. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiging gemeente algemene vergadering 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming en na herstemming burgemeester Karin Derua (met 

12 ja en voor raadslid Steven Van Loock 9 ja) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente 

in de algemene vergadering van De Watergroep cvba en raadslid Maurice Vanmeerbeeck (met 12 ja 

en voor raadslid Rodrigue Bijlsma 9 ja) als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

 

43. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiger gemeente aandeelhoudersbestuur 

drinkwater 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Maurice Vanmeerbeeck (met 12 ja en voor 

raadslid Ann Morissens 9 ja) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in het 

aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep cvba voor de volledige legislatuur.  
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44. Ethias kas arbeidsongevallen - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Maurice Vanmeerbeeck (met 12 ja en voor 

raadslid Hans Crol 9 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de beheersorganen 

van de kas arbeidsongevallen bij Ethias.  

 

45. Interlokale Scholengemeenschap - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 12 ja en voor 

raadslid Steven Van Loock 9 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in het 

beheerscomité van de Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant. 

 

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

gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Michel Baert (met 13 ja en voor raadslid 

Steven D'hont 8 ja) aan te duiden als stemgerechtigde vertegenwoordiger van de gemeente in het 

beheerscomité van de interlokale vereniging 'Aan de Oevers van de Dijle' voor de volledige 

legislatuur en burgemeester Karin Derua (met 12 ja en voor raadslid Wouter Decat 9 ja) als 

plaatsvervangend stemgerechtigde vertegenwoordiger. 

 

47. Providentia - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Michel Baert (met 13 ja en voor raadslid 

Marie-Luise Altmutter 8 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van Providentia. 

 

48. SWaL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Michel Baert (met 13 ja en voor raadslid 

Ann Morissens 8 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van SWaL cvba. 

 

49. ERSV VL Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Remi Serranne (met 13 ja en voor raadslid 

Ann Morissens 8 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw. 

 

50. Toerisme Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Annick DeKeyser (met 12 ja en voor raadslid 

Regina Wolfs 9 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering 

van Toerisme Vlaams-Brabant vzw. 

 

51. Toerisme Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op het feit dat deze vereniging inmiddels werd ontbonden, is het aanduiden van een 

gemeentelijke vertegenwoordiger niet langer nodig. 

 

52. VVSG - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming raadslid Steven Michiels (met 13 ja en voor raadslid 

Bert Meulemans 8 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van VVSG. 

 

53. OVSG - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming en na herstemming burgemeester Karin Derua (met 

12 ja en voor raadslid Steven Van Loock 9 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen 

in de algemene vergadering van OVSG. 
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54. Bosgroep Groene Corridor - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 

Gelet op het feit dat deze vereniging inmiddels werd ontbonden, is het aanduiden van een 

gemeentelijke vertegenwoordiger niet langer nodig. 

 

55. Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Michel Baert (met 13 ja en voor raadslid 

Wouter Decat 8 ja) en burgemeester Karin Derua (met 11 ja, voor raadslid Steven D'hont 9 ja en 1 

blanco stem) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 

het Regionale Landschap Dijleland. 

 

56. Regio Noord - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Denis Bosny (met 13 ja en voor raadslid 

Sigrid Van Obbergen 8 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in het 

beheerscomité van de Regio Noord.  

 

57. Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) -aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 12 ja en voor 

raadslid Wouter Decat met 9 ja) aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen als 

stemgerechtigde afgevaardigde en raadslid Audrey Bogaerts (met 12 ja en voor raadslid Hans Crol 

met 9 ja) als niet-stemgerechtigde afgevaardigde in het Lokaal Overleg Kinderopvang 

Boortmeerbeek.  

 

58. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem een aangepast prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB 

Boortmeerbeek goed te keuren. 

 

59. OCMW - budgetwijziging 2018 nr. 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2018 nr. 1 van het OCMW zoals goedgekeurd 

op de OCMW-raad van 22 november 2018. 

 

60. OCMW - budget 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2019 van het OCMW en stelt het gemeentelijk 

aandeel in het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2019 vast op 2.129.538,00 EUR. 

 

61. Hulpverleningszone Oost - dotatie 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 

van 4 december 2018 betreffende de gemeentelijke dotatie 2019 aan de hulpverleningszone Oost.  

De gemeentelijke dotatie voor 2019 wordt vastgesteld op 563.701,40 EUR. In het budget 2019 zoals 

vastgesteld op de gemeenteraad van 17 december 2018 is echter een dotatie van slechts 452.376,84 

EUR voorzien als bijdrage in de werkingskosten en 95.683,04 EUR als investeringssubsidies.  Bij de 

eerstvolgende budgetwijziging van de gemeente Boortmeerbeek zullen bijkomende 

uitgavenkredieten worden ingeschreven voor de hulpverleningszone Oost. 

 

62. Heropstart dossier herinrichting Haacht-Station 

 

64. N21 Oudestraat tot Wespelaarsebaan 

 

65. Herinrichting N21 (Provinciesteenweg) 

Op voorstel van voorzitter Steven Michiels worden de agendapunten 62, 64 en 65 die door 

respectievelijk de CD&V-fractie, de N-VA-fractie en de Groen-fractie werden ingediend met 

betrekking tot de herinrichting van de N21 gemeenschappelijk behandeld. 
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Aansluitend op de bespreking besluit de gemeenteraad unaniem bij de verdere opvolging van het 

dossier volgende uitgangspunten te hanteren en de lopende onderhandelingen met de betrokken 

partijen verder te zetten: 

• Pleinstraat blijft afgesloten ter hoogte van de Provinciebaan; 

• Groenstraat wordt afgesloten ter hoogte van Provinciebaan; 

• Ter hoogte van het plein wordt een niet-overrijdbare middenberm met voetgangersoversteek 

voorzien; 

• Aanleg volwaardige fiets- en voetpaden, gescheiden door een haag of een parkeerstrook; 

• Afzonderlijke voetgangerszone voor de toegang tot kerk en school; 

• Zone 30 op de N21 ter hoogte van de school; 

• Heraanleg pleintje met ontmoetingsmogelijkheid en voldoende groenafscherming tot de N21 aan 

de school zoals voorzien in het ontwerp; 

• Uitvoering zone 50 zoals voorzien. 

 

63. Uitvoering Oudestraat - Bredepleinstraat 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door raadslid Bert Meulemans over een aantal 

onvolkomenheden met betrekking tot de herinrichting van de Oudestraat - Bredepleinstraat. De 

gemeenteraad besluit unaniem na overleg met het buurtcomité de geformuleerde 

verbetervoorstellen te onderzoeken en/of uit te voeren. 

 

66. Bestuursakkoord meerderheid 

Op vraag van de Groen-fractie deelt burgemeester Karin Derua mee dat het de bedoeling is om 

tijdens de gemeenteraadszitting van 25 maart 2019 het beleidsplan voor de huidige legislatuur voor 

te leggen. 

 

67. Vernieuwing adviesorganen 

Op de vraag van de Groen-fractie met betrekking tot de hernieuwing van de adviesraden deelt 

burgemeester Karin Derua dat aan de gemeenteraad van 25 februari 2019 de nodige 

ontwerpbesluiten zullen worden voorgelegd. 

 

68. Plannen en initiatieven m.b.t. mobiliteit 

De Groen-fractie vraagt naar de intenties van het bestuur met betrekking tot de 

mobiliteitsproblematiek in de gemeente. Schepen Hans De Locht antwoordt dat in het budget 2019 

de nodige middelen zijn voorzien voor de herziening van het mobiliteitsplan. Daarnaast worden 

participatiemomenten met de inwoners voorbereid. 

 

Ingevolge de bepaling in artikel 330 van het decreet lokaal bestuur inzake de organisatie van het 

administratief toezicht waarbij de openbaarheidsverplichting nader omschreven wordt, bevestigt 

ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur de burgemeester heden de voorgaande beknopte 

lijst bekend te maken via de gemeentelijke website en de reglementen en verordeningen aan de 

bevolking binnen de door de Vlaamse overheid bepaalde termijnen aldaar bekend te maken. 

 

De inzage voor het publiek wordt georganiseerd iedere werkdag van 9.00 uur tot 11.30 uur van 29 

januari 2019 tot en met 19 februari 2019 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op 

eenvoudige aanvraag. 
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Namens de gemeenteraad 

 

De algemeen directeur  De burgemeester 

  

 
 

 

Johan Smits 
 

Karin Derua 

 
 

Zonder digitale handtekening (verifieerbare code), heeft dit document geen waarde  

en kunnen er geen rechten uit geput worden. 
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