
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

24 juni 2019 

 

 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 24 juni 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 20 mei 2019 goed. 

 

2. Principiële vaststelling straatnaam verkaveling "Eekhoornhof" 

De gemeenteraad besluit unaniem principieel de straatnaam ‘Eekhoornhof' voor te stellen voor de 

nieuwe straat in de verkaveling VK2017/00001 'Eekhoornhof'. 

 

3. Principiële vaststelling straatnaam verkaveling VK2017/00013 (zijstraat Venstraat) 

De gemeenteraad besluit unaniem principieel de straatnaam 'Venneweg' voor te stellen voor de 

nieuwe straat in de verkaveling VK2017/00013 (zijstraat Venstraat). 

 

4. Personeelsplan 

De gemeenteraad stelt unaniem het voor de gemeente en het OCMW geïntegreerde personeelsplan 

voor. 

 

5. Organogram 

De gemeenteraad stelt unaniem het voor de gemeente en het OCMW geïntegreerde organogram 

vast. 

 

6. Actieplan PBW 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem het actieplan PBW 2019 als volgt vast te stellen: 

• op punt stellen van het dynamisch risicobeheersingssysteem en het globaal preventieplan PBW 

(zesjaarlijks); 

• opleiding PBW voor mandatarissen; 

• veilig werken in de hoogte; 

• hoe omgaan met de nieuwe onderwijsinspectie BVH (bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne); 

• analyse risico's beeldschermwerk. 

 

7. Reglement aankoop en gebruik mobiele toestellen (personeel) 

De gemeenteraad stelt unaniem het reglement voor de aankoop en het gebruik van mobiele 

toestellen ten behoeve van personeelsleden vast. 

 

8. CIPAL - mandatering algemene vergadering 27 juni 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in de 

algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019 vast te stellen. 
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9. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 25 juni 2019 

De gemeenteraad stelt unaniem het bijkomend mandaat van de afgevaardigden van de gemeente op 

de algemene vergadering van HaBoBIB van 25 juni 2019 vast.  

 

10. IGO - mandatering algemene vergadering 28 juni 2019 

De gemeenteraad stelt unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 

algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019 vast. 

 

11. Gemeentelijke Holding in vereffening - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering 

26 juni 2019 

De gemeenteraad duidt na geheime stemming schepen Hans De Locht (met 19 ja en 1 neen) aan om 

de gemeente voor de volledige legislatuur te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van 

de Gemeentelijke Holding NV in vereffening. 

 

12. Gemeentelijke Holding in vereffening - mandatering algemene vergadering 26 juni 2019 

De gemeenteraad stelt unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in de 

algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening van 25 juni 2019 vast. 

 

13. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 11 september 2019 

De gemeenteraad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere 

algemene vergadering van Interleuven van 11 september 2019 vast. 

 

14. Politiedotatie 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van 

de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 2019, vastgesteld op 1.291.882,48 EUR als 

exploitatietoelage en 72.844,81 EUR als investeringstoelage, te aanvaarden. 

 

15. Vaststelling jaarrekening 2018 gemeente 

De gemeenteraad besluit met 15 ja en 5 onthoudingen de rekening van het dienstjaar 2018 goed te 

keuren. 

 

16. Jaarrekening 2018 OCMW 

De gemeenteraad besluit met 15 ja en 5 onthoudingen de rekening van het dienstjaar 2017 van het 

OCMW goed te keuren. 

 

17. Jaarrekening 2018 AGB 

De gemeenteraad besluit met 15 ja en 5 onthoudingen de rekening van het dienstjaar 2017 van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed te keuren. 

 

18. AGB - evaluatie beheersovereenkomst 

Zoals voorzien in artikel 234 §3 van het decreet lokaal bestuur evalueert de gemeenteraad jaarlijks 

de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB en de uitvoering ervan. De gemeenteraad 

besluit dat alle bepalingen van de beheersovereenkomst nageleefd werden in 2018, in het bijzonder 

de exploitatieopdracht van de sporthal en cafetaria, het gebruik van de sporthal door het 

gemeentebestuur en de terbeschikkingstelling van personeel.  

 

19. Kennisname verslag jeugdraad 12 maart 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 12 maart 2019. 

 

20. Kennisname verslag milieuadviesraad 23 april 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 23 april 2019. 
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21. Gemeentebal 

Op de vraag waarom het diner van 65,00 EUR per persoon afgelast werd en wat nu de opbrengst 

voor het goede doel en hoeveel moet de gemeente daarvan ophoesten, antwoordt de burgemeester 

dat ze wijze van vraagstelling beledigend vindt voor de betrokkenen. De afgelasting kwam vooral 

door technische problemen met de inschrijvingsmodule en een eindafrekening zal nog aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd als bijvoorbeeld alle kaarten van raadsleden afgerekend zijn. 

Verder wordt door de raad overwogen op basis van een open evaluatie samen een verbetering van 

de organisatie na te streven. 

 

22. Korte Bruul 

Op de vraag waarom het vuil in de Korte Bruul niet wordt opgeruimd door de gemeentearbeider 

wordt geantwoord dat enerzijds de arbeider die gewoonlijk met de opdracht belast is langdurig 

afwezig is en anderzijds dat een gewone melding aan de technische dienst van de gemeente volstaat 

om het probleem op te lossen. 

 

23. Onkosten seniorenfeest, netwerkborrel, gemeentebal 

Aansluitend bij het antwoord op de vraag van de Vlaams Belangfractie wordt bevestigd dat de 

eindafrekening nog zal worden opgemaakt. 

 

24. Gemeentelijke nieuwsbrief 

Op suggestie van de NV-A-fractie besluit de gemeenteraad alle gemeenteraads- en BCSD-leden 

eenmalig te vermelden in het gemeentelijk informatieblad. Bij de schepenen zullen de 

bevoegdheden worden vermeld. 

 

25. Werkdruk personeelsleden 

Op de vraag van de NV-A-fractie of de bijzondere activiteiten tijdens de maanden mei en juni geen 

grote werkdruk met zich mee brachten, wordt geantwoord dat enerzijds de meeste van deze 

activiteiten elk jaar voorzien zijn en net de taak van de diensten is en, anderzijds, dat de 

burgemeester veel praktisch werk zelf deed. 

 

26. Snelheidsmeters Zevenbunderweg 

Op de vaststelling door de NV-A-fractie dat de snelheidsregistratie en -sensibilisatieborden op 

verschillende plaatsen niet of fout werken, wordt geantwoord dat dit komt omwille van de toewijzing 

aan 2 verschillende leveranciers en dat er initiatieven lopende zijn om dit euvel op te lossen, maar 

dat er tot nu toe niet veel succes was. 

 

27. Molen Servaes 

Op de vraag over de stand van zaken omtrent de Molen Servaes wordt beschreven wat tot nu toe de 

afgelopen decennia aan initiatieven genomen werd, maar dat momenteel dit project moet worden 

gezien in het grotere geheel van  aanpak van de dorpskern en dat daartoe bijvoorbeeld een 

bijkomende schatting van een strook grond over de Molenbeek wordt gevraagd. Op die manier wil 

men tot een vergelijk komen met de eigenaar. 

 

28. Zwembad - stand van zaken haalbaarheidsstudie 

De burgemeester licht toe dat zij verschillende projecten al heeft bezocht om een idee van methode 

en kostprijs te krijgen. De kostprijs is eerder enorm, maar daarvoor zijn er pistes om het project als 

een regioproject uit te werken. Enkele raadsleden vragen tegen september een schriftelijke 

rapportage om in transparantie te beschikken over de concrete dossierelementen in het debat. 

 

29. Voetweg nr. 41 

Uit het debat over de opvolging van de beslissing van de gemeenteraad over de opening van 

voetweg 41 door de verwijdering van constructies aangebracht door een particulier, stelt de 
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vergadering vast dat dan wel de poort geopend is maar dat de poort nog niet verwijderd werd en de 

ophogingen nog niet hersteld werden in de oorspronkelijke staat. De burgemeester erkend dat haar 

contact met de eigenaar gemaakt heeft dat op die wijze opvolging werd gegeven, maar het college 

van burgemeester en schepenen zal nu verder initiatief nemen op de wijze zoals door de raad 

bedoeld. 

 

30. Bredepleinstraat 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat de aanplantingen in de Bredepleinstraat 

door de eigen technische dienst zullen worden uitgevoerd, maar dat praktische en 

weersomstandigheden maken dat dit tot op heden niet kon worden gedaan. Met de aannemer werd 

tot een vergelijk gekomen over de levering van het plantgoed. Het nagestreefde poorteffect zal 

blijken na de volledige afwerking. 

 

31. Brand Renewi 

De gemeenteraad neemt kennis van de gezamenlijke toelichting en uitnodiging aan de 

buurtbewoners over de gevolgen van de brand bij RENEWI te Kampenhout waarin alle aspecten aan 

bod komen en  neemt kennis van de mededeling door de afgevaardigde bij EcoWerf dat deze brand 

gevolgen heeft voor de organisatie van de grof huisvuilophaling door EcoWerf. 

 

32. Fietspad Laarstraat 

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan dat er momenteel alleen een voetpad is in de 

Laarstraat, maar dat het de intentie is over de ganse lengte van de straat te voorzien  in een fiets- en 

voetpad. Bepaalde delen van het huidige voetpad zijn in erbarmelijke staat en de nabijheid van een 

gracht maken het dossier niet eenvoudig en ook duur. Daarom zal het nodige budget in de 

meerjarenplanning moeten worden opgenomen en wordt met de provincie onderhandeld over 

mogelijke subsidiëring. De gemeenteraad wijst nog op de mogelijkheid de fietsverbinding door te 

steken via de buurtweg langsheen het bedrijf Gallopin naar de vaartdijk toe. 

 

33. Ravesteinsite en bouw van school - stand van zaken 

De schepen van ruimtelijke ordening licht toe dat voor de voortgang van het dossier de verderzetting 

van de opmaak van het gRUP Ravesteinpark noodzakelijk is voor het schooldossier. Momenteel is de 

fase van de scoopingnota ingetreden. Voor de school hangt ervan af wat de mogelijkheden zullen zijn 

in subsidiëring en timing.  De beleidsopties zijn aldus niet gewijzigd. 

 

34. Auto's op de vaartdijk 

De burgemeester bevestigt dat de politie streng controleert op het onheus gebruiken en betreden 

van het jaagpad door autobestuurders. Naar aanleiding van de werken op de N21 was er een 

opmerkelijke toename van het aantal onverlaten dat deze weg kozen. 

 

35. Omgevingsanalyse 

De gemeenteraad wisselt van gedachten over de acties in het kader van de opmaak van een 

omgevingsanalyse omgeving en stelt dat het een positief initiatief is met veel kansen op verandering 

en met de hoop dat er concrete beleidsacties uit kunnen voortkomen. 

 

Besloten zitting 

 

36. Hersamenstelling adviesraden 

De gemeenteraad stelt na geheime stemming de hersamenstelling van volgende gemeentelijke 

adviesraden vast: cultuurraad, gezondheidsraad, jeugdraad, milieuadviesraad, noord-zuidraad, 

seniorenraad en sportraad. 
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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 1 juli 

2019 tot en met 22 juli 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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