
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

20 januari 2020 

 

 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 20 januari 2020 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 16 december 2019 unaniem goed.  

 

2. Principe oprichting van gemeenteraadscommissies 

De gemeenteraad besluit met 9 ja tegen 14 neen het voorstel om drie gemeenteraadscommissies op 

te richten te verwerpen. 

 

3. Het online plaatsen van de audioopnames van de gemeenteraad 

De gemeenteraad besluit met 10 ja  tegen 14 neen het voorstel om de audio-opnames van het 

zittingsverslag op de gemeentelijke website te plaatsen te verwerpen. 

 

4. Ontbrekende verslagen college burgemeester en schepenen 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontbreken van een beknopte lijst van de besluiten van het 

college van burgemeester en schepen op de website en de achterstand in de publicatie van notulen 

van het college van burgemeester en schepenen op het intranet. 

 

5. Verbetering van de werking van de gemeenteraad 

De gemeenteraad stemt niet over het voorstel om een verplicht einduur voor de zittingen van de 

gemeenteraad in te stellen en de verplichting om alle stukken horende bij de geagendeerde punten  

van de gemeenteraad vooraf tijdig op het intranet te plaatsen en beperkt zich tot de aktename van 

de verklaring dat de raadsleden die de vorige zitting voortijdig verlaten hebben, dit deden om respect 

te vragen voor de raadsleden. 

 

6. Kwaliteitskamers 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de schepen van ruimtelijke ordening over de 

werking van de 'kwaliteitskamer'. 

 

7. VBS De Bosuiltjes Schiplaken en toekomst Schiplaken dorp 

De gemeenteraad beraadslaagt over de toekomstvisie op diverse aspecten van de leefbaarheid in de 

dorpskern Schiplaken.  

 

8. Geboortebos 

De gemeenteraad neemt kennis van de redenen aangehaald door de burgemeester om niet via een 

geboortebos te werken maar via individuele aanplanting waarvan weergave opgenomen in het 

zittingsverslag. 
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9. Realisatie sociale woningen 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de realisatie van sociale woningen op 

het grondgebied Boortmeerbeek waarvan de weergave in het zittingsverslag wordt opgenomen. 

 

10. Sociale woningen - wachtlijsten 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de werkwijze voor de toewijzing van sociale 

woningen waarvan de weergave in het zittingsverslag wordt opgenomen. 

 

11. Straatverlichting Bredepleinstraat - Beringstraat 

De gemeenteraad neemt kennis van een vraag over de straatverlichting in de Beringstraat en de 

algemene principes hiervan en de navraag die zal gebeuren bij Fluvius. 

 

12. Sanitair van de sporthal 

De gemeenteraad neemt kennis van een sanitair probleem in de sporthalaccommodatie en vraagt 

het directiecomité van het AGB het nodige te doen. 

 

13. Heraanleg kerkhof van Hever 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de stand van zaken over de inzichten rond het 

voormalige kerkhof Hever. 

 

14. Verbod vuurwerk 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de burgemeester over het verboden 

vuurwerkgebruik tijdens de afgelopen oudejaarsnacht. 

 

15. OVAM-gegevens mogelijk vervuilde gronden in Boortmeerbeek 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de opmaak van een OVAM-inventaris 

vervuilde gronden waaruit blijkt dat de gegevens van de gemeente nog niet door OVAM werden 

nagezien. 

 

16. Molen Servaes 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de stand van zaken van ideeën en projecten in 

samenhang met de molen Servaes. 

 

17. Vaartdijk - Trianonlaan 

Na debat, opgenomen in het zittingsverslag, wordt het besluit dat de CD&V-fractie indiende niet ter 

stemming gebracht maar concludeert de gemeenteraad dat er wel degelijk actie gevoerd wordt en 

dat de gehele gemeenteraad achter een voorstel van ingebrekestelling en dagvaarding zal staan als 

blijkt dat het Agentschap wegen en Verkeer in gebreke blijft en haar beloftes niet nakomt. 

 

18. Stand van zaken zwembad 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de initiatieven die de gemeente neemt om 

zwemmen mogelijk te maken in zwemaccommodatie buiten de gemeente en de visie op een 

toekomstige inbreng van de gemeente in initiatieven in de regio tot uitbouw van een 

zweminfrastructuur. 

 

19. Stand van zaken anti-zwerfvuilcamera's aan glasbollen 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de stand van zaken van het dossier van de 

plaatsing van camera's bij de glasbollen zoals verder opgenomen in het zittingsverslag. 

 

20. Mouterijsite 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de inrichting van de publieke ruimte in 

de Mouterijsite zoals opgenomen in het zittingsverslag en de initiatieven die het college van 
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burgemeester en schepenen verder aan het nemen is om deze voorstellen te beantwoorden in de 

praktijk. 

 

 

Bekendmaking ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 

wijzigingen. 

 

De inzage voor het publiek wordt georganiseerd iedere werkdag van 9.00 uur tot 11.30 uur van 28 

januari 2020 tot en met 11 februari 2020 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op 

eenvoudige aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boortmeerbeek, 28 januari 2020 

 

 

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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