
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

25 november 2019 

 

 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 25 november 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. Goedkeuring notulen vorige zittingen 

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 21 oktober 2019 goed. 

 

2. Van omgevingsanalyse naar beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 

De gemeenteraad besluit unaniem het geamendeerde document omgevingsanalyse zoals vastgesteld 

door de gemeenteraad in haar zitting van 23 september 2019 te benoemen als de "beleidsmatig 

gewenste ontwikkelingen" in de lokale visie op het ruimtelijk beleid en de komende actualisatie van 

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan . 

Aansluitend besluit de gemeenteraad de procedure tot opmaak van het Beleidsplan Ruimte 

Boortmeerbeek (BRB) formeel te starten en het geamendeerde document omgevingsanalyse zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad in haar zitting van 23 september 2019 eveneens te benoemen als 

'conceptnota BRB'. 

 

3. Aankoop perceel grond Audenhovenlaan 

De gemeenteraad besluit met 20 ja en 3 onthoudingen principieel in te stemmen met de aankoop 

van het perceel gelegen langsheen de Molenbeek in de Audenhovenlaan, op plan gekend als perceel 

Boortmeerbeek 1ste afdeling,  Sectie E nr. 256Y , 53 are 75 ca groot. 

 

4. Verkoop restpercelen pastorie Schiplaken 

De gemeenteraad besluit met 17 ja en 6 onthoudingen principieel in te stemmen met de verkoop aan 

de naburige eigenaar van de voormalige pastorie van Schiplaken, op zijn verzoek het perceel 

kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie C, nr. 129X (deel 129R), 730,1 m² groot. 

 

5. Charter ORIOM 

De gemeenteraad besluit unaniem het charter voor de interbestuurlijke samenwerking voor de open 

ruimte in het Mechels Rivierenland goed te keuren. 

 

6. IGO - Deelname aan het project "Intergemeentelijk Natuur en Landschapsploegen periode 

2020-2025" 

De gemeenteraad besluit unaniem deel te nemen aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en 

Landschapsploegen 2020-2025’ met 1,65 VTE of 2.392,5 uren (min. 725 uren). 

 

7. Stuurgroep en delegatie wijk-werken IGO div 

De gemeenteraad besluit de oprichting van een stuurgroep voor het wijk-werken goed te keuren en 

delegatie te verlenen aan IGO div om bepaalde handelingen te stellen. 

Schepen Remi Serranne wordt met 14 ja tegen raadslid Bert Meulemans met 9 ja aangeduid om de 

gemeente in de stuurgroep te vertegenwoordigen. 
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8. Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) 

De gemeenteraad besluit unaniem deel uit te maken van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) dat 

in de schoot van de Eerstelijnszone Leuven Noord wordt uitgebouwd, de engagementsverklaring te 

ondertekenen en de gemeente Holsbeek als trekkend lokaal bestuur aan te duiden. De coördinator 

sociale zaken zal de gemeente en het OCMW vertegenwoordigen. Het gezamenlijk actieplan zal in de 

meerjarenplanning worden opgenomen. 

 

9. Aanpassing arbeidsreglement gemeentelijke basisschool 

De gemeenteraad besluit unaniem het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 met 

betrekking tot het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool in te trekken en een 

aangepast arbeidsreglement goed te keuren. 

 

10. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2020 op 

een zaterdag of een zondag vallen 

De gemeenteraad stelt unaniem de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vast die in 2020 op 

een zaterdag of op een zondag vallen en de wijze waarop deze voor de personeelsleden worden 

verplaatst. 

 

11. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 3 december 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem het mandaat van de afgevaardigden voor de algemene 

vergadering van HaBoBIB van 3 december 2019 te bepalen. 

 

12. Cipal - mandatering buitengewone algemene vergadering 12 december 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem het mandaat van de afgevaardigden voor de buitengewone 

algemene vergadering van Cipal dv van 12 december 2019 te bepalen. 

 

13. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 17 december 2019 - wijziging 

agenda 

De gemeenteraad besluit unaniem het mandaat van de afgevaardigden voor de buitengewone 

algemene vergadering van Iverlek van 17 december 2019 te bepalen. 

 

14. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 18 december 2019 - wijziging 

agenda 

De gemeenteraad besluit unaniem het mandaat van de afgevaardigden voor de buitengewone 

algemene vergadering van Riobra van 18 december 2019 te bepalen.  

 

15. IGO - mandatering algemene vergadering 20 december 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem het mandaat van de afgevaardigden voor de algemene 

vergadering van IGO dv van 20 december 2019 te bepalen. 

 

16. Kennisname verslag seniorenraad 11 september 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 11 september 2019. 

 

17. Kennisname verslag milieuadviesraad 5 september 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 5 september 2019. 

 

18. Europese gehandicaptenkaart CEDC 

Op vraag van de Vlaams-Belang fractie bevestigt het college van burgemeester en schepenen dat de 

Europese gehandicaptenkaart CEDC via het OCMW wordt uitgebracht. 
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19. Controle politie gehandicaptenparkeerplaatsen en oplaadparkings 

Op vraag van de Vlaams-Belang fractie bevestigt de burgemeester de acties van politie rond parkings 

voorbehouden voor personen met een beperking en de oplaadparkings. Zij zal de korpschef vragen 

aan het station Boortmeerbeek extra toezicht te voorzien. 

 

20. Eindejaarsvuurwerk 

De burgemeester bevestigt op vraag van de Vlaams-Belang fractie dat er een algeheel verbod is op 

het gebruik van vuurwerk. Zij zou uitsluitend voor openbare manifestaties geluidsarm vuurwerk 

toelaten, maar deze manifestaties zijn er niet. Via nieuwsbrief en website wordt de bevolking 

gesensibiliseerd.  

 

21. Toestand ‘Dijk’ (Ravesteinpark) 

Op vraag van de NV-A fractie zal de schepen van openbare werken de technische dienst vragen de 

weg naar de Dijledijk aan de Hillemaweg van een onderhoudsbeurt te voorzien. 

 

22. Verkeersleefbaarheidsplan 

De schepen van verkeert bevestigt dat de verslagen van participatiemomenten op de website 

worden gepubliceerd.  

 

23. Sporthal - problemen met warm water 

De schepen van sport bevestigt dat de problemen met de temperatuur van het water van de douches 

opgelost is. 

 

24. RUP Zonevreemde woningen en omgevingsanalyse 

Op vraag van de GROEN-fractie antwoordt de schepen van ruimtelijke ordening dat de bestaande 

GRUP’s blijven bestaan en dat het GRUP zonevreemde woningen slechts in zeer beperkte mate 

verkavelingsontwikkeling kent. 

 

25. Incident neergeschoten kat 

Op vraag van de GROEN-fractie legt de schepen van dierenwelzijn de regels rond jagen en de rol van 

de WBE uit. Klachten zoals bij een neergeschoten kat kunnen daar of bij de gouverneur van Vlaams-

Brabant worden behandeld.  

 

26. Fairtrade gemeente 

Op vraag van de GROEN-fractie legt de schepen van ontwikkelingssamenwerking uit dat reeds 2 

vergaderingen plaatsvonden en 1 werd uitgesteld door de deelnemers. Momenteel wordt overleg 

gepleegd met de gemeente Herent. 

  

27. Lokale economie 

De schepen van lokale economie geeft uitleg bij de samenwerking met HeBos en geeft een overzicht 

van de onderwerpen waarrond wordt gewerkt. Leegstaande winkels zijn slechts beperkt aanwezig. 

 

28. Gezondheid 

De schepen van gezondheid geeft op vraag van de GROEN-fractie een overzicht van 

gezondheidsacties en wijst op de toekomstige werking van het GBO. 

 

29. Openbaarheid van bestuur 

De schepen van openbaarheid van bestuur verklaart op vraag van de GROEN-fractie dat in de eerste 

plaats de wettelijke verplichtingen nageleefd worden. De uitbouw van de website is een constante 

zorg waarover financieel en organisatorisch veel inspanningen worden geleverd.  
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30. Huishoudelijk reglement 

De gemeenteraad besluit met 14 neen en 8 ja-stemmen het amendement van de GROEN-fractie over 

het inschrijven in het huishoudelijk reglement van de publicatie van het audioverslag van de raden te 

verwerpen. 

De GROEN-fractie vraagt verder de toelichting bij de agenda van de raden ook op de website te 

publiceren en de mededeling van de notulen van het college van burgemeester en schepenen na te 

leven. 

 

31. Bijen 

Op vraag van de CD&V-fractie licht de burgemeester de stand van zaken van het bijencharter toe. 

Mogelijk is Boortmeerbeek de eerste landelijke gemeente met een bijenplan. 

 

32. Landschapskwaliteit en milieu 

Op vraag van de CD&V-fractie zal de milieuambtenaar een eigenaar van een paardenwei aanmanen 

de wilgen te beschermen tegen paardenvraat. 

 

33. Realisatie verbinding Schrans – Kruisveldweg 

Na discussie besluit de gemeenteraad kennis te nemen van de opdracht die het college van 

burgemeester en schepenen heeft gegeven om het realiseren van een voetweg tussen Schrans en 

Kruisveldweg verder te zetten en niet te stemmen over het voorstel ter zake van de CD&V-fractie. 

 

34. Buurtweg 69 

De gemeenteraad besluit het voorstel van de CD&V-fractie over buurtweg 69 met 12 ja, 5 neen en 5 

onthoudingen te amenderen en te verwijzen naar het tragewegenplan. 

 

35. Nieuwe verbinding Vosweg via Molenbeek 

De gemeenteraad besluit het voorstel van de CD&V-fractie over een nieuwe verbinding in de Vosweg 

langsheen de Molenbeek met 13 ja, 6 neen en 3 onthoudingen te amenderen en te verwijzen naar 

het tragewegenplan. 

 

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 2 

december 2019 tot en met 16 december 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. 
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