
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 
22 februari 2021 

 
Ontwerp 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 22 februari 2021 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 zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 januari 2021 unaniem goed. 
 
2. Aanwijzing omgevingsambtenaar 
De gemeenteraad besluit na geheime stemming unaniem mevrouw Tine Bergmans aan te wijzen als 
omgevingsambtenaar vanaf 22 maart 2021. 
 
3. Kosteloze grondafstand Rijmenamsebaan 
De gemeenteraad keurt unaniem de wijziging van de gemeenteweg Pastorijstraat en de rooilijn zoals 
aangeduid op het  verkavelingsontwerp van 17 juni 2020 bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het verkavelen van gronden met kenmerk OMV_2020082058 (OMV2020/00124VK) goed. 
 
4. Actieplan PBW 2021 en goedkeuring globaal preventieplan 2020-2025 
De gemeenteraad keurt unaniem het actieplan PBW 2021 en het geactualiseerde globaal 
preventieplan 2021 - 2025 goed. 
 
5. Reglement verblijfplaatsenonderzoek 
De gemeenteraad keurt unaniem het inwendig reglement betreffende de modaliteiten van het 
onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied van de 
gemeente Boortmeerbeek goed. 
 
6. Samenwerkingsovereenkomst IPKC Vlaams-Brabant 
De gemeenteraad keurt unaniem de samenwerkingsovereenkomst met het Interprovinciaal 
kenniscentrum (IPKC) betreffende de uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en 
aanverwante thema’s met de provincie Vlaams-Brabant, samen met de actielijst en lijst met enkele 
praktische afspraken, goed.  
 
7. Samenwerkingsovereenkomst tussen Zelfstandige Groepering Interleuven Ondersteunende 

Activiteiten en haar leden 
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Zelfstandige Groepering 
Interleuven Ondersteunende Activiteiten en haar leden goed, samen met de aanduiding van de 
afgevaardigden waarbij, na geheime stemming, burgemeester Karin Derua (met 19 ja en 3 neen) als 
afgevaardigde en raadslid Maurice Vanmeerbeeeck (met 19 ja en 3 neen) als plaatsvervanger 
aangeduid worden. 
 
8. Samenwerkingsovereenkomst vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas 
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De gemeenteraad keurt unaniem de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten 
Boortmeerbeek, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Steenokkerzeel en Zemst met betrekking tot de 
opbouw en beheer van het vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas in het kader van de bestrijding van 
de COVID19-pandemie goed. 
 
9. Lastvoorwaarden en wijze van gunnen voertuig technische dienst 
De gemeenteraad keurt met 16 ja, 2 neen en 4 onthoudingen de lastvoorwaarden, de wijze van 
gunnen en de raming voor de opdracht  “Aankoop bestelwagen met open laadbak, dubbele cabine 
en kipper”, alsook de aanvulling om voor een tweede hybride bestelwagen gebruik te maken van een 
raamcontract bij de Vlaamse overheid, goed. 
 
10. Kennisname verslag milieuadviesraad 9 november 2020 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 9 november 2020. 
 
11. Nood aan een koesterhuis? 
Op de vraag van de Vlaams Belangfractie wordt toegelicht dat er geen koesterhuis is, maar wel 
plannen om rond deze thematiek te werken op het domein van de voormalige begraafplaats rond de 
kerk van Hever.  
 
12. Opleiding blusmiddel gemeentepersoneel 
Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt verwezen naar het goedgekeurde jaaractieplan waarin 
de planning van de blusopleidingen vervat zit. 
 
13. Stand van zaken renovatie sporthal 
Op vraag van de N-VA-fractie geeft de voorzitter van het AGB een overzicht van de geplande werken 
aan de sporthal. 
 
14. Stand van zaken renovatie oud kerkhof Hever 
Aansluitend bij punt 11 wordt op vraag van de N-VA-fractie toegelicht dat de herinrichting van de 
begraafplaats rond de kerk van Hever voorzien wordt als een rust- en bezinningsruimte. 
 
15. Omtrent de winterprik 
Op vraag van de N-VA-fractie wordt toegelicht dat het strooien volgens een strooiplan gebeurt en de 
herstellingen na de winter door aanneming en eigen uitvoeringsdienst worden opgevolgd. 
 
16. Motie omtrent de Brusselse stadstol 
De gemeenteraad verwerpt de door de N-VA-fractie ingediende motie over de tolheffing in het 
Brusselse gewest met 16 neen, 5 ja en 1 onthouding nadat vooraf het amendement van de GROEN-
fractie werd verworpen met 15 neen, 3 ja en 4 onthoudingen en het amendement van de CD&V-
fractie werd verworpen met 15 neen, 2 ja en 5 onthoudingen. 
 
17. Sensibilisering verkeersleefbaarheidsplan 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt bevestigd dat een sensibilisatieactie rond veilig fietsverkeer 
wordt uitgerold, dat de politie intensief controleert en dat autoloze zondagen en 
mobiliteitsambtenaaraanwerving niet van de agenda verdwenen zijn. 
 
18. Stand van zaken uitvoering verkeersleefbaarheidsplan Bieststraat en omgeving 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt stand van zaken ANPR-cameraproject toegelicht en de 
opvatting rond het installeren van een knip in de Blokstraat tussen Caetersbosweg en Terlindenlaan. 
 
19. Sneeuw- en ijzelbestrijding 
De vraag van de GROEN-fractie over sneeuw- en ijzelbestrijding werd al behandeld onder punt 15. 
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20. Openbaarheid van bestuur 
Op de vraag van de GROEN-fractie om de decretale plichten rond de openbaarheid van de besluiten 
van de gemeentelijke organen na te komen wordt verwezen naar een gebrek aan materiële en 
personele middelen om de veelheid aan verplichtingen te voldoen terwijl iedereen zijn best doet. 
 
21. Opvolging vroegere voorstellen Groen-fractie 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat de opdracht van de gemeenteraad om een 
bijkomend reglement rond de bronbemalingen niet zo vanzelfsprekend is door andere wetten en 
praktische bezwaren, maar dat wel degelijk op het terrein initiatieven werden genomen. Het 
mezenkastproject loopt. 
 
22. Vraag naar statistische gegevens 
Op vraag van de GROEN-fractie tot het opmaken van bijzondere statistieken wordt toegelicht dat 
binnen de capaciteit van de dienst het gevraagde moeilijk aanleverbaar is als deze gegevens niet 
algemeen beschikbaar zijn. 
 
23. Stand van zaken voetweg Schrans - Schoolstraat 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt gesteld dat het de bedoeling is het dossier Schrans-Schoolstraat 
volgens het decreet gemeentewegen aan de gemeenteraad in de maand maart 2021 voor te leggen. 
 
24. Notulen gemeenteraad 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt de werkwijze opgenomen in het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad over het antwoorden op vragen toegelicht. 
 
 
Besloten zitting 
 
25. GECORO 
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de GECORO met 16 ja en 6 neen-stemmen goed. 
 
 
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 9 maart 
2021 tot en met 16 maart 2021 op het gemeentesecretariaat. Latere consultatie kan op eenvoudige 
aanvraag. 
 

Boortmeerbeek, 5 maart 2021 
 

Namens de gemeenteraad 
De algemeen directeur  De burgemeester 
  

 
 

 

Johan Smits     Karin Derua 
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Handtekening(en) 
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