
 

 

 

 
OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

29 juni 2020 
 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 29 juni 2020 aansluitend bij de zitting van de 
raad voor maatschappelijk welzijn digitaal via MSTeams.  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. Het 
zittingsverslag werd opgenomen. 
 
 
Openbare zitting 
 
Bekrachtiging besluit burgemeester organisatie gemeenteraad 
Alvorens de werkzaamheden te starten besluit de gemeenteraad unaniem het besluit van de 
burgemeester over de organisatie op digitale wijze van de gemeenteraad goed te keuren. 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 11 mei 2020 goed. 
 
2. Titel eregemeenteraadslid 
De gemeenteraad besluit unaniem bij handgeklap de titel van eregemeenteraadslid toe te kennen 
aan mevrouw Nieke Deleebeeck-Baudet. 
 
3. Intrekken besluit gemeenteraad 26 maart 2018 met betrekking tot de organisatienota en 

vervangingsregeling algemeen directeur 
De gemeenteraad besluit unaniem het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 met 
betrekking tot de 'Organisatienota ingevolge decreet lokaal bestuur' in te trekken. Aansluitend keurt 
de gemeenteraad de procedure goed voor de vervanging van de algemeen directeur in geval van 
afwezigheid wegens vakantie, ziekte of bij gelegenheid van gelijklopende ambtsverplichtingen. 
 
4. Voorlopige vaststelling rooilijn gemeenteweg Schrans 
De gemeenteraad besluit unaniem akkoord te gaan met de voorgestelde ligging van de 
gemeenteweg tussen Schrans, Kruisveldweg en Bredepleinstraat. Het ontwerp van gemeentelijk 
rooilijnplan met inbegrip van de in te nemen percelen wordt voorlopig vastgesteld en het college van 
burgemeester en schepenen wordt gelast met het voorgeschreven openbaar onderzoek. 
 
5. Voorlopige vaststelling rooilijnplan gemeenteweg 68 
De gemeenteraad besluit met 11 ja, 9 neen en 1 onthouding akkoord te gaan met de voorgestelde 
ligging van de gemeenteweg ter hoogte van Eyselaarstraat 17 (voorheen gekend als buurtweg 68). 
Het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan met inbegrip van de in te nemen percelen wordt voorlopig 
vastgesteld en het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het voorgeschreven 
openbaar onderzoek. 
 
6. Stand van zaken uitvoering verkeersleefbaarheidsplan 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van mobiliteit over de stand van 
zaken van de uitvoering van het verkeersleefbaarheidsplan. 
 



 

Gemeenteraad - maandag 29 juni 2020 2 / 5 

7. Aanpassing reglement eikenprocessierupsen 
De gemeenteraad besluit unaniem een aangepast reglement met betrekking tot de bestrijding van 
eikenprocessierupsen goed te keuren. 
 
8. Reglement op bronbemalingen 
De gemeenteraad besluit unaniem bij vergunningsaanvragen in het kader van de Vlarem-rubriek 
53.8, nl. 'Winning van grondwater', principieel de nodige passende begeleidingsvoorschriften op te 
leggen. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven een 
verordening uit te werken waarin de specifieke maatregelen worden opgenomen. 
 
9. Wijziging arbeidsreglement onderwijs 
De gemeenteraad besluit unaniem het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 met 
betrekking tot het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool in te trekken en een 
aangepast arbeidsreglement goed te keuren.  
 
10. Tarieven cultuurhuis 
De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp over de aangepaste tarieven voor het gebruik van 
het cultuurhuis vanaf 1 september 2020 uit te stellen. 
 
11. Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede - Jaarrekening 2019 
De gemeenteraad neemt unaniem kennis van de rekening dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Onze-
Lieve-Vrouw van Vrede. 
 
12. Jaarrekening AGB 2019 
De gemeenteraad besluit unaniem de rekening van het dienstjaar 2019 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed te keuren. 
 
13. Jaarrekening OCMW 2019 
De gemeenteraad besluit unaniem de rekening van het dienstjaar 2019 van het OCMW goed te 
keuren. 
 
14. Jaarrekening gemeente 2019 
De gemeenteraad besluit unaniem de rekening van het dienstjaar 2019 goed te keuren. 
 
15. Iverlek - bekrachtiging besluit college mandatering algemene vergadering 12 juni 2020 
De gemeenteraad bekrachtigt unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
van 8 juni 2020 met betrekking tot de goedkeuring van de agenda en het daaraan te geven gevolg 
van de algemene vergadering van Iverlek van 12 juni 2020. 
 
16. Interleuven - bekrachtiging besluit college mandatering algemene vergadering 24 juni 2020 
De gemeenteraad bekrachtigt unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
van 22 juni 2020 met betrekking tot de goedkeuring van de agenda en het daaraan te geven gevolg 
van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 24 juni 2020.  
 
17. Interleuven - bekrachtiging besluit college aanduiden afgevaardigde algemene vergadering 

24 juni 2020 
De gemeenteraad bekrachtigt unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
van 22 juni 2020 met betrekking tot de aanduiding van burgemeester Karin Derua als effectieve 
vertegenwoordiger en raadslid Maurice Vanmeerbeeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger van 
de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 24 
juni 2020.  
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18. Cipal -bekrachtiging besluit college mandatering algemene vergadering 25 juni 2020 
De gemeenteraad bekrachtigt unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
van 22 juni 2020 met betrekking tot de goedkeuring van de agenda en het daaraan te geven gevolg 
van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Cipal van 25 juni 2020. 
 
19. IGO - bekrachtiging besluit college mandatering algemene vergadering 26 juni 2020 
De gemeenteraad bekrachtigt unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
van 22 juni 2020 met betrekking tot de goedkeuring van de agenda en het daaraan te geven gevolg 
van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 29 juni 2020.  
 
 
Agendapunten toegevoegd door de Vlaams Belang-fractie 
 
20. Toegekende gemeentelijke subsidies 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van cultuur. Een overzicht zal 
aan de vraagsteller worden bezorgd. 
 
21. Paaltjes Dorpplaats 
De gemeenteraad verneemt dat het college van burgemeester en schepenen zal toezien op de 
plaatsing van nieuwe wegneembare paaltjes in het centrum van Boortmeerbeek. 
 
 
Agendapunt toegevoegd door de Groen-fractie 
 
22. Opmaak gemeentelijk droogteplan 
De gemeenteraad debatteert over de gevolgen van de toenemende droogte en welke rol de lokale 
overheden hierbij kunnen spelen. 
 
23. Maak werk van groene ruimte en bomen 
De gemeenteraad bespreekt dit punt in het verlengde van het vorige punt. Een inventaris en 
onderzoek waar bomen als kleine bossen gepland kunnen worden, zal bijdragen tot het realiseren 
van het bomencharter. Het voorstel wordt met 15 ja tegen 7 onthoudingen goedgekeurd. 
 
24. SAVE 2.0 charter, ouders van verongelukte kinderen 
De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen het initiatief om aan te sluiten 
bij het SAVE 2.0-charter van de Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen verder te zetten 
en de engagementen op te nemen. 
 
25. Deelname aan het Telraamproject 
De gemeenteraad besluit unaniem het college van burgemeester en schepenen op te dragen de 
gemeente Boortmeerbeek in het kader van het verkeersveiligheidsbeleid te laten deelnemen aan het 
Telraamproject indien de offerte ontvankelijk verklaard wordt door het college. 
 
26. Stand van zaken verkeersleefbaarheidsstudie 
Dit punt werd behandeld onder punt 6. 
 
27. Zomer in Boortmeerbeek 
De gemeenteraad verneemt dat de soepele toepassing van het terrassenbeleid al gestart werd, de 
speelstratenaanvraagvoorwaarden best behouden blijven zoals ze nu gehanteerd worden en dat het 
op de laatste Boortmeerbeek Feest! Afgesproken aanleggen van een beachvolleyballterrein wel 
gepland is maar niet meer haalbaar in 2020 door de actuele omstandigheden. Uitstel maar geen 
afstel. 
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28. Ruimtelijke ordening 
De gemeenteraad verneemt dat het openbaar onderzoek voor een nieuwe verkaveling langsheen de 
Wespelaarsebaan werd gesloten en nu verder zal worden beoordeeld. Hoe de procedure tot 
verlegging van de buurtweg moet verlopen zal nader onderzocht worden ten einde de procedure op 
een juiste manier te volgen. Over de beoordeling van het dossier zelf kan het college van 
burgemeester en schepenen nu geen publieke uitspraak doen. 
 
29. Ruimtelijke ordening (2) 
De gemeenteraad verneemt dat het openbaar onderzoek voor een nieuwe in het verlengde van de 
Boomblokweg lopende is. Over de beoordeling van het dossier zelf kan het college van burgemeester 
en schepenen nu geen publieke uitspraak doen maar de principes van de beleidsmatig gewenste 
ontwikkelingen zoals vastgelegd door de gemeenteraad op 25 november 2020 zullen worden 
toegepast. 
 
30. Stand van zaken aanleg hondenweide 
De schepen van dierenwelzijn overloopt de beoordeling van de plaatsen die tot nu toe in overweging 
werden genomen om een hondenweide te realiseren. 
 
Agendapunten toegevoegd door de N-VA-fractie 
31. Hemelwaterplan 
Dit punt werd behandeld onder punt 22. 
 
32. Treinverbinding Haacht – Brussel 
Op voorwaarde dat onderzocht wordt of de halte Boortmeerbeek ook kan opgenomen worden en op 
voorwaarde deze lijn er niet voor zorgt dat bestaande lijnen en/of ritten van onze gemeente naar 
Leuven en Mechelen afgeschaft worden of verminderd zouden worden, besluit de gemeenteraad bij 
de bevoegde instanties te pleiten voor een rechtstreekse treinverbinding naar en van Brussel. 
 
33. Corona-steunmaatregelen 
De gemeenteraad besluit unaniem een actie uit te werken in de stijl van ‘Belgerinkel naar de winkel’ 
om in de nasleep van de coronatijd de lokale middenstand te ondersteunen en om na te gaan of het 
mogelijk is het volgende jaar 2 extra gratis toegangsbeurten tot het recyclagepark aan de gezinnen te 
geven. 
 
34. Aanwending extra budget armoedebestrijding 
De gemeenteraad verneemt dat het bijzonder comité voor de sociale dienst zopas geadviseerd heeft 
het voorliggend voorstel vanuit de administratie meer te specifiëren. Anderzijds voor de andere 
subsidies is men wachtend op de instructies vanuit de Vlaamse overheid over de toepassing. 
 
35. Beschikbaarheid notulen college van burgemeester en schepenen  
De gemeenteraad stelt vast dat recent de achterstand in publicatie redelijk werd ingehaald. Veel 
hangt samen met de toegenomen administratieve verplichtingen en het ontbreken van een 
volwaardige secretariaatswerking. Mogelijk zal de invoering van meeting.net een verbetering kunnen 
inhouden. 
 
 
Agendapunten toegevoegd door de CD&V-fractie 
36. Vergroening gemeente 
De gemeenteraad besluit unaniem in het kader van het bijencharter te onderzoeken welke 
beplanting het meest geschikt is om het pleintje aan de Audenhovenlaan, waar rekening moet 
worden gehouden met de vele ondergrondse bekabeling, kan aangeplant worden. 
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37. Aandacht voor kinderen in post-coronatijd 
De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen te onderzoeken of het toch 
niet mogelijk is de speeltuin aan de sporthal, rekening houdend met de bubbelvoorwaarden voor de 
organisatie van de sportweken aldaar, ruimer open te stellen.  
 
 
Ingevolge de bepaling in artikel 252 § 2 van het Vlaamse gemeentedecreet inzake de organisatie van 
het administratief toezicht waarbij de openbaarheidsverplichting nader omschreven wordt, bevestigt 
ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet 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 iedere werkdag op afspraak van 9.00 uur tot 11.30 uur van 03 juli 
2020 tot en met 27 juli 2020 op het gemeentesecretariaat georganiseerd.  Latere consultatie kan op 
eenvoudige aanvraag. 
 

Boortmeerbeek, 2 juli 2020 
 

Namens de gemeenteraad 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 

 

 

 
 

 

 Johan Smits  Steven Michiels 
 

Zonder digitale handtekening (verifieerbare code), heeft dit document geen waarde  
en kunnen er geen rechten uit geput worden. 

 

 


