
 

 
OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

23 november 2020 
 
 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 23 november 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. 
 
Kennisname toezichtsbesluit 
 
Openbare zitting 
 
1. Besluit burgemeester organisatie gemeenteraad 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 6 november 2020 
betreffende de organisatie van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de 
gemeenteraad van heden 23 november 2020. 
 
2. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 26 oktober unaniem 2020 goed. 
 
3. Kennisname antwoord gouverneur op klacht 
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant van 6 november 2020 betreffende een klacht ingediend door schepen Michel Baert over de 
besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2020 betreffende de 
plaatsing van de aannemingswerken voor de aanleg van knips in de Beringstraat en de Pastorijstraat. 
De gouverneur geeft geen gevolg aan de klacht, maar wijst erop dat het college van burgemeester en 
schepenen ook voor haar orgaan een huishoudelijk reglement moet opstellen. 
 
4. Tracé der wegen OMV2020/00059VK – Boomblokweg 
Aangezien het dossier door de aanvrager werd ingetrokken, werd het voorstel niet behandeld. 
 
5. Tracé rooilijn OMV2020/00124VK – Pastorijstraat (Rijmenamsebaan) 
De gemeenteraad besluit unaniem het voorliggende besluit niet te behandelen omdat gemeend wordt 
dat de juiste procedure niet wordt gevolgd. 
 
6. Tracé rooilijn OMV2020/00110VK - Anjerweg 
De gemeenteraad besluit unaniem het voorliggende besluit niet te behandelen omdat gemeend wordt 
dat de juiste procedure niet wordt gevolgd. 
 
7. Kosteloze grondafstand - OMV2019/00168VK - Stationsweg - Vleminckx 
De gemeenteraad besluit unaniem een strook grond met de oppervlakte van 1 are in de Stationsweg 
gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
8. Reglement op het telewerken 
De gemeenteraad besluit unaniem het reglement op het telewerken voor het personeel van het lokaal 
bestuur goed te keuren. 
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9. Vergoeding gemeentelijke liaisonarts Covid19 
De gemeenteraad stelt unaniem de vergoeding van de liaisonarts in het kader van de COVID19-
pandemie vast op 80,00 EUR per uur met een maximum van 1,2 uur per week of 5.000,00 EUR per jaar. 
 
De stemming over punten 10, 11 en 12 worden gelijktijdig gehouden. 
10. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2021 en toekenning coronatoelage 
De gemeenteraad besluit het prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed 
te keuren. 
 
11. Aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025 nummer 1 
De gemeenteraad besluit het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren. 
 
12. Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 1 gemeente & OCMW 
De gemeenteraad besluit de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 1 voor gemeente 
en OCMW goed te keuren met 13 ja, 6 neen en 4 onthoudingen. 
 
13. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 8 december 2020 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB van 8 december 2020. 
 
14. Cipal - mandatering algemene vergadering 10 december 2020 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Cipal van 10 december 2020. 
 
15. IGO - mandatering algemene vergadering 11 december 2020 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGO van 11 december 2020. 
 
16. Riobra - buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de 
buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 18 december 
2020. 
 
17. Zwerfkatten 
Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt de planmatige werking van de zwerfkattenbestrijding in 
samenwerking met het dierenasiel te Zemst uitgelegd. 
 
18. Riolering 
Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt lezing gegeven over de riolerings- en zuiveringsgraad 
(74,84%) zoals die door de VMM publiek gemaakt wordt op haar website. Daarnaast wordt overlopen 
welke de De gemeenteraad besluit unaniem het voorliggende besluit niet te behandelen omdat 
gemeend wordt dat de juiste procedure niet wordt gevolgd met Fluvius en Aquafin geplande en nog 
te realiseren projecten zijn en wordt uitgelegd dat voor de naar schatting 59 niet aansluitbare 
woningen een systeem van IBA (individuele behandeling van afvalwater) gehanteerd wordt. 
 
19. Milieubelasting 
Het antwoord op de vraag van raadslid Sigrid Van Obbergen wordt samen met de behandeling van 
punt 20 gegeven. 
 
20. Milieubelasting 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt gedebatteerd over de logica achter de wijze van belasten bij de 
milieubelasting en de afvalbelasting met als thema’s: belastingen op maat zijn niet mogelijk; meer 
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communicatie zou begrip kunnen geven; circulaire economie zou betekenen dat alle afval grondstof 
wordt met gevolg voor type belasting? 
 
21. Bevoegdheidsverdeling college van burgemeester en schepenen op gemeentelijke website 
Op vraag van de GROEN-fractie verneemt de gemeenteraad dat de actuele bevoegdheidsverdeling 
binnen het college van burgemeester en schepenen recent opnieuw op de website werd geplaatst. 
 
22. Telraamproject 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat er wel contacten geweest zijn met de 
initiatiefnemers, maar dat de actie werd uitgesteld tot na de coronaperiode zodat enerzijds meer 
elementen uit het VLP gerealiseerd zijn en anderzijds de mobiliteit opnieuw genormaliseerd is. 
 
23. Project mobiele plantenbakken 
Op vraag van d GROEN-fractie wordt toegelicht dat er keuzes gemaakt zijn in het kader van het 
bijenproject en dat dit eerst uitrol moet kennen. 
 
24. Prijssubsidie autonoom gemeentebedrijf 
De vraag van de NV-A-fractie werd behandeld tijdens de zitting van de raad van bestuur van het AGB. 
Daar werd uitgelegd dat dit het systeem is waarin de rechtspersonen gemeente en AGB zich tot elkaar 
verhouden en financieel-technische de reële kostprijs van de terbeschikkingstelling van de 
infrastructuur aan de doelgroepen gekoppeld wordt aan de haalbare en wenselijke kostprijs voor deze 
doelgroepen. De bijpassing of prijssubsidie is de emanatie van het door de gemeente gewenste beleid 
dat door het AGB wordt uitgevoerd. 
 
25. Stand van zaken voormalige pastorie Schiplaken 
Op vraag van de NV-A-fractie wordt toegelicht dat aan de huidige eigenaar zopas een 
omgevingsvergunning werd afgeleverd die uitgaat van de verwerving van de reststrook van de tuin. 
Evenwel moet vooraleer de verkoop kan doorgaan, een juridisch dispuut met de oorspronkelijke 
legataris worden uitgeklaard. Een opname in het leegstandsregister is daarom niet aan de orde. 
 
26. Gevolgen federale effectentaks 
Op vraag van de NV-A-fractie wordt toegelicht dat de gemeente geen effectenrekening aanhoudt in 
de zin zoals deze die nu geviseerd worden door de mogelijke ‘effectentaks’. 
 
27. Notulen college 19 augustus 2020 
Op vraag van de CD&V-fractie werden de notulen van het college van burgemeester en schepenen aan 
alle gemeenteraadsleden bezorgd. 
 
28. Hondenloopweide 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om de 
hondenloopweide te situeren in het park Ravenstein of in of rond het toekomstige 
industrieterrein/ambachtelijke zone achter de Laarstraat en de Oudestraat. 
 
29. Ondersteuning eerstelijnszorgers coronacrisis 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt lezing gegeven van de verschillende initiatieven en acties binnen 
de eerstelijnszone en de rol van de medewerkers van gemeente en OCMW daarin. Vrijwilligers worden 
pas bij noodwendigheid in een volgende fase ingezet. De vergoeding van de liaisonarts (punt 9 van de 
zitting) is een voorbeeld van een structurele ondersteuning die de gemeente opneemt naar de 
eerstelijnszorgers. Intern wordt naar de eigen eerstelijnszorgverstrekkers in de dienst thuiszorg 
gezorgd voor een nabije betrokken leiding zoals die steeds de gewoonte was bij de dienst thuiszorg. 
 
30. Opvolging dossier zwembad 
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Op vraag van de CD&V-fractie wordt uitgelegd dat de contractanten op de hoogte werden gebracht 
van de voorwaarden die de gemeenteraad bijkomend beschreven heeft. De gemeente Zemst moest 
nog tot een besluit komen op het ogenblik dat in Boortmeerbeek een besluit werd genomen. Alleszins 
vormt het besluit van de gemeenteraad een addendum bij de overeenkomst zoals ze woordelijk in het 
gemeenteraadsbesluit is opgenomen. Van zodra de besluitvorming in Zemst afgerond is, zal tot 
ondertekening kunnen worden overgegaan. Het objectief voor de afronding ligt op de zomermaanden 
2021. 
 
31. Cameratoezicht glascontainers 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht welke contacten er zijn met EcoWerf over de plaatsing 
van waarschuwingsborden over cameracontrole bij de glasbolsites. 
 
32. Invulling openstaande vacatures 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de aan de gang 
zijnde aanwervingsprocedures. Voor elke functie waren kandidaten, maar niet alle functies zullen 
momenteel een laureaat kennen. 
 
33. Gemeenteraadscommissie 'trage wegen' 
Op voorstel van de CD&V-fractie wordt gedebatteerd over zin en onzin van de oprichting van een 
gemeenteraadscommissie rond ‘trage wegen’. Het geformuleerde voorstel wordt met 11 ja, 11 neen 
en 1 onthouding verworpen. 
 
34. Organisatie gemeenteraad 
Op voorstel van de gezamenlijke fracties van CD&V en GROEN stelt de gemeenteraad principieel te 
willen onderzoeken onder welke voorwaarden een directe uitzending van de gemeenteraden ook 
buiten de coronamaatregelen kan worden georganiseerd en gereglementeerd. 
 
 
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 24 
november 2020 tot en met 15 december 2020 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan 
op eenvoudige aanvraag. 
 

Boortmeerbeek, 26 november 2020 
 

Namens de gemeenteraad 
 

De algemeen directeur  De burgemeester 
  

 

 

Johan Smits  Karin Derua 

 


