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Bijeenroeping gemeenteraad 7 februari 2020 

 

 

Decreet lokaal bestuur 
 

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 of beslissen over de 
onderwerpen die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen.  
In de oproeping vermeld in het tweede 
lid, wordt vermeld dat het om een 
tweede oproeping gaat en worden de 
bepalingen van dit artikel 
overgenomen. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad van Boortmeerbeek verzoekt de 
gemeenteraad te vergaderen op maandag 17 februari 2020 aansluitend op de 
zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 
 
DAGORDE 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zittingen 
2. Kennisname toezichtsbesluit 
3. Kosteloze grondafstand - verkaveling 2014/00003 - De Houck 
4. Kosteloze grondafstand - verkaveling 2013/00004 - De Kouter 
5. Voorlopige vaststelling tracé rooilijn OMV2019/00208VK - Rijkenhoekstraat 

45 
6. Voorlopige vaststelling tracé rooilijn OMV2019/00168VK - Muizenseweg 3 
7. Voorlopige vaststelling tracé rooilijn OMV2019/00166VK - Hoogstraat 44 
8. Goedkeuring overeenkomst voor de opmaak van een intergemeentelijk 

Sustainable Energy and Climate Action Plan, kortweg SECAP  (gemeentelijk 
energie- en klimaatactieplan), door de Provincie Vlaams-Brabant 

9. Resultaat verzoening buurtweg 41 
10. Aanpassing reglement eikenprocessierupsen 
11. Goedkeuring samenwerkingsafspraken CLB 
12. AGB - Meerjarenplan 2020-2025 
13. Belasting op inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van 

afvalstoffen op het recyclagepark 2020-2022 
14. Kennisname verslag cultuurraad 9 september 2019 
15. Kennisname verslag sportraad 16 september 2019 
16. Kennisname verslag gezondheidsraad 7 oktober 2019 
17. Kennisname verslag milieuadviesraad 14 november 2019 
18. Kennisname verslag seniorenraad 20 november 2019 
 
 

In toepassing van het besluit van de algemeen 
directeur van 3 februari 2020 

De coördinator, 
 
 
 
 
Patrick Vissers 

 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
Steven Michiels 

 
 

 


