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Bijeenroeping gemeenteraad     19 maart 2021 

 

 

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 29 maart 2021 om 20u. De 
vergadering verloopt digitaal via Microsoft Teams.  
 
DAGORDE 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
2. Besluit burgemeester gemeenteraad 
3. Vaststelling rooilijn gedeelte Anjerweg 
4. Ontwerp van rooilijnplan voor de wijziging van gemeenteweg Sas – 

voorlopige vaststelling rooilijnen 
5. Ontwerp van rooilijnplan voor de aanleg van gemeenteweg ‘verbinding 

Schrans-Kruisveldweg-Vorstweg’ – voorlopige vaststelling rooilijnen 
6. Ontwerp van rooilijnplan voor de aanleg van een gemeenteweg 

‘Eyselaarpad’ 
7. Principiële vaststelling erfdienstbaarheid Eyselaarpad 
8. Voorstel rooilijnplan Schoubroekstraat - weigering 
9. Principe herlocatie gemeentelijke basisschool 
10. Overzicht intergemeentelijke samenwerkingen 
11. Vrijstelling belasting VVB en retributie IBP 
12. Nominatieve subsidies parochiezalen 
13. AGB coronatoelage 2021 
14. Kennisname verslag gezondheidsraad 17 november 2020 
15. Kennisname verslag noord-zuidraad 7 januari 2021 
16. Kennisname verslag milieuadviesraad 11 januari 2021 
 
De algemeen directeur,                                                                         De voorzitter, 
 

                                                       
Johan Smits                                                                                           Steven Michiels 
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