
 

 

 

 
OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

26 oktober 2020 
 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 26 oktober 2020 vanaf 20 uur via MS Teams.  
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 29 juni 2020 en van de zitting van 28 
september 2020 unaniem goed. 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 23 oktober 2020 over de 
digitale organisatie van de gemeenteraadszitting. 
 
2. Kennisname toezichtsbesluit 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken van 24 september 2020 waarmee het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van 29 
juni 2020 tot vaststelling van het ontwerp-rooilijnplan van buurtweg nr. 68 wordt afgewezen op 
grond van de onontvankelijkheid ervan. 
 
3. Notariële akte overdracht openbare verlichting 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van Iverlek van 14 
juni 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 1 juli 2019 van de gemeente voor de 
activiteit openbare verlichting tot Iverlek en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging 
ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019. 
Aansluitend keurt de gemeenteraad unaniem het ontwerp van notariële akte houdende 
formalisering van hogervermelde inbreng in natura goed. 
 
4. Kerkfabriek OLV van de Vrede - meerjarenplan 2020-2025 
De gemeenteraad besluit unaniem het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw van de Vrede gunstig te adviseren. 
 
5. Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2020 
De gemeenteraad besluit unaniem het budget 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de 
Vrede gunstig te adviseren. De gemeentelijke werkingsbijdrage en investeringstoelage bedragen 
beide 0,00 EUR. 
 
6. Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2021 
De gemeenteraad besluit unaniem het budget 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de 
Vrede gunstig te adviseren. De gemeentelijke werkingsbijdrage bedraagt 0,00 EUR. De gevraagde 
investeringstoelage is 340.000,00 EUR voor pleister- en schilderwerken in de kerk van Hever. 
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7. SMVB - jaarverslag en rekening 2019 
De gemeenteraad keurt unaniem het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van de 
Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant goed. 
 
8. IGO - mandatering statutaire algemene vergadering 11 december 2020 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg 'akkoord' goed voor de 
statutaire algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO van 11 december 2020. 
 
9. Riobra - buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de bijzondere 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 18 december 2020. 
 
10. Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de 
buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 16 december 2020. 
 
11. Interleuven - mandatering algemene vergadering van 16 december 2020 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 16 december 2020. 
 
12. Ecowerf - mandatering algemene vergadering 25 november 2020 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ecowerf van 25 november 2020. 
 
13. Beplanting centrum Schiplaken 
Op vraag van de N-VA-fractie wordt toegelicht dat de beplanting in het centrum van Schiplaken 
gecontroleerd en waar nodig vervangen wordt. Het toegenomen groenbeheer zal aangepakt worden 
met de lopende aanwervingen. 
 
14. Movri-brasserie 
De gemeenteraad wordt in algemene termen ingelicht over de stand van zaken rond de opstart van 
een brasserie in de Audenhovenlaan waarbij debat volgt. 
 
15. Autodelen 
De gemeenteraad wordt ingelicht over de verderzetting van het project autodelen en de aanwerving 
van een mobiliteitsambtenaar. 
 
16. Verkeersleefbaarheidsplan 
Bij de toelichting over de stand van zaken van het aanbrengen van een knip in de Blokstraat volgens 
de principes van het verkeersleefbaarheidsplan discussieert de gemeenteraad over diverse aspecten 
van de praktische ingrepen die zullen volgen. 
 
17. Camera glasbol-sites 
De gemeenteraad wordt ingelicht over de stand van zaken van de aan de gang zijnde uitrol van het 
cameracontroleproject voor glasbollen in samenwerking met EcoWerf. 
 
18. Beek Bieststraat 
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolging van de problematiek van de hinderlijke reuk van de 
langsgracht in de Bieststraat. 
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19. Herstelling kunstgrasplein sporthal 
De gemeenteraad verneemt dat het kunstgrasplein aan de sporthal pas opnieuw bruikbaar zal zijn na 
afhandeling van het lopende schadedossier. 
 
20. Participatie burgers Masterplan Boortmeerbeek-centrum 
De studieopdracht over het masterplan Boortmeerbeek-centrum, inclusief het participatietraject, 
start pas op 10 november 2020. 
 
21. Stand van zaken - Movri Audenhovenlaan 
Werd behandeld onder punt 14. 
 
22. Schoolroutekaart 
In navolging van de vroegere schoolroutekaart wordt aangekondigd dat na de inventarisatie in het 
tragewegenproject een nieuwe schoolroutekaart zal worden opgemaakt. 
 
23. Participatie 
Er wordt medegedeeld dat de adviesraden waar mogelijk digitaal opnieuw opgestart worden. 
 
24. Gevolgen covid-19 en acties van de gemeente 
De gemeenteraad bespreekt enkele aspecten van acties en mogelijke acties om het sociaal en 
psychisch welzijn van de bevolking te bevorderen. 
 
25. Extra speelpleintjes 
De gemeenteraad wisselt van gedachten over de mogelijkheid tot aanbrengen van een breder en 
gespreider aanbod van speelinfrastructuur en speelimpulsen op het grondgebied van de gemeente. 
 
Bekendmaking ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 
 
De inzage voor het publiek wordt uitsluitend op afspraak georganiseerd iedere werkdag van 30 oktober 
2020 tot en met 23 november 2020 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op 
eenvoudige aanvraag. 
 

Boortmeerbeek, 30 oktober 2020 
 

 
De algemeen directeur  De burgemeester 
  

 
 

 

 Johan Smits  Karin Derua 
 

 


