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De voorzitter vcrn de gemeenteraod van Boortmeerbeek verzoekt de
gemeenterøod te vergaderen op maanddg 25 madrt 2079 om 20 uur ìn de
roødzaal von het gemeentehuis.
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Notulen vorige zitting
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benoefird, ængedeH, rædoæn of
voorgedragerì
\,ols[ekÞ

bü

meerderheil tan sbmrnen.

Elü

stakirìg

van sbîrnen heeft de þngsþ
lendiÈædevoorkeur.

L6.
17.
18.
19.

20.
2L.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

n ma ndatering verwe rving O udestraat
Goed ke uring aa n koopa kte en ma ndate r¡ng verwerv¡ ng Oudestraat
Goed keu ring aa n koopa kte e n ma ndate ring verwerving Gen n inckstraat
Goedkeuring tracé der wegen - verkaveling Heikestraat e

oMV2018/00124VK
Goedkeuring voorlopige vaststell¡ng wijziging buurtweg 4L en
OMV2019/00032OD - Brody
Basispakket IGS Wonen aan de oevers van de Dijle
Bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal
van22 maart 2019
Bekkenbestuur Dijle - Zennebekken - aandu¡den vertegenwoordiger
gemeente
Aa nd uiding vertege nwoordiging en e ngageme nt vervoersregio
Hernem i ng afgevaa rd igden a lgemeen comité Ecowerf
Mandatering BAV SwaL 16 april20L9
nterle uven - ma ndatering buitengewone a lgeme ne vergade ring 27 maa rt
2019
Bevestiging vertege nwoordiging i n cl uster EcoWe rf
Bevestiging vertegenwoordiging in cl uster nterleuven
Bevestiging vertegenwoordig¡ng i n cl uster IGO
Bevestiging vertegenwoo rdig¡ng in cl uster Hofheide
Leningovereenkomst
Ecowerf inkohieringsproces contantbelasting inzameling huishoudelijk afval
Belasting op de afgifte van adm¡nistratíeve stukken
Nominatieve subsidie Primus Classic
HaBoBlB - aanduiden afgevaardigde algemene vergadering 16 april 2019
HaBoBlB - mandatering AV
Kennisname verslag noord-zu¡draad 23 oktober 2018
Kennisname verslagen milieuadviesraad 14 november 2018 en 24 januari
2019
Kennisname verslagen sen¡orenraad 20 november 20L8 en 28 januari 2019
Kennisname verslag sportraad 10 decembet 20LS
Kennisname verslag cultuurraad 10 december 2018
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Büeenroep¡ng gemeenterood van maøndag 25 maart 2079
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