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BOORTITEERBEEK

De voorzitter van de gemeenteraad van Boortmeerbeek verzoekt de

Gemeentsdecrcet

Aft24
De

\roorzitÞr

zjt de

wgaderirgen wn

de æmeenteraad \oor, en opent en
sluitdewrgaderirgen.

Nr?f'

lon

De

enkel
ænre€flter-¿ad
beraad$gen of beslisen ats de

gemeenteraad te vergoderen op maondøg 29 april 2079 aansluìtend op de zitting
van de rcrad voor maatschøppelijk welzijn in de rdddzøol vdn het gemeentehuìs.
DAGORDE
Openbare zittíng

wn de zittinghebbøde

meerderheil

b

genre€nmr¿a¿sleden aanwezþ

t.

lon eúter, ab hij
eennml bþrgaoepen b ænder dat

2.

hetveleisÞaantal þden aanì¡/eztg'6, na

3.

een tr¡¡eede opoe¡irg, orgeaót het

4.

De genreenÞraad

aanbl aanvr¡eibe þden, op ældþe
wijæ betrad*gen en besluibn oer de

odemerpen d'eworde tuæede nud
opdeagendaworlonen.
ln

dþ oproepirgu,ordt\enîeld dat het

opæpi€ gaat

orn een tvræede

tuveede opoep¡rg

ln de

vwden

@lingen \an dit

5.
6.
7.
8.

de

artikel

o\ier8enomen.

9.

10.
Art34
De besluiÞn vrorden genonen bj

tL.

sEmmen.

72.

Onder volsuekte rneerderheä ran

13.

sþmrnen lvordtversÞan, meerdan de

t4.

wbfeke meetdettteij \an

helft ran de ui$ebraúÞ sþrnrnen,
n'ret meegerelcnd. tl¡j

øüadirgen

L5.

stahrg van stemrnen b het voofstel
\æn¡/orpen.

L6.
L7.

Ær,!¡6
Voor elke benoemirg

ffi

ambÞn, elke

contactæle ænsbllirg, elke wrkÞirg
en elke wodradt wn londiJaÞn

18.
19.

affierfúke sÞrnmirg

20.

\ /ordt tot een

oætgegæn. Ab bij de benoemiq, de

¡g

conù'acu¡ele aansÞlf

de wrkiezing

2L.

Goedkeuring notulen
Kennisname toez¡chtbesluit
Goed keu ring aa n koo pa kte en ma ndatering ve rwervi ng Hei kestraat
Goed keuring aankoopa kte en mandatering verwerving lda Vermeulenstraat
Goed keuring aankoopa kte en mandatering verwerv¡ng lda Vermeulenstraat
Goed keuring aankoopa kte en mandatering verwerving lda Vermeulenstraat
Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Nonnenveld
lntrekking gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 betreffende de
voorlopige vaststelling wijziging buurtweg 41 en rooilijnplan
Goedkeuring tracé der wegen - OMV2019/00032OD - Bimmo
Kerkfa briek Sint-Antoni us Abt Boortmee rbeek - jaa rre ke nin g zOtB
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - jaarrekening 2018
Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - jaarrekening 2018
Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek - jaarrekening 2018
HaBoBlB - statutenwijziging algemene vergadering 25 juni 2019
SWaL - bekrachtiging besluit CBS 9 april 2019 voordracht kandidaat-leden
raad van bestuur
IGO - statutenwijziging algemene vergadering 28 juni 2019
IGO - aanduiden vertegenwoordiger algemeen comité
Principe organisatie gemeentebal sporthal
Kennisname verslag jeugdraad 6 november 2018
Kennisname verslag noord-zu¡draad 29 januari 20L9
Kennisname verslag milieuadviesraad 26 februari 2019

of de wordnút wn kandljaþn de

weisb

nþt

meederheil

vrordt

\€rtægen blj de eer$e sÞrnmirg,
lwrdt opnÞwv gesemd o,er de tuæe
kandijaten dþ de rneesæ sEmrnen

De algemeen d

De voorzitter,

Johan Smits

Steven Michiels

hebben behaab.

Ab kij de eerst sbrmhg sonìm'Be
lendidaten een gel'ljk aanbl stemrnen
behaald tìebberì, dan

l€ndidaat

wordtdeþrg*

tot de

@ebten,

hersÞrnmirg
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rot*rekte
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\an
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El¡j

stakir€

de þrgft

lendijaatdeworkeur.

Bijeenroeping gemeenterood van maandog 29 april 2079
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