
 

 

 

 
OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

26 april 2021 
 
 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 26 april 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 29 maart 2021 unaniem goed. 
 
2. Besluit burgemeester gemeenteraad 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 16 april 2021 over de 
digitale wijze van vergaderen voor deze zitting. 
 
3. Goedkeuring verkoopakte  en mandatering verkoop restperceel pastorietuin Bieststraat 225 
De gemeenteraad besluit met 20 ja en 3 neen-stemmen de verkoopakte voor het restperceel van de 
pastorietuin te Schiplaken aan de enig mogelijke koper voor een bedrag van 51.016,00 EUR, goed te 
keuren en 30% van de verkoopprijs, zijnde 15.304,80 EUR, door te storten aan de nabestaanden van 
de oorspronkelijke legator. 
 
4. Principe verwerving buurtweg 71 in functie van omgevingsvergunning 
De gemeenteraad bevestigt met 17 ja en 6 onthoudingen aan de provincie Vlaams-Brabant bereid te 
zijn de voormalige buurtweg 71 en het private deel in het kader van een ingediende 
omgevingsvergunningsaanvraag kosteloos aan het openbaar domein van de gemeente 
Boortmeerbeek te laten toevoegen zonder nu reeds een uitspraak te doen over het tracé. 
 
5. Lastvoorwaarden en wijze van gunnen voertuig technische dienst 
De gemeenteraad besluit unaniem de wijze van gunnen, de lastvoorwaarden en raming voor de 
opdracht “2021 - aankoop en leveren gesloten bestelwagen” goed te keuren.  
 
6. Uittreding Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 
De gemeenteraad bekrachtigt unaniem het besluit van het Beheerscomité van SG Midden Vlaams-
Brabant van 18 maart 2021 betreffende het akkoord over het verzoek van GO!-Huis 11 om SKLO-GO! 
uit de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant te laten stappen per 1 september 2021. 
 
7. SWaL cvba-so - aanduiden bestuurder 
De gemeenteraad besluit het besluit van het college van burgemeester en schepenen over de agenda 
van de algemene vergadering te bekrachtigen en na geheime stemming Rodrigue Bijlsma (met 11 ja, 
10 ja voor Karin Derua en 1 onthouding) in plaats van Karin Derua vanaf de algemene vergadering 
van 2021 voor de duur van de beurtrol van Boortmeerbeek als vertegenwoordigende bestuurder in 
de bestuursorganen van SWaL cvba-so aan te duiden. 
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8. SWaL cvba-so - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering 
De gemeenteraad besluit het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 met betrekking tot de  
aanduiding van schepen Michel Baert om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene  
vergadering van SWaL cvba-so in te trekken. Aansluitend besluit de gemeenteraad na geheime  
stemming burgemeester Karin Derua (met 10 ja, 9 ja voor Steven D'hont en 3 voor Eddy Mortier) aan 
te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van SWaL cvba-so tot 
het einde van de legislatuur. 
 
9. Providentia - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering 
De gemeenteraad besluit het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 met betrekking tot de 
aanduiding van schepen Michel Baert om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering van Providentia cvba in te trekken. Aansluitend besluit de gemeenteraad na geheime 
stemming burgemeester Karin Derua (met 10 ja , 9 ja voor Wouter Decat en 3 voor Eddy Mortier))   
om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Providentia cvba tot het 
einde van de legislatuur aan te duiden. 
 
10. ZEFIER - mandatering gewone algemene vergadering 10 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de gewone 
algemene vergadering van Zefier van 10 juni 2021.  
 
11. TMVS - mandatering algemene jaarvergadering 15 juni 2021 
De gemeenteraad keurt de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene  
jaarvergadering van TMVS dv van 15 juni 2021.  
 
12. Interleuven - mandatering algemene vergadering 16 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 16 juni 2021. 
 
13. Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 18 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene  
vergadering van Iverlek van 18 juni 2021. 
 
14. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 23 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de 
buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 23 juni 
2021. 
 
15. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 23 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 23 juni 2021. 
 
16. Riobra - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 29 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 
vergadering van Riobra van 29 juni 2021. 
 
17. Kennisname verslag gezondheidsraad 8 februari 2021 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 8 februari 2021. 
 
18. Kennisname verslag noord-zuidraad 4 maart 2021 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 4 maart 2021. 
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19. Zwerfvuil sporthalomgeving 
De burgemeester deelt namens het college van burgemeester en schepenen mee dat voortaan de 
schriftelijke vragen schriftelijk zullen worden beantwoord zoals bepaald in het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad. Het daarop volgend debat is opgenomen in het auditieve 
zittingsverslag.  
 
20. Organisatie rommelmarkt 15 augustus 2021 
 
21. Staat van voetpaden en zebrapaden 
 
22. Verkeersleefbaarheidsplan 
 
23. Telraamproject 
 
24. GAS-boetes bij overdreven snelheid 
 
25. Snelheidszone Bieststraat 
 
26. Plannen N21 
 
27. Save 2.0. charter 
 
28. Fietsen naar school 
 
29. Stand van zaken verkavelingsplannen Brummo  Wespelaarsebaan/Hollestraat. 
 
30. Organisatie zomerkampen 
 
31. Gebruik bio-bloembollen 
Het als voorstel door de GROEN-fractie ingediende voorstel om biobloembollen te planten op de 
begraafplaatsen wordt na overleg verder voorbereid door overleg met de technische 
uitvoeringsdienst. 
 
 
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 27 april 
2021 tot en met 18 mei 2021 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op eenvoudige 
aanvraag. 
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Boortmeerbeek, 29 april 2021 
 

Namens de gemeenteraad 
 

De algemeen directeur  De burgemeester 
  

 
 

 

 Johan Smits  Karin Derua 
 

Zonder digitale handtekening (verifieerbare code), heeft dit document geen waarde  
en kunnen er geen rechten uit geput worden. 
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Handtekening(en)  
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