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Bijeenroeping gemeenteraad                                                  23 september 2020 

 

 

Gemeentedecreet 
 

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. 
 
Art. 34 
De besluiten worden genomen bij 
volstrekte meerderheid van stemmen. 
Onder volstrekte meerderheid van 
stemmen wordt verstaan, meer dan de 
helft van de uitgebrachte stemmen, 
onthoudingen niet meegerekend.  Bij 
staking van stemmen is het voorstel 
verworpen. 
 
Art. 36 
Voor elke benoeming tot ambten, elke 
contractuele aanstelling, elke verkiezing 
en elke voordracht van kandidaten 
wordt tot een afzonderlijke stemming 
overgegaan. Als bij de benoeming, de 
contractuele aanstelling, de verkiezing 
of de voordracht van kandidaten de 
vereiste meerderheid niet wordt 
verkregen bij de eerste stemming, 
wordt opnieuw gestemd over de twee 
kandidaten die de meeste stemmen 
hebben behaald. 
 
Als bij de eerste stemming sommige 
kandidaten een gelijk aantal stemmen 
behaald hebben, dan wordt de jongste 
kandidaat tot de herstemming 
toegelaten. Personen worden 
benoemd, aangesteld, verkozen of 
voorgedragen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen heeft de jongste 
kandidaat de voorkeur. 

De voorzitter van de gemeenteraad van Boortmeerbeek verzoekt de 
gemeenteraad te vergaderen op maandag 28 september 2020 aansluitend op de 
zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 
 
 
 
DAGORDE 
 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kosteloze grondinname verkaveling OMV2019/00218VK - Rijkenhoekstraat 

45 
3. Aankoop perceel bosgrond Vosweg 
4. Bekrachtiging besluit burgemeester locatie huwelijksplechtigheden 
5. Aanpassing personeelsplan 
6. Aanpassing organogram 
7. Uitvoering sectoraal akkoord 
8. Actieplan PBW 2020-2021 
9. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke 

feestdagen die in 2021 op een zaterdag of een zondag vallen 
10. Facultatieve vrije dagen gemeentelijke basisschool schooljaar 2020 - 2021 
11. Aanpassing arbeidsreglement onderwijs 
12. Aanpassing schoolreglement gemeentelijke basisschool 
13. Burgemeestersconvenant 2030 
14. Regiopact Spitsregio Leuven 
15. Vergoeding gemeentelijke liaisonarts Covid19 
16. OCMW jaarrekening 2019 - schema J6 balans 
17. Nominatieve subsidies jeugd, cultuur en sport voor coronaschade uit 

Vlaamse noodfonds 
18. Nominatieve subsidies aan zorghuis De Dijlevallei vzw 
19. Samenwerkingsovereenkomst haalbaarheidsstudie zwembad 
20. IGO - vertegenwoordiger Energiehuis 
21. InterLeuven - aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 

bestuursperiode 2020-2024 
22. TMVS - mandatering  buitengewone algemene vergadering 8 december 

2020 
23. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering - 8 december 

2020 
24. Kennisname verslag milieuadviesraad 13 januari 2020 
 
Agendapunten aangebracht door de CD&V-fractie 
25. Status zwembadsamenwerking 
26. Status site TV Bastards 
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 27. Status bistro Movri Audenhovelaan 
28. Situatie kruispunt Hollestraat-Bredepleinstraat 
29. Verlichting Finse piste sporthal 
30. Zebrapad Molenheidebaan thv Zevenbunderweg 
31. Controles verkeersveiligheid 
32. Aanplant pleintje Audenhovelaan e.a. 
33. Voorstel tot toekennen van een nieuwe straatnaam 
34. Stand van zaken basisbereikbaarheid 
 
Agendapunten aangebracht door de Vlaams Belang-fractie 
35. Afvalstraat Aststraat 
36. Aanleg Heldenplein 
37. Reglement gebruik buurthuis Lievekensbossen 
38. Verhuis Movri naar Audenhovenlaan 
39. Corona 
40. Extra coronasubsidies verenigingen 
41. Stand van zaken  veiligheidspaaltjes Dorpplaats 
 
Agendapunten aangebracht door de Groen-fractie 
42. Groepsaankoop mezenkasten 
43. Ontharden belonen 
44. Stand van zaken schoolomgevingen verkeersleefbaarheidsplan 
45. Tonnagebeperking Bieststraat en Terlindenlaan 
46. Stand van zaken N21 
47. Tellingen 
48. Verkavelingsplannen Wespelaarsebaan en Boomblokweg 
49. Uitvoering dringende werken 
50. Bistro Movri 
 
 
 
 
 

De algemeen directeur, 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Steven Michiels 

 
 

 


