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Bijeenroeping gemeenteraad  12 december 2019 

 

 

Decreet Lokaal Bestuur 
 

 
Art. 74  van het decreet lokaal bestuur 
maakt de artikels 24 en 26 van dat 
decreet van toepassing op de raad voor 
maatschappelijk welzijn, luidend als 
volgt:  
 
Art. 24 
De voorzitter  zit de vergaderingen van 
de gemeenteraad voor, en opent en 
sluit de vergaderingen.    
 
Art. 26  
De gemeenteraad kan enkel 
beraadslagen of beslissen als de 
meerderheid van de zittinghebbende 
gemeenteraadsleden aanwezig is.  
De gemeenteraad kan echter, als hij 
eenmaal bijeengeroepen is zonder dat 
het vereiste aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, ongeacht het 
aantal aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen en besluiten over de 
onderwerpen die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen.  
In die oproeping wordt vermeld dat het 
om een tweede oproeping gaat.  In de 
tweede oproeping worden de 
bepalingen van dit artikel 
overgenomen. 
 

 

De voorzitter van de gemeenteraad van Boortmeerbeek verzoekt de 
gemeenteraad te vergaderen op maandag 16 december 2019 aansluitend op de 
zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 
 
DAGORDE 
 
Openbare zitting 
 
1. Kennisname beëindiging periode van verhindering gemeenteraadslid Audrey 

Bogaerts 
2. Notulen vorige zitting 
3. Verlenging exclusiviteitsovereenkomsten Interleuven 
4. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2018 en 

jaarrekening 2018 
5. Beleidsvisie sociaal wonen 
6. Actieprogramma Register Onbebouwde Percelen 
7. Inzameling van papier en karton in minicontainers 
8. Opmaak verkeersleefbaarheidsplan - stand van zaken 
9. Budgetwijziging 2019 nr. 1 
10. AGB - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB 

investeringsenveloppe 2020 
11. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2020 
12. Politiezone - dotatie 2020 
13. Aanvullende personenbelasting 2020-2025 
14. Opcentiemen onroerende voorheffing 2020-2025 
15. Milieubelasting 2020-2025 
16. Afvalbelasting 2020-2025 
17. Belasting op inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van 

afvalstoffen op het recyclagepark 2020-2022 
18. Belasting op tweede verblijven 2020-2025 
19. Belasting op ontgravingen 2020 – 2025 
20. Belasting op leegstand van woningen en gebouwen 2020-2025 
21. Belasting op leegstand van bedrijfsterreinen 2020-2025 
22. Belasting op drijfkracht 2020-2025 
23. Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 

gelijkgestelde producten 2020-2025 
24. Belasting op afgifte van omgevingsvergunningen 2O20 - 2O25 
25. Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van diensten voor 

het verhuren van voertuigen met bestuurder 2020-2025 
26. Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig 2020-2025 
27. Belasting op masten en pylonen 2020 – 2025 
28. Retributie op afgifte van administratieve documenten 2020-2025 
29. Retributie op gebruik gemeentelijk openbaar domein voor ambulante 

handel buiten de wekelijkse markt en de jaarmarkten 2020-2025 
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30. Retributie op grafconcessies, columbariumconcessie, urneveldgraven en 
herdenkingsplaatsjes voor asverstrooiing 2020 – 2025 

31. Retributie op uitvoering van werken ten laste van derden 2020-2025 
32. Retributie op het in bewaring houden van goederen van derden 2020-2025 
33. Retributie op het gebruik van openbaar domein door nutsmaatschappijen 

2020-2025 
34. Meerjarenplan gemeente & OCMW 2020 – 2025 
 
Agendapunt toegevoegd door de N-VA-fractie 
35. Vragen bij het meerjarenplan gemeente & OCMW 2020 – 2025 
 
Agendapunt toegevoegd door de Groen-fractie 
36. Vragen bij het meerjarenplan gemeente & OCMW 2020 – 2025 
 
Agendapunten toegevoegd door de CD&V-fractie 
37. RUP Eekhoornhof en uitbouw VBS Schiplaken 
38. Beek Bieststraat 
39. Fietsenparking gemeentelijke basisschool 
40. Woning Brouwersstraat 4 
41. Landschapskwaliteit en milieu 
42. Bijen - milieu - natuur - klimaat 
43. Vaardijk – Trianonlaan 
44. Zebradpad Zevenbunderweg – Consciencelaan 
 
Agendapunten toegevoegd door de Vlaams-Belang-fractie 
45. SAVE-charter 
46. Europese gehandicaptenparkeerkaart - stand van zaken 
47. Gemeentebal - stand van zaken 
 
Agendapunten toegevoegd door gemeenteraadslid Sigrid Van Obbergen 
48. Afsluiting veldweg 68 
49. Belemmering fietspad kruispunt Bredepleinstraat 
 
Agendapunten toegevoegd door de Groen-fractie 
50. Ontsluiting VBS Schiplaken 
51. Sociale woningen Sijsjeslaan 
52. N21 - stand van zaken 
53. Evaluatie gemeentelijk klimaatplan 
54. Lichtverbruik handelaars 
 

De algemeen directeur, 
 

 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter, 
 

 
 

 

Steven Michiels 

 
 

 


