
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

20 mei 2019 

 

 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 20 mei 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 29 april 2019 goed. 

 

2. Aanpassing algemeen politiereglement uurregeling afvalophaling 

De gemeenteraad besluit unaniem het algemeen politiereglement aan te passen zodat de 

afvalstoffen slechts na 1.8.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag waarop de ophaling van de 

afvalstoffen zal plaatsvinden mogen buiten geplaatst worden. De ophalingen starten om 6 uur in de 

maanden juli en augustus en om 7 uur in de overige maanden. Het afval moet voordien worden 

buiten gezet. 

 

3. Hervorming overdrachtsysteem openbare verlichting 

De gemeenteraad besluit unaniem de nieuwe beheersoverdracht inzake de openbare verlichting aan 

de opdrachthoudende vereniging IVERLEK goed te keuren. 

 

4. Zefier - mandatering algemene vergadering 13 juni 2019 

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

algemene vergadering van Zefier op 13 juni 2019 vast te stellen. 

 

5. Iverlek - mandatering algemene vergadering 14 juni 2019 

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

algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 14 juni 2019 vast te stellen. 

 

6. Riobra - mandatering algemene vergadering 14 juni 2019 

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

algemene vergadering van Riobra van 14 juni 2019 vast te stellen. 

 

7. Interleuven - mandatering algemene vergadering 18 juni 2019 

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

algemene vergadering van Interleuven van 18 juni 2019 vast te stellen. 

 

8. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 26 juni 2019 

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

buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 26 juni 2019 vast te stellen. 
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9. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 26 juni 2019 

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

algemene vergadering van EcoWerf op 26 juni 2019 vast te stellen. 

 

10. Garantieverklaring Strategische Participaties Zefier 

De gemeenteraad besluit unaniem dat de gemeente zich als vennoot van de vennootschap Zefier 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg stelt voor welomschreven handelingen van de 

vennootschap Zefier. 

 

11. Belasting op omgevingsvergunningen 2019-2025 

De gemeenteraad stelt met 16 ja, 4 onthoudingen en 3 neen-stemmen de tarieven van de belasting 

op de afgifte van omgevingsvergunningen vast voor de dienstjaren 2019-2025. 

 

12. Intrekking kohierbelasting kampeerterreinen 2018-2019 

Omwille van de onduidelijkheid in de verhouding tussen de belasting op kampeerverblijfparken en de 

belasting op tweede verblijven besluit de gemeenteraad voor de aanslagjaren 2018 en 2019 de 

kohierbelasting op kampeerterreinen met 16 ja en 7 onthoudingen in te trekken. 

 

13. Advies eindafrekening brandweerkosten bijdrage 2015 

De gemeenteraad besluit unaniem de berekening van de bijdrage 2015 (kosten 2014) in de 

eindafrekening 2015 van de brandweerkosten negatief te adviseren. 

 

14. Kennisname verslag seniorenraad 4 maart 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 4 maart 2019. 

 

Aanvullende agendapunten aangebracht door de N-VA fractie 

 

15. Renovatie sporthal 

De schepen van sport licht de voorziene renovaties aan de sporthal toe. 

 

16. Dossier zwembad 

De gemeenteraad wisselt van gedachten over de mogelijkheden tot het deelnemen aan een 

zwembadbouwproject. 

 

Aanvullende agendapunten aangebracht door de GROEN-fractie 

 

17. RUP Fabrieksweg 

De stand van zaken van de de brownfieldconvenantbesprekingen worden toegelicht.  

 

18. RUP Ravesteinpark 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat de delocalisatie van de school de eerste 

optie blijft en richtinggevend is voor de verdere acties.  

 

19. Buurtweg 41 

De gemeenteraad besluit met 9 ja en 14 onthoudingen de aangelanden van buurtweg 41 aan te 

manen alle onwettelijke constructies af te breken en de buurtweg in zijn oorspronkelijke staat te 

herstellen. Zo niet zal na verloop van 90 dagen een procedure bij de vrederechter starten.  

 

20. Opvolging omgevingsanalyse en leefbaarheidsstudie 

De opeenvolgende participatiemomenten zowel voor de omgevingsanalyse als de 

verkeersleefbaarheidsstudie worden toegelicht.  
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Aanvullende agendapunten aangebracht door de CD&V-fractie 

 

 

21. Uitvoering klimaatactieplan 

De gemeenteraad maalt beschouwingen bij de verschillende acties in het klimaatactieplan en het 

burgemeestersconvenant.  

 

 

Besloten zitting 

 

22. Sport- en cultuurlaureaat 2018 

Na geheime stemming besluit de gemeenteraad xxx als gemeentelijk sportlaureaat 2018 en xxx als 

gemeentelijk cultuurlaureaat 2018 en de uitslag geheim te houden tot de huldigingsplechtigheid op 

28 mei 2019. 

 

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 21 mei 

2019 tot en met 11 juni 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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