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GerneenEdecrcet

Aft24
De \oolzitÞr zit de rcqaderirgen \Ên

de gefireeñter¿ad \ooi en operìt en

sluitdercrgadedreen.

Art26
De ænreenter-dad lon enkel

beraadsbgen of beslissen als de

meederheitl wn de ziUirghebbende

$îeenEr¿adslden ænu/ezþ is

De gerneenæraad lcan eûrter, als h'i

eennual bijeergaoepen 's ænder dat

hetrereisæaantal leden aanwezþi¡ na

een tr¡æede opoeping or€eadlt het

aanhl aanrrræzþ þden, op æH'ge
wijæ ber¿ad$gen en beslu'ræll orerde

oderwerpen d'e rær de t¡eede mæl

opde æendavmrkomen.
ln dÞ opoepi¡g vwrdtwrmdd dat het

om een tr¡æede opoepirB gaat ln de

tr¡ræede oproep¡rg v',orden de

bepalirgen van dit artikel

o\,er$enOmen.

Ær!14

De besluiÞn uodo genornen bj
wktekþ meerdertpil wn sæmmen.

Oìder vdstekÞ meederheil wn
$ernrnefì \,vofdt\€fsbarù rneerdan de

helft mn de uiQebraób sÞrnrnen,

orüadingen niet meegerekend. Ej

stak¡rg \an stenìrEn 's het \þor$d
\€fworpen.

Alr36
Vær elke benæmingbt ambÞr1 elke

conu'¿ct¡eþ ænsællirg, elke rcrkÞing
en elke rcodradtt \an l@rìdilaten

\,ordt tot een afændøf¡jt<e sÞmming

oøgegæn. Ab bü de benoemi¡g de

onu'actæþ aanselling de wrllzing
of de wordndt wn kandäaten de

wreisb meederheii nþt vrotdt

\€dægen bü de eer$e semmiry,

vwrdt opn'eurv geshmd oær de tr¡r¡ee

kandiJatet'ì d'e de rneesÞ sernrnen

hebben behaab.

Ab ktj de eersæ sþmmir€ sornmiæ

kandiJaten een gelijk aanÞl sÞmnìerì

behaaH tìebben, dan wordtdeþ€sþ
lcnd¡daat bt de heaÈmmirg

@ebÞn. Peßonen worden

benoefid, aaryeseH, lerkozen of
wteedr¿gen bij vdselde
rneerm vian sÞmmen. Bj stakrg

\an sbmrnen heeft de þr€$e
kand'xlaatdevmrkeur.

Gemeentebal
Vuilnisophaling Korte Bruul
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De voorzìtter vøn de gemeenteraad van Boortmeerbeek verzoekt de
gemeenteroad te vergaderen op mdondag 24 juni 2079 aansluitend op de z¡tting
van de rødd voor maotschøppelijk welzijn in de roodzaal von het gemeentehuis.

DAGORDE

Openbare zitting

Notulen vor¡ge z¡tting
Principiële vaststelling straatnaa m verkaveling " Eekhoornhof"
Pri ncipië le vaststel I i ng straatnaa m verkave I ing V K2017 / 00013 (zijstraat

Venstraat)
Personeelsplan
Organogram
Actieplan PBW 20L9
Reglement aankoop en gebruik mobiele toestellen (personeel)

CIPAL - mandater¡ng algemene vergadering 27 juni2019
HaBoBlB - mandatering algemene vergadering 25 juni 2019

IGO - mandatering algemene vergadering 28 juni 2019

Gemeentelijke Holding in vereffening - aanduiden vertegenwoordiger
algemene vergader¡ng 26 juni 2019
Gemeentelijke Holding in vereffening - mandatering algemene vergadering
26 juni 2019
lnterleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 11

september 20L9
Politiedotatie 201-9

Vaststelling jaa rrekening 2018 gemeente
Jaarrekening 2018 OCMW
Jaarrekening 2018 AGB

AG B - evaluatie beheersovereenkomst
Kennisname verslag jeugdraad L2 maart2OL9
Kennisname verslag milieuadviesraad 23 april 20L9
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Aønvullende agendpunten dangebrøcht door de Vlddms Belongfractìe
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Besloten zîttîng

23. Hersamenstellingadviesraden

De algemeen directeur,

Johan Smits

r._l

!,
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De voorzitter,

n Michiels
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