
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

25 februari 2019 

 

 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 25 februari 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 zitting van 28 januari 2019 met 13 ja en 10 neen-stemmen 

goed. 

 

2. Kennisname toezichtsbesluiten 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant 

van 31 januari 2019 waarmee de verkiezing van de leden van de politieraad te Boortmeerbeek, zoals 

beschreven in het proces-verbaal van 7 januari 2019, wordt goedgekeurd. 

 

3. Kosteloze grondafstand - verkaveling 2012/00002 - Kroonprinses Elisabethstraat en Hertogin 

van Brabantplein 

De gemeenteraad besluit unaniem een strook grond met de oppervlakte van 35 are en 20 centiare, 

zoals aangeduid op het opmetingsplan met de referentie van de prekadastratie, gratis over te nemen 

en in te lijven in het openbaar domein. 

 

4. Gedeeltelijke verplaatsing en wijziging buurtweg 41 te Boortmeerbeek - eerste 

beraadslaging 

De gemeenteraad besluit met 12 ja, 5 neen en 6 onthoudingen de gedeeltelijke verplaatsing en 

wijziging van buurtweg 41 te Boortmeerbeekk langs de site, oorspronkelijk kadastraal gekend als 

Boortmeerbeek, afdeling 2, sectie E en perceelnummers 138A, 138B, 138C, 138D, 130D, 130K en 

130L en bijhorend rooilijnplan zoals aangeduid op het plan van landmeetkantoor Artois bvba uit 

Herent voorlopig vast te stellen en aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht te 

geven hierover een openbaar onderzoek te organiseren. 

 

5. Delegatie aanvullende reglementen op het wegverkeer 

De gemeenteraad besluit met 17 ja en 6 neen-stemmen de bevoegdheid tot het goedkeuren van 

aanvullende politiereglementen op het wegverkeer op de gemeentewegen die zich op het 

grondgebied van de gemeente bevinden, voor de periode 2019 - 2014 te delegeren aan het college 

van burgemeester en schepenen. 

 

6. Installatie adviesraden 

De gemeenteraad besluit unaniem voor de legislatuur 2019 - 2024 volgende adviesraden op te 

richten: cultuurraad, gezondheidsraad, jeugdraad, milieuadviesraad, noord-zuidraad, raad voor 

dierenwelzijn, seniorenraad ensportraad. Via de gemeentelijke website en nieuwsbrief zal een 

oproep tot kandidaat-leden worden gelanceerd. 
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7. Vaststelling maatschappelijke geledingen GECORO 

De gemeenteraad besluit met 12 ja, 4 neen en 7 onthoudingen het aantal leden van de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vast te stellen op 13 en de maatschappelijke 

geledingen binnen de gemeente die worden opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers 

alsmede hun plaatsvervangers voor te dragen, als volgt vast te stellen: 

•de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen; 

•de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of 

zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers; 

•de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van handelaars; 

•de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers; 

•de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers. 

Het amendement van de NV-A-fractie om de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één 

jeugdvereniging toe te voegen, wordt met 18 neen, 4 ja en 1 onthouding verworpen. 

 

8. IGO - herbevestiging samenwerkingsovereenkomst Energiehuis 

De gemeenteraad besluit unaniem de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en de 

gemeente betreffende de Vlaamse energielening en het Energiehuis te herbevestigen. 

 

9. IGS Hofheide - aanduiden vertegenwoordiger gemeente algemene vergadering 26 maart 

2019 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Maurice Vanmeerbeeck (met 12 ja tegen 11 voor 

Sigrid Van Obbergen) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 

vergadering van de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide voor de volledige legislatuur en Ann 

Sleyp (met 13 ja, 4 neen en 6 onthoudingen) als plaatsvervanger. 

 

10. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 26 maart 2019 

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

vergadering van IGS Hofheide op 26 maart 2019 goed. 

 

11. EcoWerf - algemeen comité 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming Karin Derua (met 12 ja tegen Wouter Decat 11 ja) 

aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente voor het algemeen comité van EcoWerf, 

Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant voor de volledige legislatuur en Maurice Vanmeerbeeck 

(met 12 ja, 4 neen en 7 onthoudingen) als plaatsvervanger. 

 

12. Zefier - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De gemeenteraad besluit Hans De Locht (met 12 ja tegen 9 ja voor Steven Van Loock en 2 ongeldig) 

aan te duiden als volmachthouder van de gemeente Boortmeerbeek om deel te nemen aan de 

buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier voor de volledige 

legislatuur en Willy Stroobants (met 13 ja, 5 neen, 4 onthoudingen en 1 ongeldig) als 

plaatsvervangend volmachthouder. 

 

13. Malterie Den Ast - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 

De gemeenteraad besluit Michel Baert (met 12 ja tegen 10 voor Regina Wolfs) aan te duiden om de 

gemeente voor de volledige legislatuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 

eigenaars van Malterie Den Ast . 

 

14. Intrekken en hernemen besluit vertegenwoordiging gemeente Lokaal Overleg Kinderopvang 

De gemeenteraad besluit het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de 

aanduiding van vertegenwoordigers in het lokaal overleg kinderopvang in te trekken en besluit na 

geheime stemming burgemeester Karin Derua (met 12 ja tegen 11 voor Ann Morissens) namens de 

gemeenteraad aan te duiden als niet-stemgerechtigd lid van het lokaal overleg kinderopvang. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 1746-5440-3120-9714.

https://www.verifieer.be/code/1746544031209714


 

Gemeenteraad - maandag 25 februari 2019 3 / 4 

 

15. AGB - budget 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem het budget 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Boortmeerbeek goed te keuren. 

 

16. Retributie vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfsvergunning 'bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaar) 

De gemeenteraad besluit met 18 neen, 1 ja en 4 onthoudingen geen bijkomende retributie te 

vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning ‘bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf: de elektronische A-kaart', zoals 

voorgesteld door de Vlaams Belang-fractie. 

 

17. Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

De gemeenteraad besluit met 12 ja, 3 neen en 8 onthoudingen het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad vast te stellen, nadat een amendement van de CD&V-fractie over het zittingsverslag 

met 15 ja, 5 neen en 3 onthoudingen werd aanvaard. 

 

18. Amendement bij agendapunt 17 'Huishoudelijk reglement gemeenteraad' ingediend door de 

Groen-fractie 

Zie punt 17 

 

19. Schriftelijke vragen overeenkomstig artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur ingediend 

door de Groen-fractie 

Schriftelijke vragen overeenkomstig artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur ingediend door de 

Groen-fractie betreffende: 

• Stand van zaken inzake N21 

• Motivatie kandidaten Gecoro  

• Markt met streekproducten, ambachtelijke producten en bioprouducten  

• Het charter ‘bij-vriendelijke’ gemeente   

• Versterking “Burgerparticipatie” in de gemeente  

• Standpunt omgevingsvergunningsaanvraag retail-complex Kampenhout-sas gemeente Kampenhout 

Conform artikel 11 van het huishoudelijk reglement zal het college van burgemeester en schepenen 

de vragen binnen de maand beantwoorden en op de website publiceren. 

 

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 26 

februari 2019 tot en met 19 maart 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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