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Bijeenroeping gemeenteraad 14 februari 2019 

 

 

Decreet lokaal bestuur 
 

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 of beslissen over de 
onderwerpen die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen.  
In de oproeping vermeld in het tweede 
lid, wordt vermeld dat het om een 
tweede oproeping gaat en worden de 
bepalingen van dit artikel 
overgenomen. 
 

 

De voorzitter van de gemeenteraad van Boortmeerbeek verzoekt de 
gemeenteraad te vergaderen op maandag 25 februari 2019 aansluitend op de 
zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 
 
DAGORDE 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
3. Kosteloze grondafstand - verkaveling 2012/00002 - Kroonprinses 

Elisabethstraat en Hertogin van Brabantplein 
4. Gedeeltelijke verplaatsing en wijziging buurtweg 41 te Boortmeerbeek - 

eerste beraadslaging 
5. Principiële vaststelling gedeeltelijke verlegging buurtweg nr. 41 
6. Delegatie aanvullende reglementen op het wegverkeer 
7. Installatie adviesraden 
8. Vaststelling maatschappelijke geledingen GECORO 
9. IGO - herbevestiging samenwerkingsovereenkomst Energiehuis 
10. IGS Hofheide - aanduiden vertegenwoordiger gemeente algemene 

vergadering 26 maart 2019 
11. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 26 maart 2019 
12. EcoWerf - algemeen comité 
13. Zefier - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
14. Malterie Den Ast - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
15. Intrekken en hernemen besluit vertegenwoordiging gemeente Lokaal Overleg 

Kinderopvang 
16. AGB - budget 2019 
Agendapunt aangebracht door de Vlaams Belangfractie 
17. Retributie vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfsvergunning 

'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' 
(elektronische A-kaart) 

Agendapunt aangebracht door de voorzitter van de gemeenteraad 
18. Huishoudelijk reglement gemeenteraad 
 

De algemeen directeur, 
 

 
Johan Smits 

De voorzitter, 
 

 
 
Steven Michiels 

 
 

 


