
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 
23 september 2019 

 
 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 23 september 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. Kennisname tijdelijke verhindering gemeenteraadslid Audrey Bogaerts 
De gemeenteraad neemt kennis van de verhindering als gemeenteraadslid door Audrey Bogaerts 
voor de periode van 20 september 2019 tot en met 5 december 2019. 
 
2. Installatie gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging 
De gemeenteraad keurt unaniem de geloofsbrieven van mevrouw Marita Palstermans als eerste 
opvolger op de Open Vld-lijst goed en neemt akte van haar eedaflegging als gemeenteraadslid in 
handen van de voorzitter van mevrouw Marita Palstermans. 
 
3. Bepalen van de rangorde van de gemeenteraadsleden 
De gemeenteraad stelt de aangepaste rangorde van de gemeenteraadsleden vast. 
 
4. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 24 juni 2019 goed. 
 
5. Huishoudelijk reglement handtekening verwerkingsovereenkomsten 
De gemeenteraad besluit het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te vullen met de 
bepaling dat de algemeen directeur namens de gemeente de documenten 
'verwerkingsovereenkomst' betreffende de verwerking van persoonsgegevens, ondertekent. 
 
6. Omgevingsanalyse 
De gemeenteraad besluit de omgevingsanalyse, rekening houdende met de aanvullingen zoals 
geformuleerd in het fractieoverleg van 2 september 2019, goed te keuren. Aansluitend geeft de 
gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht de nodige initiatieven te 
nemen om de implementatie van deze omgevingsanalyse zo spoedig als mogelijk te realiseren. 
 
7. Principe verwerving perceel Audenhovenlaan 
De gemeenteraad besluit principieel in te stemmen met de verwerving door de gemeente van het 
perceel gelegen langsheen de Molenbeek in de Audenhovenlaan, op plan gekend als perceel 
Boortmeerbeek 1ste afdeling, wijk E, 256 4/7, 15 a 47a20ca groot.  
 
8. Intentieverklaring betreffende de samenwerking rond noodplanning 
De gemeenteraad besluit de engagements- en intentieverklaring tot samenwerking in het kader van 
de noodplanning tussen de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen goed te keuren. 
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9. Opheffing interlokale vereniging 'Aan de oevers van de Dijle' en goedkeuring 
subsidieaanvraag lokaal woonbeleid 

Met het oog op een aangepast intergemeentelijke samenwerkingsverband inzake wonen besluit de 
gemeenteraad IGO div aan te duiden als projectuitvoerder en coördinator waarbij IGO div zal 
optreden als initiatiefnemer voor het project en het indienen van een subsidieaanvraag bij het 
Agentschap Wonen Vlaanderen. 
Na geheime stemming stelt de gemeenteraad schepen Michel Baert (met 17 ja, 4 neen en 1 ongeldig) 
aan als lid van de stuurgroep en burgemeester Karin Derua (met 18 ja, 3 neen en 1 ongeldig) als zijn 
vervanger en de algemeen directeur als effectief ambtenaar-vertegenwoordig en het diensthoofd 
burgerzaken als plaatsvervangend ambtenaar-vertegenwoordiger van de stuurgroep, telkens tot het 
einde van de lopende legislatuur. 
Aansluitend besluit de gemeenteraad akkoord te gaan met de ontbinding van de intergemeentelijke 
vereniging Aan de oevers van de Dijle in de eerste jaarhelft van 2020. 
 
10. Inventarisatiereglement verwaarloosde woningen en gebouwen 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk inventarisatiereglement op verwaarloosde woningen en 
gebouwen unaniem goed te keuren. 
 
11. Inventarisatiereglement leegstand van woningen en gebouwen 
De gemeenteraad besluit het inventarisatiereglement op leegstand van woningen en gebouwen 
unaniem goed te keuren. 
 
12. Ondertekening Vlaams-Brabants Klimaatengagement 
De gemeenteraad machtigt de burgemeester om het Vlaams-Brabants Klimaatengagement tijdens 
een gezamenlijk officieel ondertekeningsmoment op 18 oktober 2019 in Leuven te ondertekenen.  
 
13. Charter bijenvriendelijke gemeente 
De gemeenteraad besluit het charter 'Bij-vriendelijke gemeente' te ondertekenen. 
 
14. Overeenkomst provincie fietssnelweg F8 
De gemeenteraad besluit met de provincie Vlaams-Brabant een samenwerkingsovereenkomst af te 
sluiten betreffende het verbeteren en de herkenbaarheid van de fietssnelweg F8 (Leuven - 
Mechelen). 
 
15. Overeenkomst samenwerking Primus Classic 2019, 2020 en 2021 
Met het oog op de continuïteit van de organisatie van de wielerwedstrijd 'Primus-Classci' Impanis - 
Van Petegem besluit de gemeenteraad met vzw Impanis - Van Petegem, Waversesteenweg 126, 
3360 Bierbeek een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van drie jaar af te sluiten. De 
gemeenteraad wenst dit engagement wel te verbinden aan het afsluiten met de organisatoren van 
een duurzaamheidscharter. 
 
16. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 november 2019 
De gemeenteraad besluit de vertegenwoordigers van de gemeente mandaat te verlenen om op de 
buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 20 november 2019 de volgende punten goed 
te keuren: 
1.Samenstelling van het bureau 
2.Statutenwijziging 
3.Diversen 
 
17. Aanpassingen schoolreglement en infobrochure 
De gemeenteraad besluit het aangepaste schoolreglement voor het gewoon basisonderwijs met 
bijhorende infobrochure unaniem goed te keuren. 
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18. Aanpassing reglement busvervoer leerlingen 
De gemeenteraad besluit de aanpassingen aan het reglement op het busvervoer van leerlingen 
unaniem goed te keuren. 
 
19. Facultatieve vrije dagen 2019-2020 
De gemeenteraad besluit de eigen vrije dagen van het schooljaar 2019 - 2020 voor de gemeentelijke 
basisschool als volgt vast te leggen: vrijdag 20 december 2019 (namiddag), vrijdag 24 januari 2020 
(hele dag) en woensdag 18 maart 2020 (voormiddag). 
 
20. Convenant toeristische werking 
De gemeenteraad besluit met Toerisme Vlaams-Brabant vzw een convenant over de toeristische 
werking voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 af te sluiten. 
 
21. Belastingreglement op de leegstand van woningen en woningen 
De gemeenteraad besluit het belastingreglement op de leegstand van woningen en gebouwen 
unaniem goed te keuren. 
 
22. Verslag afrekening bal 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de burgemeester over de afrekening van het 
gemeentebal. 
 
23. Nominatieve subsidie Damiaanactie 
De gemeenteraad besluit aan de Damiaanactie een nominatieve subsidie toe te kennen van 250,00 
EUR en dit naar aanleiding van de uitdrukkelijke wens van de heer Frans Jacobs, ere-
gemeentesecretaris, overleden op 13 juni 2019, om  bloemen noch kransen te voorzien, maar in de 
plaats een ondersteuning te geven aan de werking van de Damiaanactie. 
 
24. Kennisname verslag cultuurraad 4 maart 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 4 maart 2019. 
 
25. Kennisname verslag seniorenraad 24 juni 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 24 juni 2019.  
 
26. Kennisname verslag milieuadviesraad 5 juni 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 5 juni 2019. 
 
27. Gebruik chalet Lievekensbossen 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door burgermeester Karin Derua over het 
toekomstig gebruik van het chalet in de Lievekensoossen. In de toekomst zullen verenigingen uit de 
gemeente van deze accomodatie gebruik kunnen maken. Hiertoe zal een gebruikersreglement 
worden opgesteld waarbij het bestaande reglement van het cultuurhuis als leidraad zal dienen. Het 
gebouw zal niet ter beschikking worden gesteld voor particuliere initiatieven. 
 
28. Aanpak zwerfvuil 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen van openbare werken Annick 
DeKeyser over de wijze waarop het beheer van de vuilnisbakken op het openbare domein en het 
inzamelen van het zwerfvuil is georganiseerd.   
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29. Onderhoud straten en pleinen 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen van openbare werken Annick 
DeKeyser over de noodzaak om het groenonderhoud van straten en pleinen in de toekomst op een 
andere wijze te organiseren. 
 
30. Omgevingsanalyse 
Dit agendapunt werd behandeld samen met agendapunt 6. 
 
31. Werken kruispunt N26 - Audenhovenlaan/Pontstraat 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen van mobiliteit Hans De Locht over 
het verloop van de werkzaamheden die in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer werden 
uitgevoerd aan de N26 in de tweede helft van augustus. 
 
32. Veilige schoolomgeving 
De gemeenteraad neemt kennis van de voorstellen van de Groen-fractie om enkele aanpassingen 
aan de verkeerssignalisatie in de Beringstraat en de Bieststraat in Schiplaken aan te brengen om de 
verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen te verhogen. De schepen van mobiliteit zegt toe 
deze voorstellen mee te nemen in het verkeersleefbaarheidsplan dat momenteel voor de gemeente 
in opmaak is. 
 
33. Principebesluit klimaatengagement 
Dit agendapunt werd behandeld samen met agendapunt 12. 
 
34. Onderhoud voet- en fietspaden 
Dit agendapunt werd besproken samen met agendapunt 29. 
 
35. Vernieuwing GECORO 
De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling door de schepen van ruimtelijke ordening dat de 
hernieuwing van de GECORO door de gemeenteraad van 21 oktober 2019 zal worden behandeld. 
 
36. Verkeersleefbaarheidsplan 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van mobiliteit Hans De Locht 
over de wijze waarop de drie avond rond de opmaak van het verkeersleefbaarheidsplan voor de 
gemeente zullen worden georganiseerd en op welke wijze de burgers hierbij zullen worden 
betrokken. 
 
37. Opvolging brand Renewi 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester over de opvolging van de 
brand bij het bedrijf Renewi aan Kampenhout-Sas op 11 en 12 juni 2019. 
 
38. Verkeerscontrole scholen 
De gemeenteraad vraagt unaniem aan de burgemeester om bij de politie aan te dringen op 
verhoogde verkeerscontroles in de omgeving van de scholen. 
 
39. Stand van zaken uitvoering oversteekplaatsen en verkeersmaatregelen wijk Laar 
Schepen van mobiliteit Hans De Locht beaamt dat uitvoering van de oversteekplaatsen aan de 
kruispunten Audenhovenlaan-Heikestraat en Wespelaarsebaan-Dreef nog niet is uitgevoerd. 
 
40. Verkeersveiligheid gemeentelijke basisschool 
De gemeenteraad neemt kennis van de voorstellen van raadslid Bert Meulemans met betrekking tot 
het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving van de gemeentelijke basisschool maar 
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besluit de resultaten van het verkeersleefbaarheidsplan af te wachten vooraleer hierover een 
standpunt in te nemen. 
 
41. Verkeersveiligheid vrije basisschool Boortmeerbeek 
De gemeenteraad neemt kennis van de voorstellen van raadslid Bert Meulemans met betrekking tot 
het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving van de vrije basisschool Boortmeerbeek 
maar besluit de resultaten van het verkeersleefbaarheidsplan af te wachten vooraleer hierover een 
standpunt in te nemen. 
 
42. Verkeersveiligheid vrije basisschool Schiplaken 
De gemeenteraad neemt kennis van de voorstellen van raadslid Bert Meulemans met betrekking tot 
het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving van de vrije basisschool Schiplaken maar 
besluit de resultaten van het verkeersleefbaarheidsplan af te wachten vooraleer hierover een 
standpunt in te nemen. 
 
43. Verkeersveiligheid vrije basisschool Hever 
De gemeenteraad neemt kennis van de voorstellen van raadslid Bert Meulemans met betrekking tot 
het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving van de vrije basisschool Hever maar besluit 
de resultaten van het verkeersleefbaarheidsplan af te wachten vooraleer hierover een standpunt in 
te nemen. 
 
44. Verkeersveiligheid vrije basisschool Haacht-Station 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen van openbare werken Annick 
DeKeyser over de stand van zaken met betrekking tot de heraanleg van de schoolomgeving van 
Haacht-Station. 
 
45. Werken kruispunt N26 - Audenhovenlaan/Pontstraat 
Dit agendapunt werd behandeld samen met agendapunt 31. 
 
 
Besloten zitting 
 
46. Vraag adjunct algemeen directeur 
De gemeenteraad behandelt een vraag van de adjunct algemeen directeur betreffende de statutaire 
rechten. 
 
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 24 
september 2019 tot en met 15 oktober 2019 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op 
eenvoudige aanvraag. 
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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. 

 
 


