
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

25 maart 2019 

 

Ontwerp 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 25 maart 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 unaniem de notulen van de zitting van 25 februari 2019 goed. 

 

2. Toelichting informatieveiligheid & privacybescherming 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de heer Dimitri Ceyssens, data protection 

officer van de gemeente, over de procedures en initiatieven met betrekking tot de 

informatieveiligheid en de privacybescherming. 

 

3. Beleidsverklaring 

De burgemeester deelt namens de meerderheidsfracties de beleidsverklaring mee. 

 

4. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 

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

grond aan de Oudestraat, met een oppervlakte volgens meting van één centiare (1ca), voor een 

bedrag van 50,00 EUR goed te keuren. 

 

5. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Oudestraat 

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

grond aan de Oudestraat, met een oppervlakte volgens meting van veertien centiare (14ca), voor een 

bedrag van 700,00 EUR goed te keuren. 

 

6. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Genninckstraat 

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

grond aan de Genninckstraat, met een oppervlakte volgens meting van één are vijfentwintig centiare 

(1a  25ca), voor een bedrag van 1.608,54 EUR goed te keuren. 

Aansluitend besluit de gemeenteraad aan de eigenaars bijkomend een vergoeding toe te kennen van 

756,91 EUR voor de aangerichte schade aan de tuin tijdens de werken. 

 

7. Goedkeuring tracé der wegen - verkaveling Heikestraat - OMV2018/00124VK 

Werd uitgesteld naar de volgende zitting. 

 

8. Goedkeuring voorlopige vaststelling wijziging buurtweg 41 en  OMV2019/00032OD - Brody 

Werd uitgesteld naar de volgende zitting. 
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9. Basispakket IGS Wonen aan de oevers van de Dijle 

De gemeenteraad besluit in te stemmen met de aangepaste en aangevulde doelstellingen van het 

intergemeentelijke samenwerkingsproject 'Wonen aan de oevers van de Dijle' zoals geformuleerd 

door IGO.  

 

10. Bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 

2019 

De gemeenteraad besluit het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 

2019 met betrekking tot de goedkeuring van de gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-

bestuurders en de aanduiding van mevrouw Greet Geypen, schepen te Mechelen, als individuele 

vertegenwoordiger van de gemeente te bekrachtigen. Aansluitend besluit de gemeenteraad het 

besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019 met betrekking tot de 

mandatering van de vertegenwoordiger van de gemeente op de bijzondere algemene vergadering 

van Cipal van 22 maart 2019 te bekrachtigen. 

 

11. Bekkenbestuur Dijle - Zennebekken - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 

De gemeenteraad besluit zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Dijle-

Zennebekken en besluit voor de duur van de legislatuur Annick Dekeyseraan te duiden als 

vertegenwoordiger van de gemeente in het Bekkenbestuur Dijle - Zennebekken en Karin Derua als 

plaatsvervanger. 

 

12. Aanduiding vertegenwoordiging en engagement vervoersregio 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming schepen Hans De Locht (met 11 ja)  voor de duur van 

de legislatuur aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de Vervoerregioraad van de 

Vervoerregioraad Mechelen en schepen Michel Baert (met 13 ja) als ervaringsdeskundige als de 

ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente. 

 

13. Herneming afgevaardigden algemeen comité Ecowerf 

De gemeenteraad besluit het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 met betrekking tot 

de aanduiding van burgemeester Karin Derua als vertegenwoordiger van de gemeente voor het 

algemeen comité van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant en van raadslid Maurice 

Vanmeerbeeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger in te trekken. 

Aansluitend besluit de gemeenteraad na geheime stemming  voor de duur van de legislatuur schepen 

Michel Baert (met 12 ja) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente voor het algemeen 

comité van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant en raadslid schepen Hans De 

Locht (met 13 ja) als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

 

14. Mandatering BAV SwaL 16 april 2019 

De gemeenteraad besluit schepen Michel Baert te mandateren om als vertegenwoordiger van de 

gemeente op de buitengewone algemene vergadering van SWaL cvba van 16 april 2019 het 

aangepaste ‘reglement van samenstelling van de raad van bestuur’ goed te keuren. 

 

15. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 27 maart 2019 

De gemeenteraad besluit het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de 

bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven als volgt vast te stellen: 

1. Samenstelling van het bureau; 

2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018; 

3. Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten; 

Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten; 

4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark Haasrode en 

Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten. 
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16. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster EcoWerf 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 25 februari 

2019 met betrekking tot de aanduiding van de heer Michel Baert, schepen te Boortmeerbeek als 

kandidaat-bestuurder bij EcoWerf voor de cluster Boortmeerbeek/Haacht. 

 

17. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster Interleuven 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 25 februari 

2019 met betrekking tot de aanduiding van de heer Hans De Locht, schepen te Boortmeerbeek als 

kandidaat-bestuurder bij Interleuven voor de cluster Boortmeerbeek/Haacht. 

 

18. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster IGO 

De gemeenteraad besluit de heer Steven Swiggers, burgemeester van Haacht, (met 19 ja), tot de 

algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voor te dragen als 

vertegenwoordiger van de cluster Haacht/Boortmeerbeek in de raad van bestuur van de 

intergemeentelijke vereniging IGO. 

 

19. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster Hofheide 

De gemeenteraad besluit de heer Nick Van Avondt, gemeenteraadslid van Haacht, (met 18 ja) tot de 

algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voor te dragen als 

vertegenwoordiger van de cluster Haacht/Boortmeerbeek in de raad van bestuur van de 

intergemeentelijke vereniging Hofheide. 

 

20. Leningovereenkomst 

De gemeenteraad besluit unaniem een langetermijnlening aan te gaan voor 1.500.000,00 EUR met 

een looptijd van 20 jaren bij BNP Paribas Fortis volgens de offerte van BNP Paribas Fortis van 22 

februari 2019. 

 

21. Ecowerf inkohieringsproces contantbelasting inzameling huishoudelijk afval 

De gemeenteraad besluit unaniem Ecowerf te machtigen om op 1 april 2019 van start te gaan met de 

inkohiering van alle openstaande saldi en hierbij een administratieve kost van 12,50 EUR aan te 

rekenen aan de wanbetaler voor de opmaak en verzending van een aangetekende aanmaning. 

 

22. Belasting op de afgifte van administratieve stukken 

De gemeenteraad besluit unaniem een aangepaste belasting op de de afgifte van administratieve 

stukken goed te keuren waarbij rekening werd gehouden met de opmerking van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur van 14 februari 2019 betreffende artikel 5 - Geschillen en bezwaren. 

 

23. Nominatieve subsidie Primus Classic 

De gemeenteraad besluit unaniem voor het jaar 2018 en voor het jaar 2019 telkens een nominatieve 

subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de Wielervrienden Kampenhout voor de 

jaarlijkse organisatie van de Primus Classic. 

 

24. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigde algemene vergadering 16 april 2019 

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

18 ja), Wouter Decat (met 21 ja), Hans De Locht (met 17 ja), Bert Meulemans (met 19 ja), Willy 

Stroobants (met 18 ja) en Maurice Vanmeerbeeck (met 17 ja) aan te duiden als volmachtdragers van 

de gemeente op de algemene vergaderingen van Habobib voor de volledige legislatuur 2019-2024 , 

waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn. 

 

25. HaBoBIB - mandatering AV 

De gemeenteraad besluit unaniem het bijkomend mandaat van de afgevaardigden van de gemeente 

in de algemene vergadering van HaBoBIB van 16 april 2019 als volgt vast te stellen:  
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1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen; 

2. Goedkeuring verslag 29 januari 2019; 

3. Samenstelling Adviescommissie: acteren; 

4. Varia. 

 

26. Kennisname verslag noord-zuidraad 23 oktober 2018 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 23 oktober 2018. 

 

27. Kennisname verslagen milieuadviesraad 14 november 2018 en 24 januari 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieuadviesraad van 14 november 2018 en 

24 januari 2019. 

 

28. Kennisname verslagen seniorenraad 20 november 2018 en 28 januari 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de seniorenraad van 20 november 2018 en 28 

januari 2019. 

 

29. Kennisname verslag sportraad 10 december 2018 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 10 december 2018. 

 

30. Kennisname verslag cultuurraad 10 december 2018 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 10 december 2018. 

 

31. Winkelcentrum Kampenhout-Sas 

Op vraag ingediend door N-VA en Groen antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat 

een beroepsprocedure wordt voorbereid. 

 

32. Concept autodelen 

Op vraag ingediend door N-VA, licht het college van burgemeester en schepenen toe dat contacten 

ter voorbereiding worden gelegd. 

 

33. Principebeslissing fietsvriendelijk maken centrum Boortmeerbeek 

 

34. Omvorming straten in zone 30 tot fietsstraat 

 

35. Principebesluit inrichten zebrapaden kruispunt Audenhovenlaan - Heikestraat - 

Bredepleinstraat 

De gemeenteraad beslist om zebrapaden op het kruispunt Audenhovelaan x Heikestraat x 

Bredepleinstraat te realiseren. 

De gemeenteraad geeft het college de opdracht het verkeerreglement overeenstemmend te wijzigen 

en de zebrapaden aan te brengen. 

 

36. Principebesluit inrichting zebrapad kruispunt Wespelaarsebaan - Dreef 

Op vraag van CD&V beslist de gemeenteraad unaniem om zebrapaden op de kruispunten 

Audenhovelaan x Heikestraat x Bredepleinstraat x Dreef en Wespelaarsebaan te realiseren en de 

gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht het verkeersreglement 

overeenstemmend te wijzigen en de zebrapaden aan te brengen. 

De overige principes uit de punten 33-34-35 worden meegenomen in de verkeerleefbaarheidsstudie. 

 

37. Stand van zaken herinrichting N21 

Op vraag van Groen deelt het college van burgemeester en schepenen mee dat de opdracht tot 

verderzetting van de ontwerpen werd gegeven en dat momenteel de betrokken diensten de 

voorbereidingen maken. 
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38. Stand van zaken inrichting Bredepleinstraat - Oudestraat 

Op vraag van de Groen-fractie licht het college van burgemeester en schepenen de planning toe en 

wordt het zebrapad aan de voetweg in herinnering gebracht.  

 

39. Transparantie gemeentelijke website 

Op vraag van de Groen-fractioe geeft het college van burgemeester en schepenen toelichting over de 

technische problemen en de geplande acties rond de website. 

 

40. Stand van zaken inrichting gronden achter VBS Schiplaken 

Op vraag van de Groen-fractie bevestigt het college van burgemeester en schepenen dat het gebied 

achter de VBS De Bosuiltjes Schiplaken een accent in de omgevingsanalyse is en licht ze toe wat de 

stand van zaken is rond de vroeger vastgestelde planning.  

 

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 

maart 2019 tot en met 16 april 2019 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op 

eenvoudige aanvraag. 

 

 

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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