
 

 

 

 
OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

31 mei 2021 
 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 31 mei 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 unaniem de notulen van de zitting van 26 april 2021 goed. 
 
2. Besluit burgemeester gemeenteraad 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester over de digitale organisatie van 
de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad. 
 
3. Vernietiging besluit gemeenteraad samenstelling gecoro 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 
betreffende de vernietiging van het besluit van de gemeenteraad over de samenstelling van de 
gecoro. 
 
4. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving molen Servaes 
De gemeenteraad keurt met 17 ja en 6 onthoudingen de aankoop van de onroerende goederen 
gekend als de molen Servaes te Boortmeerbeek en omliggende percelen goed voor een totaalbedrag 
van 1.450.000,00 EUR. 
 
5. Afwijking kermisreglement 
De gemeenteraad besluit unaniem in Boortmeerbeek een kermis te organiseren op vrijdag 18 juni 
2021, zaterdag 19 juni 2021 en zondag 20 juni 2021. 
 
6. Doelgroepenplan en lokaal toewijzingsreglement Floreal 
De gemeenteraad besluit unaniem het doelgroepenplan en het toewijzingsreglement voor de 
toewijzing van de sociale woningen die via SHM SWaL op de sites Floreal 1 en Goorveld gerealiseerd 
worden, goed te keuren. 
 
7. Retributiereglement asbest 
De gemeenteraad keurt unaniem het retributiereglement, geldend tot en met 31 december 2024,  op 
de verkoop van kuubzakken en plaatzakken voor het inzamelen van asbestleien en/of -platen, goed.  
 
8. IGO div - mandatering algemene vergadering 25 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene 
vergadering van IGO div van 25 juni 2021. 
 
9. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 23 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg van de algemene  
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vergadering van IGS Hofheide van 23 juni 2021, goed. 
 
10. ERSV Vlaams-Brabant vzw - goedkeuring ontbinding 
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de ontbinding en de voorwarden van de ontbinding 
van de vzw ERSV Vlaams-Brabant. 
 
11. Cipal - mandatering algemene vergadering 24 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg van de algemene  
vergadering van Cipal van 24 juni 2021, goed. 
 
12. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 15 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene  
vergadering van HaBoBIB van 15 juni 2021. 
 
13. Gemeentelijke Holding NV - mandatering algemene vergadering 30 juni 2021 
De gemeenteraad keurt unaniem de agenda en het daaraan te geven gevolg goed van de algemene  
vergadering van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening van 30 juni 2021. 
 
14. Kennisname verslag milieuadviesraad 8 maart 2021 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 8 maart 2021. 
 
15. Kennisname verslag noord-zuidraad 15 april 2021 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 15 april 2021. 
 
16. Regenboogzebrapad Heverplein 
Het antwoord op de schriftelijke vraag over het regenboogzebrapad te Hever van de Vlaams 
Belangfractie zal schriftelijk worden geformuleerd en gepubliceerd. 
 
17. Versterking handelskernen 
Op de vraag van de Vlaams Belangfractie over de subsidiëring voor handelskernversterking wordt 
geantwoord dat er geen gebruik van kan worden gemaakt omdat de handelskernen te klein of 
onbestaande zijn in de zin van de voorwaarden en dat de ondersteuning gebeurt via subsidiëring van 
HeBoS en, tijdens corona, via 2 websites. 
 
18. Open brief aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Boortmeerbeek 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad zal een bijzonder comité met een afgevaardigde 
van elke fractie de kwestie over de behandeling van vragen en voorstellen, alsook de uitwerking van 
een participatiereglement nader voorbereiden. 
 
19. Beloningssysteem voor fietsende kinderen en jongeren in samenwerking met en ter 

ondersteuning van de lokale handelaars 
De gemeenteraad besluit op voorstel van de GROEN-fractie met 11 ja en 12 onthoudingen principieel 
een beloningssysteem voor fietsende kinderen en jongeren uit te werken. 
 
20. Introduceren van een vragenkwartiertje voor de inwoners van Boortmeerbeek op de 

gemeenteraad 
Het voorstel tot instelling van een vragenkwartiertje voor inwoners bij de gemeenteraadszittingen 
wordt verwezen naar het initiatief en overleg rond het participatiereglement (punt 18). 
 
21. Realisatie masterplan Boortmeerbeek 
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De beantwoording van de vraag over het masterplan vanwege de GROEN-fractie zal schriftelijk 
worden beantwoord en gepubliceerd. 
 
22. Werking jeugdraad 
Op de vraag van de GROEN-fractie over de werking van de jeugdraad wordt verwezen naar de 
zittingen van februari 2020 (fysiek) en april 2020 (digitaal). Er werd niet vergaderd omdat er geen 
vragen waren, maar september 2021 wordt een nieuwe zitting verwacht zodat op 22 oktober 2021 
de dag van de jeugdbeweging goed kan worden georganiseerd. 
 
23. Toelichting raad van bestuur SWAL 
Afgevaardigde gemeenteraadslid Rodrigue Bijlsma geeft aan de hand van een presentatie een 
overzicht van de op de algemene vergadering van SWaL cvba behandelde punten met in het 
bijzonder de initiatieven te Boortmeerbeek op vlak van de sociale woningbouw en de stand van 
zaken rond de hertekening van het landschap van de sociale huisvestingmaatschappijen (SHM). 
 
24. Verkeerssituatie kruispunt Wespelaarsebaan - Hollestraat 
Op de vraag van de CD&V-fractie om aan het kruispunt van de Wespelaarsebaan met de Hollestraat 
een spiegel te plaatsen, wordt geantwoord dat spiegels eigenlijk niet bijdragen tot verkeersveiliger 
gedrag en dat er soms juist door spiegels gevaar ontstaat. Daarom moet men voorzichtig zijn als men 
aldaar verkeersdeelnemer is. 
 
25. Tussenkomst aankoop abonnement De Lijn 
Over de vraag van de CD&V-fractie over het derde betalerssysteem De Lijn wordt afgesproken dat, 
indien de fractie dit zou wensen, het thema als een volwaardig gemotiveerd en financieel 
gedefinieerd voorstel aan de gemeenteraad zal voorleggen. 
 
26. Schoolfotoverkoop gemeentelijke basisschool 
Over de vraag van de CD&V-fractie over de schoolfotograaf en de relatie tot de oudervereniging 
wordt geantwoord dat er net overleg met de afgevaardigden van de oudervereniging is geweest en 
dat er constructief begrip was voor het feit dat het schoolbestuur de gemeente is en dat daarom alle 
regels moeten worden nageleefd. Dat betekent onder meer dat alle financiën van de school via het 
college van burgemeester en schepenen gaan en volgens de voorziene procedures moeten lopen. 
 
27. Rioleringswerken Audenhovenlaan - Pontstraat 
Op de vraag van de CD&V-fractie over de stand van zaken van de VBR Pontstraat wordt medegedeeld 
dat het herwerkte hydraulisch dossier bij VMM werd ingediend en dat de wegenis in samenhang met 
het verkeersleefbaarheidsplan, volgt. Het akkoord van AWV in verband met de éénrichting wordt nog 
ingewacht. 
 
28. Verslag milieuadviesraad 10 mei 2021 
Op de vraag van de CD&V-fractie over het verslag van de MAR van 10 mei 2021 wordt geantwoord 
dat dit nog in opmaak is in afwachting van de goedkeuring door tijdens de volgende zitting van de 
MAR, waarna het naar het college van burgemeester en schepenen gaat en de gemeenteraad. 
 
29. Kostprijs masterplan Boortmeerbeek 
Op de vraag van de CD&V-fractie naar de kostprijs van de studiekosten voor het masterplan 
Boortmeerbeek wordt geantwoord dat dit op 50.000,00 EUR uitkomt en dat er voorafgaandelijk ook 
al een deelnameprijs werd betaald van 10.000,00 EUR (4 x 2.500,00 EUR) aan de deelnemers van de 
offerte. Totaalkost is dus 60.000,00 EUR. 
 
Bekendmaking ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 
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De inzage voor het publiek wordt uitsluitend op afspraak georganiseerd iedere werkdag van 7 juni 2021 
tot en met 28 juni 2021 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op eenvoudige aanvraag. 
 

Boortmeerbeek, 3 juni 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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