
 
 

BESLUIT VAN HET 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 
Zitting van 22 februari 2021 

 
Aanwezig: Karin Derua burgemeester 

Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranne
 schepenen 
Johan Smits algemeen directeur 
 

 
21. Aanpassing huishoudelijk reglement cbs 
 
Het college van burgemeester en schepenen, 
 
Overwegende dat het decreet lokaal bestuur oplegt dat er een huishoudelijk reglement wordt 
opgemaakt voor het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau;  
 
Overwegende dat tot nu toe er geen huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en 
schepenen in de gemeente Boortmeerbeek werd opgemaakt; 
 
Overwegende dat de werking van het college van burgemeester en schepenen voldoende is uitgewerkt 
in de bepalingen van het decreet lokaal bestuur; 
 
Overwegende dat daardoor slechts specifieke elementen voor de plaatselijke werking in 
Boortmeerbeek moeten worden opgenomen; 
 
Overwegende dat de werking van het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen zo 
goed als identiek zijn; 
 
Overwegende dat het voorliggende reglement daardoor mutatis mutandis wordt vastgesteld door 
beide organen; 
 
Overwegende dat een zo groot mogelijke vrijheidsgraad in organisatie wordt nagestreefd; 
 
Overwegende dat een aanpassing aan de situatie van digitaal vergaderen wenselijk is; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2019 betreffende 
het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau als volgt 
vast te stellen: 
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art. 1  
Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe op maandagnamiddag vanaf 14.00 
u op het gemeentehuis van Boortmeerbeek of volgens voorafgaandelijk afgesproken kalender. De 
burgemeester kan als voorzitter van het college van burgemeester en schepenen het college van 
burgemeester en schepenen steeds oproepen wanneer het nodig is en met alle middelen die de 
bijeenroeping mogelijk maken. 
De zitting wordt digitaal georganiseerd via MS Teams in de periode van de coronamaatregelen. Van 
zodra de decreetgever de algemene mogelijkheden hiervoor bepaald zal hebben, zal dit huishoudelijk 
reglement worden aangepast; 
 
art. 2  
De zitting wordt voorafgegaan door de zitting van het directiecomité van het AGB, gevolgd door de 
zitting van het vast bureau, waarna de zitting van het college van burgemeester en schepenen start. 
Wanneer na een kwartier na aanvangsuur van de eerste zittingsmodus het quorum niet bereikt is, kan 
de burgemeester als voorzitter ofwel de zitting verdagen of wachten tot het quorum wel bereikt is. 
 
art. 3  
De agenda van de zitting wordt onder coördinatie van de algemeen directeur verzameld en geordend 
tegen vrijdagnamiddag van de week voorafgaand aan de zitting van het college van burgemeester en 
schepenen.  
 
art. 4  
De agendapunten worden in principe voorzien van een voorstel of korte beschrijving van het thema 
en een voorstel van besluitvorming. 
 
art. 5  
In de notulen worden in principe alleen besluiten opgenomen, desgevallend geformuleerd als een 
kennisname. Agendapunten die niet tot een besluit of kennisname aanleiding geven, worden niet in 
de notulen opgenomen. 
 
art. 6  
Wanneer de agenda op vrijdagnamiddag opgemaakt is, wordt de agenda voor zover mogelijk met 
bijhorende informatie naar de leden van het college van burgemeester en schepenen en het 
managementteam verzonden. Dit gebeurt, in afwachting van een platformwerking, via mail. 
 
art. 7  
De leden van het college van burgemeester en schepenen die na de verzending nog een punt willen 
toevoegen, zenden dit minstens naar de algemeen directeur en de burgemeester als voorzitter van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
art. 8  
Punten die vanuit de administratie nog in extremis worden aangebracht, worden eerst aan de 
algemeen directeur gemotiveerd voorgelegd. De algemeen directeur stelt het college van 
burgemeester en schepenen in kennis van de toegevoegde punten. Het college van burgemeester en 
schepenen kan dergelijke punten afwijzen en naar een volgende zitting verwijzen. 
Leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen altijd in extremis nog punten 
aanbrengen. 
 
art. 9  
Aangezien de zittingen van het college van burgemeester en schepenen gesloten zijn, kunnen derden 
slechts met toelating van of op uitnodiging van het college van burgemeester en schepenen de zitting 
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bijwonen voor het punt of de punten waarop hun inbreng betrekking heeft. Derden mogen niet 
aanwezig zijn bij de beraadslaging en besluitvorming.  
 
art. 10  
Het college van burgemeester en schepenen beslist collegiaal. Er is geen delegatie van 
beslissingsbevoegdheid mogelijk van het college aan de individuele leden van het college. Het besluit 
waarbij het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheden onder zijn leden verdeelt, 
houdt louter een werkindeling in met het oog op de voorbereiding van zaken waarover het college 
collegiaal heeft te beslissen.  
 
art. 11  
Het stemmen verloopt volgens de principes opgenomen in de artikels 52 en 53, aangevuld met de 
artikels 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur voor zover van toepassing op het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
art. 12  
Over individuele personeelszaken, aanstellingen en benoemingen in het bijzonder, wordt geheim 
gestemd volgens de principes vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 
Teneinde de motivering van de geheime stemming mogelijk te maken, gebeurt de stemming in 
dergelijke gevallen in 2 delen, met name een eerste ronde over de geformuleerde motivering en een 
tweede ronde over de kandidaat of kandidaten. Over aanstellingen in het onderwijs kan in één ronde 
worden gestemd wanneer de aanstelling louter een gevolg is van de toepassing van de 
onderwijswetgeving en er een keuzemogelijkheid is. Is deze er niet, wordt geen schriftelijke stemming 
georganiseerd. 
 
art. 13  
De goedgekeurde notulen worden via een platform ter beschikking gesteld aan de 
gemeenteraadsleden. 
 
art. 14.  
Over de goedgekeurde notulen wordt op aangeven van de algemeen directeur een beknopte lijst 
opgemaakt die voldoet aan alle voorwaarden van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door 
in de beschrijving van het gevolg dat aan punten gegeven wordt alle gegevens weg te laten die 
identificatie van personen zou kunnen mogelijk maken. Reglementen en verordeningen worden via de 
website bekend gemaakt en gepubliceerd.  
 
art. 15  
Het college van burgemeester en schepenen heeft dezelfde deontologische code als die welke is 
aangenomen door de gemeenteraad. 
 
art. 16  
Dit reglement wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke website. 
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Aldus gedaan in zitting datum als boven 
 

De algemeen directeur 
get. Johan Smits 

De burgemeester 
get. Karin Derua 

 
Voor eensluidend uittreksel: 

Boortmeerbeek,  19 april 2021 
 

De algemeen directeur 
 
 
 
Johan Smits 

De burgemeester 
 
 
 

Karin Derua 
 


