
  

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

27 maart 2017 

 

 

 

Bekendmaking reglementen en verordeningen   

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 27 maart 2017 vanaf 20 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis.  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. Extra punt toegevoegd aan de zitting op verzoek van de N-VA fractie 

De gemeenteraad besluit unaniem het punt bindend sociaal objectief-inhaalbeweging 

Boortmeerbeek. 

 

2. Goedkeuring notulen 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 20 februari 2017 goed. 

 

3. Kennisname toezichtsbesluiten 

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende toezichtbesluiten:  

• Kennisname met opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale 

Financiën van 6 maart 2017 met betrekking tot AMJP 2014-2019 en budget 2017 van de 

gemeenteraad van 19 december 2016. 

• Kennisname met opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale 

Financiën van 6 maart 2017 met betrekking tot MJP 2014-2019 en budget 2017 van de raad 

van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf van 19 december 2016. 

 

4. Rooilijnplan Stationsstraat 63 -  Stationsweg 

De gemeenteraad besluit unaniem het rooilijnplan Stationsstraat 63- Stationsweg zoals aangeduid op 

bijgevoegd opmetingsplan van 9 februari 2017 van landmeter-expert Jan Foqué uit Willebroek 

voorlopig vast te stellen en hierover een openbaar onderzoek te organiseren. 

 

5. Verbreding buurtweg nr. 1 (Mechelsebaan) en buurtweg nr. 6 (Kallebeekstraat) 

De gemeenteraad besluit unaniem de verbreding van buurtweg nr. 1 (Mechelsebaan) en buurtweg 

nr. 6 (Kallebeekstraat) langs het kadastraal perceel gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie A, 

nr. 659/R, zoals aangeduid op het plan van studiebureau Verhaert van 13 januari 2017, voorlopig vast 

te stellen en hierover een openbaar onderzoek te organiseren. 

 

6. Aanpassing rechtspositieregeling 

De gemeenteraad besluit unaniem de aangepaste rechtspositieregeling in zijn geheel voor het 

gemeentepersoneel goed te keuren. De representatieve vakorganisaties tekenen voor "niet 

akkoord!" 

 

7. Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur– en nutswerken 

langs gemeentewegen 

De gemeenteraad keurt unaniem de herwerkte code voor infrastructuur- en nutswerken langs 

gemeentewegen goed. 

 

8. Kerkfabriek OLV Gedurige Bijstand Haacht-Station - budget 2017 

De gemeenteraad neemt kennis van het aangepaste budget 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Station. De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 7.334,06 EUR 

en de gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 
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9. Mededeling hervorming vredegerechten 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester over de op til zijnde 

hervorming van de vredegerechten waarmee o.a. het vredegerecht van Haacht zou worden 

opgeheven en over de acties die hieromtrent reeds werden ondernomen. 

 

10. Toelichting definitief ontwerp herinrichting centrum Schiplaken 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van openbare werken over het 

definitieve ontwerp van de herinrichting van het centrum van Schiplaken. 

 

11. Kennisname verslag jeugdraad 22 november 2016 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 22 november 2016. 

 

12. Kennisname verslag sportraad 12 december 2016 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 12 december 2016. 

 

13. Kennisname verslag seniorenraad 17 januari 2017 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 17 januari 2017. 

 

14. Kennisname verslag noord-zuidraad 6 februari 2017 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 6 februari 2017. 

 

15. Bindend Sociaal Objectief-inhaalbeweging Boortmeerbeek 

Op vraag van de N-VA-fractie geeft het college van burgemeester en schepenen toelichting bij de 

stand van zaken van de uitrol van de sociale woningbouw in de gemeente. 

 

Ingevolge de bepaling in artikel 252 § 2 van het Vlaamse gemeentedecreet inzake de organisatie van 

het administratief toezicht waarbij de openbaarheidsverplichting nader omschreven wordt, bevestigt 

ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet de burgemeester heden de voorgaande beknopte 

lijst bekend te maken via de gemeentelijke website en de reglementen en verordeningen aan de 

bevolking binnen de door de Vlaamse overheid bepaalde termijnen aldaar bekend te maken. 

 

De inzage voor het publiek wordt georganiseerd iedere werkdag van 9.00 uur tot 11.30 uur van 31 

maart 2017 tot en met 18 april 2017 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op 

eenvoudige aanvraag. 

 

Boortmeerbeek, 31 maart 2017 

 

Namens de gemeenteraad 

 

De gemeentesecretaris  De voorzitter 

 

 

 
  

Johan Smits  Michel Baert 

 

Zonder digitale handtekening (verifieerbare code), heeft dit document geen waarde  

en kunnen er geen rechten uit geput worden. 
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