
j 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 
28 september 2020 

 
 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 28 september 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 
 
1. Notulen vorige zitting en mededeling besluit burgemeester organisatie zitting 
De gemeenteraad besluit unaniem de goedkeuring van de notulen van de zitting van 29 juni 2020 
unaniem uit te stellen omdat niet alle elementen beschikbaar waren. De gemeenteraad neemt 
kennis van het besluit van de burgemeester over de digitale organisatie van de zitting. 
 
2. Kosteloze grondinname verkaveling OMV2019/00218VK - Rijkenhoekstraat 45 
De gemeenteraad besluit unaniem een strook grond in de Rijkenhoekstraat met de oppervlakte van 1 
are en 45 centiare zoals aangeduid op het opmetingsplan met de referenties van prekadastratie 
24039/10372 en 24039/10385 kosteloos over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
3. Aankoop perceel bosgrond Vosweg 
De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van de akte voor de aankoop van een perceel 
bosgrond in de Vosweg, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie E en perceelnummer 86D met een 
oppervlakte van 25 are en 40 centiare voor een bedrag van 3.800,00 EUR goed te keuren. 
 
4. Bekrachtiging besluit burgemeester locatie huwelijksplechtigheden 
De gemeenteraad bekrachtigt unaniem het besluit van de burgemeester van 3 augustus 2020 waarbij 
het cultuurhuis wordt aangeduid als plaats om huwelijken te voltrekken vanaf 8 augustus 2020 tot en 
met 30 september 2020. 
 
5. Aanpassing personeelsplan 
De gemeenteraad besluit met 15 ja en 8 onthoudingen het aangepaste personeelsplan vast te stellen 
en dit als basis voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 aan te wenden. 
 
6. Aanpassing organogram 
De gemeenteraad besluit met 15 ja en 8 onthoudingen het geactualiseerde organogram goed te 
keuren.  
  
7. Uitvoering sectoraal akkoord 
De gemeenteraad besluit unaniem aan de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-
personeel een addendum toe te voegen luidend als volgt: "Aan het personeel van het lokaal bestuur 
Boortmeerbeek worden jaarlijks ecocheques ter waarde van 200,00 EUR toegekend volgens 
prestaties en prestatiebreuk.” 
 
8. Actieplan PBW 2020-2021 
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De gemeenteraad stelt unaniem het actieplan PBW 2020 - 2021 vast. 
 
9. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2021 op 

een zaterdag of een zondag vallen 
De gemeenteraad stelt unaniem de regeling vast voor de feestdagen die in 2021 op een zaterdag of 
een zondag vallen en moeten worden verplaatst naar vervangdagen waarop de gemeentelijke en 
OCMW-diensten zullen gesloten zijn. 
 
10. Facultatieve vrije dagen gemeentelijke basisschool schooljaar 2020 - 2021 
De gemeenteraad stelt unaniem de eigen vrije dagen van het schooljaar 2020 - 2021 voor de 
gemeentelijke basisschool vast. 
 
11. Aanpassing arbeidsreglement onderwijs 
De gemeenteraad stelt unaniem het aangepaste arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisschool 
vast. 
 
12. Aanpassing schoolreglement gemeentelijke basisschool 
De gemeenteraad stelt unaniem het aangepaste schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool 
vast. 
 
13. Burgemeestersconvenant 2030 
De gemeenteraad besluit unaniem het Burgemeestersconvenant 2030 (Covenant of Mayors) te 
ondertekenen. 
 
14. Regiopact Spitsregio Leuven 
De gemeenteraad besluit unaniem het regiopact Spitsregio Leuven goed te keuren. 
 
15. Vergoeding gemeentelijke liaisonarts Covid19 
De gemeenteraad stelt unaniem de vergoeding van de liaisonarts in het kader van de COVID19-
pandemie per case vast op 40,00 EUR. 
 
16. OCMW jaarrekening 2019 - schema J6 balans 
De gemeenteraad neemt kennis van het gecorrigeerde schema J6 (de balans) bij de jaarrekening 
2019 van het OCMW. 
  
17. Nominatieve subsidies jeugd, cultuur en sport voor coronaschade uit Vlaamse noodfonds 
De gemeenteraad stelt unaniem de verdeling van de subsidies jeugd, cultuur en sport uit het 
Vlaamse noodfonds voor coronaschade aan 60 lokale verenigingen vast. 
 
18. Nominatieve subsidies aan zorghuis De Dijlevallei vzw 
De gemeenteraad besluit unaniem de opbrengst van het gemeentebal van 537,05 EUR als 
nominatieve subsidie aan het zorghuis De Dijlevallei vzw toe te kennen. 
 
19. Samenwerkingsovereenkomst haalbaarheidsstudie zwembad 
De gemeenteraad besluit unaniem met het IVAR Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met als voorwerp de uitvoering van een 
haalbaarheidsstudie met betrekking tot een multisportcomplex te Hofstade op voorwaarde dat 
(intergemeentelijke) alternatieven in de studie worden onderzocht.  
 
20. IGO - vertegenwoordiger Energiehuis 
De gemeenteraad besluit voor het beleids- en kredietcomité van het Energiehuis na geheime 
stemming burgemeester Karin Derua (met xx ja en xx neen) aan te duiden als effectief 
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vertegenwoordiger van de gemeente en schepen Remi Serranne (met xx ja en xx neen) als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de volledige duur van de huidige legislatuur. 
 
21. InterLeuven - aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering bestuursperiode 2020-

2024 
De gemeenteraad besluit na geheime stemming burgemeester Karin Derua (met xx ja en xx neen) 
aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger en raadslid Maurice Vanmeerbeeck (met xx ja en xx 
neen) als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van 
de opdrachthoudende vereniging Interleuven tot het einde van de huidige legislatuur. 
 
22. TMVS - mandatering  buitengewone algemene vergadering 8 december 2020 
De gemeenteraad besluit unaniem goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de 
algemene vergadering van TMVS dv van 8 december 2020. 
 
23. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering - 8 december 2020 
De gemeenteraad besluit unaniem zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 8 december 2020. 
 
24. Kennisname verslag milieuadviesraad 13 januari 2020 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 13 januari 2020. 
 
Agendapunten aangebracht door de CD&V-fractie 
25. Status zwembadsamenwerking 
Werd behandeld onder punt 19. 
 
26. Status site TV Bastards 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting waaruit blijkt dat overleg gezocht wordt met de 
huidige eigenaars in functie van een mogelijke aanwending van het gebied voor ontwikkeling van 
openbare functies. 
 
27. Status bistro Movri Audenhovelaan 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de procedures die gevolgd worden bij 
dergelijke ondernemingsinitiatieven en de al dan niet beperkte rol die de gemeente als bestuur bij 
diverse aspecten heeft. 
 
28. Situatie kruispunt Hollestraat-Bredepleinstraat 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de terughoudendheid om met de plaatsing van 
verkeersspiegels de verkeersveiligheid te willen bevorderen. Dikwijls is meer onveiligheid het gevolg 
van het teveel op de spiegels te betrouwen. Een plaatsbezoek zal uitmaken of er nog verbetering kan 
worden aangebracht. 
 
29. Verlichting Finse piste sporthal 
De gemeenteraad neemt kennis van de planning om de verlichting van de Finse piste aan de sporthal 
te voltooien. 
 
30. Zebrapad Molenheidebaan ter hoogte van Zevenbunderweg 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van verkeer dat hij, na 
aandringen bij AWV, de toezegging heeft dat dit zebrapad verder zal worden uitgevoerd. Er zal 
opnieuw naar een concrete timing worden gevraagd. 
 
31. Controles verkeersveiligheid 
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De gemeenteraad neemt kennis van de door de politie ter beschikking gestelde cijfers over 
verbaliseringen. Daaruit blijkt de doorgedreven inspanning om met de beschikbare middelen de 
handhaving te realiseren. De gemeenteraad vraagt deze inspanningen verder te zetten in functie van 
de op het terrein voelbare noden (o.a. hinderlijk parkeren). 
 
32. Aanplant pleintje Audenhovelaan e.a. 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de planning die de eigen diensten maken om 
rekening houdend met de ondergrondse nutsleidingen tot een (bijenvriendelijke) beplanting te 
kunnen overgaan. Eén en ander hangt ook samen met de terugkeer van betrokken medewerkers 
naar de dienst. 
 
33. Voorstel tot toekennen van een nieuwe straatnaam 
De gemeenteraad besluit in consensus voor de weg die ter hoogte van de Hillemaweg van de 
Ravesteinstraat tot de Dijledijk loopt een voorstel van straatnaam voor te bereiden.  
 
34. Stand van zaken basisbereikbaarheid 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van verkeer over de stand van 
zaken van de behandeling van dit mobiliteitsaspect in de vervoersregio's en de elementen die uit de 
brand konden worden gesleept ten aanzien van de oorspronkelijke algemene plannen. Van groot 
belang is dat de vervoersregio's in consensus blijven beslissen en dus de gunstige situatie voor 
Boortmeerbeek blijven steunen. Anders dreigt de beslissing uiteindelijk alleen van De Lijn af te 
hangen en dan dreigt een groot verlies aan mogelijkheden. Het onderschrijven van de genoemde 
principes heeft daarbij weinig zin. 
 
Agendapunten aangebracht door de Vlaams Belang-fractie 
35. Afvalstraat Aststraat 
De gemeenteraad neemt kennis van de problematiek van instromend rioolwater die de 
ingebruikname van de ondergrondse afvalstraat belemmert en het onderzoek dat ernaar wordt 
gevoerd. 
 
36. Aanleg Heldenplein 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de stand van zaken van de administratieve 
behandeling van het aanlegdossier voor het Heldenplein. 
 
37. Reglement gebruik buurthuis Lievekensbossen 
De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling dat de voorbereiding van een gebruiksreglement 
voor het chalet van de Lievekensbossen naar analogie van dit voor het cultuurhuis lopende is en door 
de gemeenteraad in één van zijn volgende zittingen zal kunnen worden behandeld. 
 
38. Verhuis Movri naar Audenhovenlaan 
De vraag werd behandeld onder punt 27. 
 
39. Corona 
De gemeenteraad kreeg toelichting bij de stand van zaken onder de behandeling van punt 15, terwijl 
de burgemeester benadrukt dat de corona-opdrachten van iedereen bijzonder veel bijkomende 
inspanningen vragen zodat er van publiek en raadsleden begrip gevraagd wordt. 
 
40. Extra coronasubsidies verenigingen 
De vraag werd behandeld door het besluit onder punt 17. 
 
41. Stand van zaken  veiligheidspaaltjes Dorpplaats 
De gemeenteraad neemt kennis van de planning van de bestelling en plaatsing van diverse paaltjes. 
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Agendapunten aangebracht door de GROEN-fractie 
42. Groepsaankoop mezenkasten 
De gemeenteraad besluit in consensus in principe deze mogelijkheid binnen de acties van het 
burgemeesterconvenant te onderzoeken en zo mogelijk aan te bieden. 
 
43. Ontharden belonen 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de stand van zaken van de opmaak van een 
hemelwaterplan door Infrax. Eventuele sensibilisatie- en motiveringsacties zullen best hierin passen. 
 
44. Stand van zaken schoolomgevingen verkeersleefbaarheidsplan 
De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van het college van burgemeester en schepenen 
over de uitwerking van de aanleg van knips in de Beringsstraat en de Pastorijstraat en de aanstelling 
van een aannemer. Omwille van de schoolstart en de leveringstermijn van bepaalde materialen werd 
de uitvoeringsperiode verlengd. 
 
45. Tonnagebeperking Bieststraat en Terlindenlaan 
De gemeenteraad neemt kennis van de voorbereidingen, ook op locatie, om tot plaatsing van de 
controlecamera’s te komen. 
 
46. Stand van zaken N21 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen delen de bezorgdheid van de 
GROEN-fractie en stellen in hun relatie tot AWV dit aanvoelen dat de gemeente met haar eisen in de 
kou blijft staan, geregeld te communiceren. 
 
47. Tellingen 
De gemeenteraad verneemt dat er inderdaad tellingen gehouden worden, maar dat deze niet voor 
de gemeente gebeuren. Vermoedelijk kan het om de fietssnelweg op de vaartdijk gaan. 
 
48. Verkavelingsplannen Wespelaarsebaan en Boomblokweg 
De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling dat beide verkavelingsdossiers nog niet in het 
stadium zijn dat ze voor het thema van de wegen aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. 
 
49. Uitvoering dringende werken 
De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling dat momenteel het bestaande raamcontract 
afgelopen is en er een nieuwe opdracht voor marktconsultatie en plaatsing in voorbereiding is. 
 
50. Bistro Movri 
Dit punt werd behandeld onder punt 27. 
 
Agendapunten aangebracht door de N-VA-fractie 
51.  Heraanleg/knip Beringstraat 
Dit punt werd behandeld onder punt 44. 
 
52. Overlast vliegverkeer 
De gemeenteraad neemt kennis van de noodzakelijke herstellings- en onderhoudswerken die door 
de luchthavenautoriteiten worden uitgevoerd. Deze worden ruimschoots vooraf medegedeeld, 
passen in een zo stipt mogelijk gevolgde meerjarig uitgewerkte planning en zijn beperkt in de tijd. 
Momenteel was er sprake van de grote onderhoudsbeurt. Deze werken zijn helaas onvermijdelijk en 
er is geen andere oplossing voor het vliegverkeer mogelijk. 
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53. Buffering ontwikkeling bedrijvenzone 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
waarbij de noodzakelijke buffering tussen het aangrenzende woongebied werd voorzien zowel in het 
gebied van het bedrijventerrein als op de percelen zelf. Het college van burgemeester en schepenen 
is bij de ontwikkeling betrokken en heeft als vergunningverlenende instantie een belangrijke stem. 
 
 
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 29 
september 2020 tot en met 20 oktober 2020 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op 
eenvoudige aanvraag. 
 

Boortmeerbeek, 1 februari 2021 
 

Namens de gemeenteraad 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
  

 
 

 

 Johan Smits  Steven Michiels 
 

 


