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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van 17 februari 2014 

 
Aanwezig : Michel Baert voorzitter 

Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser,  

Hans De Locht, Willy Cornelis schepenen 

Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix,  

Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef,  

Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock,  

Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

  

 

 

Openbare zitting 
1. Toelichting Buurtinformatienetwerk Lievekensbossen 

2. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

3. Notulen vorige zitting 

4. Kennisname toezichtsbesluiten  

5. Samenwerkingsovereenkomst realisatie sociaal woonaanbod 

6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - opmaak GRUP 'Ravestein' en 

'sporthalomgeving' 

7. Voorlopige aanvaarding GRUP 'Bovenrot en De Helle' 

8. PRUP Blosocentrum Hofstade 

9. Rapportage participatie gemeente (artikel 57 §4bis Vlaams gemeentedecreet) 

10. Hernieuwing aanstelling provinciaal GAS-ambtenaar 

11. Samenwerkingsovereenkomst GAS-bemiddelaar  

12. Herformulering belasting - verspreiding van reclamedrukwerk 

13. OCMW - budgetwijziging 2013 nr.2 

14. Charter 'Gezonde gemeente' 

15. Kennisname verslag seniorenraad 19 november 2013 

16. Voorlopige vaststelling aangepast rooilijn- en onteigeningsplan Rosvenweg 

 

Geheime zitting 
 

G 17. Procedure vervanging financieel beheerder bij tijdelijke afwezigheid 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Toelichting Buurtinformatienetwerk Lievekensbossen 

Na de inleiding door de burgemeester geven HINP Rudi Van Roost en coördinator Felix Devreese 

toelichting bij de organisatie en werking van het Buurtinformatienetwerk (BIN) Lievekensbossen. Na 

één jaar werking kunnen al wat resultaten voorgelegd worden en komt er zicht op de betekenis van 

een BIN voor een wijk. Actueel komt het fenomeen in de pers waaruit blijkt dat er momenteel 611 

BIN’s erkend zijn, waarvan 34 in Wallonië en 38 in Vlaams-Brabant. De zonale veiligheidsraad heeft 

vorige week eveneens  de werking mee opgenomen in het zonaal veiligheidsplan.  Concreet ziet men 

dat het criminaliteitscijfer in de gemeente en meer specifiek in de buurt gedaald is. Voor echte 

conclusies moet wel nog over een langere termijn geteld kunnen worden.  Het fenomeen krijgt 

momenteel navolging door een aansluitend initiatief  in de wijk Zevenbunder-Bosbeek. 

De BIN-organisatie, die voor het eerst gestart werd in 1994, is gestoeld op een ministeriële 

omzendbrief uit 2011. Een protocol over de manier van werken stipuleert de afspraken tussen het BIN 
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en de politie.  Hoofdzakelijk gaat het om informatie-uitwisseling die moet bijdragen aan een 

efficiënter optreden van de politie, de verhoging van het veiligheidsgevoel en algemeen een betere 

betrekking tussen politie en burger.  Met de gemeente bestaan er afspraken over  de financiële en 

materiële ondersteuning.  Er wordt gewerkt volgens een huishoudelijk reglement en op basis van het 

afgesloten charter.   

Het partnerschap tussen bevolking en politie wordt na het eerste werkjaar als zeer positief 

geëvalueerd. Omdat de wijk Zevenbunder qua typologie aansluit bij het bestaande initiatief wordt 

gekozen om een uitbreiding te realiseren van het huidige BIN onder de naam BIN LIEZEBOS. De 

coördinator licht toe dat de concrete werking, buiten de algemene informatieverspreiding, zich 

toespitst op een rechtstreekse meldingslijn via noodnummer 101, mailberichten over waarnemingen en 

het bijhouden van een blog. Dit alles bevordert aanmerkelijk het veiligheidsgevoel. 

Voor 2014 wordt gewerkt aan een nieuwe communicatiemethode, thema-avonden, het vergroten van 

de sociale cohesie, een nieuwe structuur naar bijvoorbeeld vzw en het ontwikkelen van een 

kwaliteitsnorm op nationaal vlak. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of het Bin ook gaat over snelheidsovertreders, of de straat 

Zevenbunder ook in het uitgebreide project begrepen is en of het nodig zal zijn de gelden vanuit de 

gemeente te verhogen. 

De coördinator zegt ook snelheidsobservaties via fiche naar de politie gaan, dat de straat 

Zevenbunder zelf ook in de gebiedsomschrijving wordt opgenomen en dat het de intentie is van het 

BIN om financieel onafhankelijk te zijn en dat slechts nodig zal zijn dat wat nodig is voor de 

uitbreiding.  De gemeente kan daar mee haar verantwoordelijkheid in opnemen. 

Gemeenteraadslid Karel Sterckx vraagt een afschrift van de evaluatie aan de gemeenteraadsleden te 

bezorgen. 

Gemeenteraadslid Steven Van Loock vraagt of er een plan bestaat vanuit de gemeente om ook in 

andere wijken een BIN op te richten of dat het niet beter zou zijn een BIN over gans Boortmeerbeek op 

te richten. 

De burgemeester antwoordt dat dit laatste zo niet in de wet voorzien is en dat het dus ook niet de 

bedoeling kan zijn. Dit omwille van de betrokkenheid.  Een BIN groeit vanzelf in een wijk en wordt 

dan ondersteund.  De rol van de coördinator is van cruciaal belang. Momenteel zijn er beginnende 

plannen om in de industriezone een BIN te starten.  Dit alles betekent eigenlijk geen meerwerk voor de 

politie, wel een heroriëntering in de communicatie. De coördinator van het BIN bevestigt dat het 

vooral een sociaal gebeuren is dat zich uit in kleine dingen als elkaar meer begroeten tijdens 

wandelingen en dergelijke.  

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de werking van het Buurtinformatienetwerk 

(BIN) Lievekensbossen door de heer Felix Devreese, coördinator van het BIN. 

 

2. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

Overwegende dat van de volgende dossiers geen verdere uitstel van behandeling mogelijk is: 

 Voorlopige vaststelling aangepast rooilijn- en onteigeningsplan Rosvenweg; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Zijnde:  

voorzitter M. Baert 

schepenen Karin Derua, Remi Serranne, Annick DeKeyser, Hans De Locht, Willy 

Cornelis 
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raadsleden Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, 

Francine De Becker, Kristel Andries 

 

volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen: 

 Voorlopige vaststelling aangepast rooilijn- en onteigeningsplan Rosvenweg 

 

3. Notulen vorige zitting 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 20 januari 2014 goed. 

 

4. Kennisname toezichtsbesluiten  

De gemeenteraad neemt kennis van volgende toezichtbesluit: brief van het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur van 24 januari 2014 met betrekking tot de goedkeuring van verschillende 

belastingreglementen door de gemeenteraad van 25 november 2013. In deze brief worden een aantal 

technische aanpassingen voorgesteld, evenwel zonder dat er schorsend wordt opgetreden. 

 

5. Samenwerkingsovereenkomst realisatie sociaal woonaanbod 

Gemeenteraadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt te hopen dat er snel resultaat komt door het afsluiten 

van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst.  Volgens haar werden projecten in het verleden te 

vaak uitgesteld.  

Schepen Steven Michiels zegt dezelfde hoop te koesteren, maar de gemeente heeft de vernietiging van 

vergunningen niet in de hand.  De gemeente vormt slechts een onderdeel in de procedure.  Procedure 

die overal zeer lang kan aanslepen.  Daarnaast benadrukt hij samen met de voorzitter dat er nooit 

projecten uitgesteld of vertraagd werden door de gemeente en dat er geen sprake is van uitgestelde 

projecten. 

 

Gelet op het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere 

regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de 

methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets; 

 

Overwegende dat uit de voortgangstoets 2012 is gebleken dat de gemeente Boortmeerbeek niet kon 

aantonen dat ze voldoende inspanningen leverden om het bindend sociaal objectief te bereiken; 

 

Gelet op het verslag van het begeleidingsoverleg met de afdeling Woonbeleid van het Agentschap 

Wonen-Vlaanderen van 20 december 2013; 

 

Overwegende dat door het afsluiten van onderhavige overeenkomst een voorrang ontstaat bij de 

financiering van de in de overeenkomst opgenomen verrichtingen voor de sociale woonactor(en) en 

een vrijstelling voor de gemeente van de eventuele plicht tot opmaak van een plan van aanpak in het 

kader van de voortgangstoets 2014; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 



- 33 - 

 

art. 1 De samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2016 tussen de gemeente Boortmeerbeek, de 

sociale huisvestingsmaatschappijen Providentia en Swal en het sociaal verhuurkantoor Social 

met betrekking tot de realisatie van het sociaal woonaanbod in de gemeente goed te keuren. 

 

art. 2 De sociale huisvestingsmaatschappijen Providentia en Swal, het sociaal verhuurkantoor 

Social en de Afdeling Woonbeleid in kennis te stellen van dit besluit. 

 

6. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - opmaak GRUP 'Ravestein' en 

'sporthalomgeving' 

Na de toelichting door schepen Steven Michiels vraagt gemeenteraadslid Dirk Bernagie welke 

uitgaven gedekt worden door de voorziene raming van 40.000,00 EUR en wat de opties zijn rond de 

verhuis van vrije basisschool De Kringeling.  Er zouden geruchten de ronde gaan dat er vanuit de 

gemeente een blokkage in het dossier zou zijn. 

Schepen Steven Michiels verwijst naar het bestek voor de inhoud die tegenover de raming staat en 

haalt het feit aan dat dit GRUP niet onder deze benaming in het BBC-budget staat.  Daarom moet de 

gemeenteraad zich hierover wel uitspreken en staan de grote lijnen van de visie verwoord omdat zo de 

opdracht aan de studiebureaus kan voorgesteld worden. 

Voor het project rond vrije basisschool Kringeling is het al 8 maanden wachten op het Aankoopcomité 

voor de schatting.  Het OCMW moet met het Aankoopcomité werken omdat de reglementering voor 

AGION alleen toelaat dat een schatting van het Aankoopcomité wordt gehanteerd.  Er zijn al vele 

tussenkomsten geweest, maar voorlopig alleen met het recente resultaat dat een plaatsbezoek zal 

worden gebracht. 

Gemeenteraadslid Nieke Deleebeeck-Baudet poneert dat zij vernam dat de bestemming bepaald moest 

worden voor er iets geregeld kan worden. 

Schepen Steven Michiels antwoordt dat de Codex reeds veel aspecten regelt en dat nieuwe 

bestemmingen nu niet aan de orde zijn.   

Gemeenteraadslid Bert Meulemans vraagt bij wijze van amendement de naam van het GRUP officieel 

vast te leggen op ‘Ravestein en sporthalomgeving’ zodat er geen verwarring kan ontstaan zoals dat 

gebeurd is bij het GRUP ‘Eekhoornhof’. Daarnaast betreurt hij dat het mobiliteitsaspect niet in de 

opdracht werd opgenomen.  Het woonzorgcentrum heeft behoefte aan aanpassing van de wegenis .  

tevens zou best de procedure voor opmaak van rooilijnplannen mee opgenomen worden. 

Schepen Steven Michiels merkt op dat in de opmaak van het MER de mobiliteitsvraagstukken daarin 

vervat zitten.  Het college van burgemeester en schepenen zal ervoor zorgen dat dit expliciet in de 

opdracht komt.  Daarnaast werkt de gemeente met een landmeter via raamovereenkomst voor de 

opmaak van rooilijnplannen, wat eventueel eenvoudiger zou kunnen werken. Na debat stelt schepen 

Michiels deze opdracht tot opmaak van rooilijnplannen als een afzonderlijke post in te schrijven. 

De voorzitter gaat over tot stemming van beide amendementen die unaniem worden aanvaard. 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 

2, 1° a; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 120; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 3, §1; 

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 

september 1996, en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente de zone rond het kasteel Ravestein en de zone tussen de gemeentelijke 

loods en de sporthal wenst te ontwikkelen; 

 

Overwegende dat hiervoor een gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgesteld; 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “GRUP Ravestein en sporthalomgeving” een bijzonder 

bestek werd opgesteld door de technische dienst; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33.057,85 EUR (excl. btw) of 

40.000,00 EUR (incl. 21% btw); 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking; 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is onder actie nr. 006.006.001.005 ‘erelonen 

studies en RUP’ – registratiesleutel 0600/21400000 van het budget 2014; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “GRUP 

Kasteel en sporthalomgeving’ opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 

algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 33.057,85 EUR (excl. btw) of 40.000,00 

EUR (incl. 21% btw). 

 

art. 2 Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

 

art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien onder actie nr. 006.006.001.005 ‘erelonen studies 

en RUP’ – registratiesleutel 0600/21400000 van het budget 2014. 

 

7. Voorlopige aanvaarding GRUP 'Bovenrot en De Helle' 

Gemeenteraadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat het al de derde herziening betreft.  Er is op het 

terrein al veel uitgebreid en zij vraagt zich af wat er verder nog met de groene zones gaat gebeuren.  

De gemeente kan hierin best regelend optreden.  Daarnaast is er het probleem van de inkalvende 

gracht langsheen de Guido Gezellestraat. Dat bedreigt de openbare weg en de gracht zelf is gevaarlijk 

diep. 

Schepen Steven Michiels antwoordt dat de concrete invulling afhangt van de initiatieven van de 

eigenaars. Bij de bouwvergunning zal het bedrijf een aanplantingsplan opgelegd krijgen om te 

vermijden dat men zich er bijvoorbeeld met grasperken vanaf maakt. 
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De voorzitter  voegt toe dat de gracht diep genoeg is voor de functie die ze beoogt en dat ze nog moet 

ingroeien.  Dat zal al veel geven voor het zicht. Er zal nog verder nagegaan worden of de gracht wel 

op de juiste plaats ligt, alhoewel daaraan moeilijk iets te doen zal vallen.  Er zal ter plaatse naar een 

oplossing gestreefd worden. 

Gemeenteraadslid Nieke Deleebeeck-Baudet verklaart voor de N-VA-fractie dat zij zich zullen 

onthouden omdat zij vinden dat de bedrijvigheid beter aan Kampenhout-sas wordt geconcentreerd. 

Gemeenteraadslid Bert Meulemans merkt op de bedrijven slecht zijn in het onderhouden van 

groenzones en daarom zouden deze beter in openbaar bezit zijn. Aangezien dit niet het geval is en het 

amendement hierover door de gemeenteraad verworpen wordt met 4 ja, 5 onthoudingen en 12 neen-

stemmen, zal de CD&V-fractie tegenstemmen. 

 

Gelet op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boven rot en de Helle’ opgemaakt 

krachtens artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Gelet op het advies van de deputatie met kenmerk ‘RMT-RO-RUP-BOO-Boven rot en de helle-advies 

pv aan cbs’ van 21 oktober 2013; 

 

Gelet op het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar met kenmerk 2.14/24014/106.1 

van 22 oktober 2013; 

 

Overwegende dat over het voorontwerp een plenaire vergadering werd gehouden op 22 oktober 2013; 

 

Overwegende dat het dossier bestaat uit een toelichtingsnota, een bundel stedenbouwkundige 

voorschriften, een plan van de bestaande toestand, een plan van de juridische toestand en een grafisch 

plan; 

 

Gelet op artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Gelet op het Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 12 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts).  

 4 neen (Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 5 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bovenrot en de Helle’ voorlopig vast te stellen. 

 

art. 2 Het college van burgemeester en schepen te belasten de procedure te voeren zoals bepaald in 

artikel 2.2.14. §2 tot §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

8. PRUP Blosocentrum Hofstade 

Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de opmaak van een provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘Blosocentrum Hofstade’ voorbereidt; 

 

Gelet op het besluit van de provincieraad van 10 december 2013 met betrekking tot de voorlopige 

vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Blosocentrum Hofstade'; 

 

Overwegende dat het openbaar onderzoek voor het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan ‘Blosocentrum Hofstade’ loopt van 27 januari 2014 tot en met 28 maart 2014;  

 

Overwegende dat de gemeente hierover een advies kan uitbrengen; 

 



- 36 - 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Geen opmerkingen te formuleren bij het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Blosocentrum Hofstade’ .  

 

art. 2 De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, Provincieplein 1, 3010 Leuven in 

kennis te stellen van dit besluit. 

 

9. Rapportage participatie gemeente (artikel 57 §4bis Vlaams gemeentedecreet) 

Gelet op artikel 57 §4bis van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 

stelt dat de gemeenteraad minstens eenmaal per jaar in kennis wordt gesteld van een geactualiseerd 

overzicht van alle externe verzelfstandigde agentschappen, verenigingen, stichtingen en 

vennootschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel 

uitmaakt; 

 

Overwegende dat werd vastgesteld dat er geen wijzigingen zijn opgetreden in de participatie van de 

gemeente in deze structuren, maar dat de statuten van het autonoom gemeentebedrijf en van sommige 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werden aangepast rekening houdende met respectievelijk 

de wijzigingen aan het Vlaams gemeentedecreet en aan het decreet van 18 januari 2013 houdende de 

wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

Kennis te nemen van het geactualiseerde overzicht van alle externe verzelfstandigde agentschappen, 

verenigingen, stichtingen en vennootschappen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

waarvan de gemeente deel uitmaakt  

 

10. Hernieuwing aanstelling provinciaal GAS-ambtenaar 

Gelet op artikel 6 §§2 en 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties; 

 

Gelet op artikelen 1 §2 en 2 §1 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de 

kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 

administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties; 

 

Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 maart 2003 waarbij beslist werd om gedurende een 

proefperiode van 2 jaar een provinciaal ambtenaar aan te stellen voor het opleggen van gemeentelijke 

administratieve geldboetes op aanvraag van de gemeenten en hiertoe Greet Van Eygen en Johan 

Guillemyn als provinciale ambtenaren aan te stellen; 
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Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 juni 2005 waarbij beslist werd om de proefperiode met twee 

jaar te verlengen en om Greet Van Eygen en Johan Guillemyn opnieuw aan te stellen als provinciaal 

sanctionerende ambtenaren; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 juni 2007 waarbij Johan Guillemyn en Greet Van Eygen 

voor onbepaalde duur worden aangesteld als provinciale ambtenaren voor het opleggen van 

gemeentelijke administratieve geldboetes en waarin de vergoeding gebracht wordt op de helft van de 

effectieve kostprijs; dat deze vastgesteld werd op 45,00 EUR per ontvangen dossier; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2007 waarbij Johan Guillemyn en Greet 

Van Eygen voor onbepaalde duur voor de gemeente Boortmeerbeek werden aangesteld als ambtenaren 

voor het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes; 

 

Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 november 2013 waarbij de aanstelling van Johan Guillemyn 

en Greet Van Eygen als provinciaal sanctionerende ambtenaren voor onbepaalde tijd wordt verlengd 

en waarbij vastgesteld werd dat de helft van de effectieve kostprijs thans 65,00 EUR per dossier 

bedraagt;  

 

Gelet op het feit dat het nieuwe tarief van toepassing is voor de dossiers die zullen worden 

afgehandeld volgens de procedure voorzien in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties; 

 

Overwegende dat de provincie een dienstverlenende opdracht heeft naar de gemeenten toe en zij een 

ambtenaar ter beschikking kan stellen; 

 

Overwegende dat de procedure enige juridische kennis vereist enerzijds en anderzijds een afwikkeling 

op provinciaal niveau een eenvormige en neutrale beoordeling waarborgt; 

 

Overwegende dat het wenselijk is een provinciaal ambtenaar te belasten met het opleggen van de 

gemeentelijke administratieve geldboetes omdat enerzijds er in de gemeente geen geschikte ambtenaar 

is en anderzijds dergelijk personeelslid meer expertise kan ontwikkelen; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 De gemeenteraad wijst de heer Johan Guillemyn en mevrouw Greet Van Eygen verder aan als 

ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes. 

 

art. 2 Voor de dossiers met feiten tot 31 december 2013 betaalt de gemeente een vergoeding van 

45,00 EUR per geregistreerd dossier. Voor de dossiers met feiten vanaf 1 januari 2014 wordt 

de vergoeding gebracht op 65,00 EUR per geregistreerd dossier. Deze vergoeding zal betaald 

worden aan de provincie via rekeningnummer BE56 0910 1061 7788 met vermelding van de 

referte van de factuur. 

 

art. 3 Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant, aan de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant, aan de voorzitter van het 

politiecollege en aan de procureur des Konings te Leuven. 
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11. Samenwerkingsovereenkomst GAS-bemiddelaar  

Gelet op artikel 119bis en ter van de Nieuwe Gemeentewet; 

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2001 en latere wijzigingen tot vaststelling van de 

procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 

mei 1999, betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2014 met betrekking tot de verlenging van 

de aanstelling van de heer Johan Guillemyn en mevrouw Greet Van Eygen als ambtenaren belast met 

het opleggen van administratieve geldboetes; 

 

Overwegende dat een bemiddelingsprocedure verplicht is in dossiers van minderjarigen die de volle 

leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de feiten; 

 

Overwegende dat deze bemiddelaar niet de sanctionerende ambtenaar mag zijn; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2008 met betrekking tot de 

terbeschikkingstelling door de stad Leuven van een bemiddelaar in het kader van gemeentelijke 

administratieve sancties ; 

 

Overwegende dat de gemeente de bestaande samenwerking wenst verder te zetten; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en de gemeente Boortmeerbeek met 

betrekking tot de terbeschikkingstelling door de stad Leuven van een bemiddelaar in het 

kader van gemeentelijke administratieve sancties voor de periode 1 september 2013 tot en 

met 31 augustus 2014 goed te keuren.  

 

art. 2 De stad Leuven in kennis te stellen van dit besluit. 

 

12. Herformulering belasting - verspreiding van reclamedrukwerk 

Overwegende dat reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten bij het andere op te halen 

papier gedeponeerd worden; 

 

Overwegende dat het deponeren leidt tot een verhoging van de papierophalingskosten; 

 

Overwegende dat deze meerkost ten laste moet gelegd worden van de uitgevers en verspreiders van 

reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten; 

 

Gelet op de zware werkingskosten dat dit met zich meebrengt; 

 

Gelet op de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkstoffen van 18 juli 2008; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak van 

de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens 

de beleids- en beheerscyclus; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de goedkeuring 

van een belastingreglement op de verspreiding van reclamedrukwerk; 

 

Gelet op de brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 24 januari 2014 waarin enkele 

technische aanpassingen aan het vermelde belastingreglement worden voorgesteld; 

 

Overwegende dat het wenselijk is om, rekening houdende met de in de brief van het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur geformuleerde opmerkingen, een aangepast belastingreglement goed te keuren; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de goedkeuring 

van een belastingreglement op de verspreiding van reclamedrukwerk in te trekken. 

 

art. 2 Voor het aanslagjaar 2014 een belasting te heffen op het huis-aan-huis en op de openbare 

weg verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten. 

 

art. 3  Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven 

aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die er op 

gericht is potentiële klanten er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of 

producten van de adverteerder. 

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke 

aard die aanzetten tot gebruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst. 

Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het 

drukwerk in de brievenbussen van woningen en/of gebouwen, zonder dat de bestemmeling 

hiervoor enig initiatief heeft betoond. 

Onder verspreiding op de openbare weg wordt verstaan het uitdelen aan voorbijgangers van 

reclamedrukwerk en/of van daarmee gelijkgestelde producten. 

 

art. 4  De belasting is elk jaar verschuldigd vanaf de tweede huis-aan-huis verspreiding van 

reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product of vanaf de tweede verspreiding op 

de openbare weg waarvoor de belasting verschuldigd is en is verschuldigd door de fysieke 

persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan de drukker om te drukken, of die opdracht 

gaf om het gelijkgestelde product te produceren. 

Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend is, is 

de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke 

uitgever wordt vermeld. 

 

art. 5 De belasting wordt per bedeling vastgesteld op 0,05 EUR per exemplaar met een minimum 

van 165,00 EUR voor publicaties groter dan acht bladen A3-formaat. 
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De belasting voor publicaties groter dan vier bladen A4-formaat maar kleiner of gelijk aan 

acht bladen A3 formaat (42 cm bij 29,7 cm) wordt per bedeling vastgesteld op 0,033 EUR 

per exemplaar met een minimum van 110,00 EUR. 

De belasting voor publicaties kleiner of gelijk aan A4-formaat (21 cm bij 29,7 cm) met 

maximum vier bladen wordt per bedeling vastgesteld op 0,016 EUR per exemplaar met een 

minimum van 55,00 EUR. 

 

art. 6  Zijn van de belasting vrijgesteld: 

a) notariële bekendmakingen en/of aankondigingen; 

b) de drukwerken of daarmee gelijkgestelde producten wanneer deze hoofdzakelijk verband 

houden met een gemeentelijke volksraadpleging en dit voor zover de drukwerken of 

daarmee gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de indiening 

van het verzoek en de beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet 

in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek en de dag van de 

volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad op eigen 

initiatief en de dag van de volksraadpleging; 

c) de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in 

de gemeente met een duur van meer dan twee maanden. 

Deze vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder en voor de 

periode van één maand voor en één maand erna. Een vrijstelling wordt verleend na een 

positief advies van de bevoegde diensten waarbij wordt bevestigd dat er werken op het 

openbaar domein worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat de inrichting hinder 

ondervindt. 

Wordt begrepen onder: 

- Handelaars: zij die over een eigen btw-nummer beschikken en die bovendien in 

Boortmeerbeek slechts één vestiging hebben of uitsluitend in Boortmeerbeek hun 

vestigingen hebben; 

- Hinder: sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van werken. 

 

art. 7  De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld: 

- publicaties van publiekrechtelijke personen; 

- publicaties zonder commerciële doeleinden van socio-culturele-, levensbeschouwelijke- 

en sportverenigingen en buurtcomités erkend door het gemeentebestuur wanneer de 

publicatie uitsluitend gaat over de eigen activiteiten; 

- publicaties van politieke partijen. 

 

art. 8  De belastingplichtige moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het 

gemeentebestuur. 

Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een 

specimen van het te verspreiden reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld product. 

In geval van periodieke verspreiding mag de aangifte, mits voorafgaande verwittiging aan 

het gemeentebestuur, eveneens gedaan worden voor een periode van hoogstens één jaar en 

dit binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding. 

Bij verspreidingen op de openbare weg aan voorbijgangers moet de belastingplichtige 

bovendien uiterlijk vijf werkdagen vóór de verspreiding de geplande verspreiding melden 

aan het gemeentebestuur. 

De belastingplichtige die vrijgesteld is overeenkomstig artikel 5 c), moet binnen de veertien 

dagen na de eerste verspreiding van het aanslagjaar, aangifte doen bij het gemeentebestuur. 

In deze aangifte verklaart hij dat hij aangesloten is bij het fonds oud papier dat in het kader 

van de milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen werd ingesteld en dat hij in 

het Vlaamse gewest de reële kostprijs van de inzameling en recyclage van het oud papier 

afkomstig van zijn drukwerken bij het fonds oud papier betaalt. 

 

art. 9 Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de 

belastingplichtigen, wordt de aanslag van ambtswege door de gemeente gevestigd op grond 
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van de beschikbare gegevens en op de wijze bepaald in artikel 7 van het decreet van 30 mei 

2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen. 

 Ingeval het aantal verspreide exemplaren niet binnen de voorziene periode wordt 

meegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het hieronder forfaitair aantal 

verspreide exemplaren: 

- deelgemeente Boortmeerbeek: 2.300 ex. 

- deelgemeente Hever: 1.000 ex. 

- deelgemeente Schiplaken: 1.500 ex. 

 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt bij de eerste ontduiking verhoogd met 1/4e van 

de ontdoken belasting en vanaf de tweede en elke volgende ontduiking binnen hetzelfde 

aanslagjaar met 1/2e van de ontdoken belasting. De ambtshalve gevestigde belastingen 

worden ingekohierd samen met de verhoging van de ontdoken belasting. 

 

art. 10 De bevoegde aangestelde controleurs van het gemeentebestuur zijn gemachtigd elke inbreuk 

op onderhavige verordening vast te stellen. 

 

art. 11  De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake 

gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 

art. 12  Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

13. OCMW - budgetwijziging 2013 nr.2 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2012/1 van 20 juli 2012 met betrekking tot de instructies 

voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; 

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 december 2012 met betrekking 

tot de vaststelling van het budget 2013; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende de goedkeuring van het 

budget van het dienstjaar 2013 en de gemeentelijke dotatie aan het OCMW; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 december 2013; 

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2013 betreffende de 

goedkeuring van de budgetwijziging 2013 nr. 2; 

 

Gelet op artikel 150 en 156 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Overwegende dat de budgetwijziging 2013 nr. 2 geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage; 

 

Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  

 

art. 1 Kennis te nemen van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 

2013 betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 2013 nr. 2 van het OCMW. 

 

art. 2 Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW over te maken. 
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14. Charter 'Gezonde gemeente' 

Gemeenteraadslid Dirk Bernagie vraagt wat de criteria zijn om Boortmeerbeek een gezonde gemeente 

te noemen. Hij vraagt zich tevens af of er een vergadering van de gezondheidsraad geweest is.  Indien 

dit zo zou zijn, meent hij dat de gemeenteraadsleden niet op de hoogte werden gebracht.  

Schepen Remi Serranne geeft lezing van wat daarover opgenomen werd in het verslag van de 

gezondheidsraad.  Deze eerste bijeenkomst op 125 januari 2014 werd door zeven mensen bijgewoond. 

De schepen wijst erop dat de aankondiging gebeurde in de gemeentelijke nieuwsbrief en dat de 

vroegere leden werden aangeschreven. Hij stelt voor de oproep nog eens in de gemeentelijke 

nieuwsbrief op te nemen en deelt mee dat de volgende zitting gepland is voor woensdag 23 april 2014. 

De voorzitter sluit het debat af met de veronderstelling dat de gemeente Boortmeerbeek gezond moet 

zijn als men het afweegt ten aanzien van het aantal 100-jarigen. 

 

Gelet op het decreet lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies, en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010; 

 

Gelet op de omzendbrief (VR/2012 1611 MED.0512/2) betreffende de Vlaamse beleidsdoelstellingen 

bij de uitvoering van het decreet betreffende lokaal sociaal beleid voor de periode 2014-2019; 

 

Gelet op het charter ‘Gezonde Gemeente’ zoals voorgesteld door LOGO Oost-Brabant; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het afsluiten van het charter ‘Gezonde Gemeente’ tussen de gemeente Boortmeerbeek en 

LOGO Oost-Brabant goed te keuren.  

 

art. 2 De ondertekening van dit charter door de schepen van gezondheid te bekrachtigen; 

 

art. 3 LOGO Oost-Brabant in kennis te stellen van dit besluit. 

 

15. Kennisname verslag seniorenraad 19 november 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 19 november 2013. 

 

16. Voorlopige vaststelling aangepast rooilijn- en onteigeningsplan Rosvenweg 

Schepen Annick DeKeyser verklaart dat dit punt een vorige zitting werd uitgesteld om het te 

herbekijken en aan te passen.  Zo zullen de nutsvoorzieningen in deze versie onder de baan worden 

aangelegd en wordt de baan zelf niet breder.  De rooilijn wel, maar het uitzicht blijft hetzelfde.  

Daarmee is wellicht aan de meeste verzuchtingen tegemoet gekomen. 

 

Gelet op de geplande werken aan de verbindingsriolering Hever-Muizen deel B – projectnummer 

20217B – subsidiëringsprogramma 2006-2010; 

 

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 

 

Overwegende de noodzaak wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in de Rosvenweg in het kader 

van de Verbindingsriolering Hever-Muizen - deel B;  



- 43 - 

 

 

Overwegende dat de wegzate van de huidige Rosvenweg behoort tot de private percelen; 

 

Overwegende dat de nakende aanleg van riolering en nutsleidingen in deze omgeving maakt dat door 

middel van het opstellen van een rooilijn- en onteigeningsplan het openbare en private terrein van 

elkaar gescheiden kunnen worden en alzo alle mogelijke betwistingen over eigendom kunnen worden 

opgelost; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 met betrekking tot de voorlopige 

vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg; 

 

Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek gehouden van 4 november 2013 tot en met 3 

december 2013; 

 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek een aantal opmerkingen werden geformuleerd 

waardoor een aanpassing van het ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan wenselijk is; 

 

Overwegende dat, gelet op de aard van de gewenste aanpassingen, het daarom wenselijk is het besluit 

van de gemeenteraad van 7oktober 2013 in te trekken en een aangepast rooilijn- en onteigeningsplan 

van de Rosvenweg goed te keuren; 

 

Overwegende het aangepaste ontwerpplan van 23 december 2013 van studiebureau Grontmij – 

vestiging Hasselt en plannummer 11.1.1E; 

 

Overwegende de schatting houdende de billijke vergoeding voor de te verwerven percelen, als volgt 

voor te stellen: 

- lot 1 tot en met lot 14: 50,00 EUR per m² voor een totale som van 71.950,00 EUR; 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is hierover bij hoogdringendheid een besluit te nemen om de 

uitvoering van de geplande werken niet in het gedrang te brengen; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 met betrekking tot de voorlopige 

vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg in te trekken. 

 

art. 2 Het aangepaste ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg zoals 

aangeduid op bijgevoegd plan van 23 december 2013 van studiebureau Grontmij – vestiging 

Hasselt, voorlopig vast te stellen. 

 

art. 3 De vergoeding voor de te verwerven percelen als volgt vast te stellen: 

- lot 1 tot en met 14: 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 71.950,00 EUR. 

 

art. 4 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het openbaar onderzoek en de 

samenstelling van het dossier. 
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Mondelinge vragen 

 

Gemeenteraadslid Nieke Deleebeeck-Baudet klaagt aan dat het Jachtdecreet niet nageleefd wordt.  Zij 

ondervond op het parcours van de Drietorenwandeling dicht bij de bebouwing van de Barelweg dat er 

zonder aankondiging gejaagd werd en dat er gevaarlijke toestanden zijn wegens het jagen te dicht bij 

woningen en wegen.  Uit een gesprek met de betrokkenen kon zij opmaken dat deze zelfs wisten dat ze 

eigenlijk over de schreef gingen.  

Tevens meldt zij een put in de weg aan de bushalte aan de school in de Bieststraat te Schiplaken. 

De burgemeester Michel Baert zegt dat veiligheid bij het jagen zeer belangrijk is en dat hij normaal 

moet veronderstellen dat jagers de regels kennen en zelf gevoelig zijn om geen mensen of dieren in  

gevaar te brengen. Hij zal navraag doen wat er aan de hand kan zijn. 

 

Gemeenteraadslid Francine De Becker vraagt naar de stand van zaken van de opvolging van het 

vochtprobleem in de gemeentelijke basisschool. 

Schepen Karin Derua kan antwoorden dat er nu een schriftelijke bevestiging van de aannemer is dat in 

de week van 3 tot 7 maart (krokusvakantie) de werken zullen uitgevoerd worden.  

Gemeenteraadslid Dirk Bernagie vraagt voor alle duidelijkheid nogmaals naar de situatie rond de 

verhuis van de vrije basisschool Kringeling naar de site van het oude rusthuis buiten het dossier van 

het GRUP.  De kosten aan de school en het plaatsgebrek zijn momenteel schrijnend. 

Schepen Steven Michiels zegt daarop nog eens uitdrukkelijk dat er geen andere bedoelingen zijn, maar 

dat veel afhangt van de schatting in relatie tot de totale kost en de mogelijkheden voor het 

schoolbestuur om de financiering rond te krijgen. 

 

Gemeenteraadslid Steven Van Loock klaagt aan dat de kwaliteit van de huidige PMD-zakken 

ondermaats tot slecht is en vraagt of er niet meer glasbollen kunnen geplaatst worden aangezien de 

capaciteit de laatste weken te wensen overliet. 

De burgemeester Michel Baert antwoordt dat de norm voor de zakken voor PMD door FostPlus 

worden vastgelegd.  Binnen Interafval is momenteel een plan in ontwikkeling om voor gans 

Vlaanderen dezelfde zakken te laten aanbieden.  Hopelijk zullen deze beter zijn.  Voor de glasbollen 

geldt dat het vinden van nieuwe locaties niet eenvoudig is.  Alleen de huidige plaatsen blijken nog 

aanvaard te worden.  Er zijn al wel meer bollen geplaatst en aan de mouterijsite in het dorp zal een 

project met ondergrondse containers worden voorzien.  Positief is dat voortaan de opruimingskosten 

niet meer aan de gemeente zullen worden doorgerekend. 

 

Tot slot deelt schepen Annick DeKeyser mee dat de inhuldiging van de provinciale fietslus WOI 

verplaatst werd van 10 naar 11 juni 2014. 

 

 

Geheime zitting 
 

G 17. Procedure vervanging financieel beheerder bij tijdelijke afwezigheid 

Gelet op artikel 76 §2, 78 §1, 81 en 82 van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat om de continuïteit de financieel beheerder bij afwezigheid wegens vakantie of ziekte 

of bij gelijklopende ambtsverplichtingen zich moet kunnen laten vervangen; 

 

Overwegende dat in dergelijke gevallen een waarnemend financieel beheerder moet worden 

aangesteld; 

 

Overwegende dat, met uitsluiting van de gemeentesecretaris, in de eerste plaats de personeelsleden die 

in de voorwaarden zijn om het ambt te vervullen moeten aangeduid worden; 

 

Overwegende dat de personeelsleden die hiervoor in aanmerking komen aan de gemeentesecretaris 

hebben meegedeeld de functie van waarnemend financieel beheerder niet op zich te willen nemen; 
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Overwegende dat vervolgens pas de andere personeelsleden kunnen worden aangeduid; 

 

Gelet op het akkoord van de financieel beheerder en de boekhouder; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  

 

art. 1 Onder de voorwaarden bepaald in het gemeentedecreet de financieel beheerder in geval van 

afwezigheid wegens vakantie, ziekte of bij gelegenheid van gelijklopende ambtsverplichtingen 

zich tijdelijk kan laten vervangen door de boekhouder. 

 

art. 2 De opdracht wordt schriftelijk gegeven en, in afwachting van mededeling aan de 

gemeenteraad, worden de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen in 

kennis gesteld van de opdracht. 

 

art. 3 In geval van langdurige afwezigheid neemt de gemeenteraad overeenkomstig artikel 81 §3 van 

het Vlaams gemeentedecreet een afzonderlijk gemotiveerd besluit. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


