
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

17 februari 2020 

 

 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 17 februari 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 zittingen 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 20 januari 2020 en van de zitting van 27 januari 

2020 goed. 

 

2. Kennisname toezichtsbesluit 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 

betreffende de vernietiging van de gemeenteraadsbesluiten van 21 oktober 2019 over de benoeming 

van de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

 

3. Kosteloze grondafstand - verkaveling 2014/00003 - De Houck 

De gemeenteraad besluit unaniem een strook grond met de oppervlakte van 37 are, 43 centiare en 

18 dma, in verkaveling De Houck, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 

 

4. Kosteloze grondafstand - verkaveling 2013/00004 - De Kouter 

De gemeenteraad besluit unaniem een strook grond met de oppervlakte van 35 are, 62 centiare en 

26 dma, in verkaveling De Kouter, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 

 

5. Voorlopige vaststelling tracé rooilijn OMV2019/00208VK - Rijkenhoekstraat 45 

De gemeenteraad besluit unaniem het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn langs de 

Rijkenhoekstraat 45 voorlopig goed te keuren. 

 

6. Voorlopige vaststelling tracé rooilijn OMV2019/00168VK - Muizenseweg 3 

De gemeenteraad besluit unaniem het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn langs de Muizenseweg 

3 voorlopig goed te keuren. 

 

7. Voorlopige vaststelling tracé rooilijn OMV2019/00166VK - Hoogstraat 44 

De gemeenteraad besluit unaniem het tracé en de nieuwe ontworpen rooilijn langs de Hoogstraat 44 

niet goed te keuren. 

 

8. Intergemeentelijk Sustainable Energy and Climate Action Plan 

De gemeenteraad besluit unaniem om in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030 samen 

met de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel een intergemeentelijke SECAP op te maken en 

sluit hiertoe met de provincie Vlaams-Brabant de samenwerkingsovereenkomst betreffende de 

opmaak van een (inter)gemeentelijk gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP) af. 
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9. Resultaat verzoening buurtweg 41 

Met betrekking tot voetweg 41 neemt de gemeenteraad kennis van de inhoud van het proces-

verbaal van verzoening zoals vastgesteld door de vrederechter te Haacht op 18 november 2019. De 

gemeenteraad neemt eveneens kennis van het besluit van het college van burgemeester en 

schepenen van 9 december 2019 waarbij het voorstel van landmeter Johan Artois over het te 

verleggen tracé werd aanvaard. 

 

10. Aanpassing reglement eikenprocessierupsen 

De gemeenteraad besluit unaniem een aangepast reglement met betrekking tot de bestrijding van 

eikenprocessierupsen goed te keuren.  

 

11. Goedkeuring samenwerkingsafspraken CLB 

De gemeenteraad besluit unaniem de algemene samenwerkingsafspraken tussen de gemeentelijke 

basisschool Boortmeerbeek en het CLB N-Brussel goed te keuren. 

 

12. AGB - Meerjarenplan 2020-2025 

De gemeenteraad besluit met 13 stemmen ja, 3 stemmen tegen en 6 onthoudingen het 

meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren. 

 

13. Belasting op inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van afvalstoffen op het 

recyclagepark 2020-2022 

De gemeenteraad keurt met 17 stemmen ja en 5 onthoudingen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 

2025 een contantbelasting, te vestigen voor de inzameling van het gewoon huisvuil en het gft-afval 

via sorteerstraten, goed. 

 

14. Kennisname verslag cultuurraad 9 september 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 9 september 2019. 

 

15. Kennisname verslag sportraad 16 september 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 16 september 2019. 

 

16. Kennisname verslag gezondheidsraad 7 oktober 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 7 oktober 2019. 

 

17. Kennisname verslag milieuadviesraad 14 november 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 14 november 2019. 

 

18. Kennisname verslag seniorenraad 20 november 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 20 november 2019. 

 

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 21 

februari 2020 tot en met 10 maart 2020 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op 

eenvoudige aanvraag. 
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Boortmeerbeek, 20 februari 2020 

 

 

 
In toepassing van het besluit van  

de burgemeester van 17 februari 2020 

De algemeen directeur                   De vervangend burgemeester 

 

 

 

 

 

Johan Smits          Michel Baert 
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