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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van 26 mei 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 

  

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Bert Meulemans de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Anne Cleiren de zitting. 

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Els Schoeters de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 

2. Erkenning protestants-evangelische kerkgemeente Haacht 

3. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 12 juni 2014 

4. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 12 juni 2014 

5. CIPAL - mandatering algemene vergadering 13 juni 2014 

6. CIPAL - aanduiding afgevaardigden  algemene vergadering 13 juni 2014 

7. IGO - mandatering algemene vergadering 20 juni 2014 

8. IGO – aanduiding afvaardiging algemene vergadering 20 juni 2014 

9. Interleuven - mandatering algemene vergadering 25 juni 2014 

10. Interleuven - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 25 juni 2014 

11. Riobra - mandatering jaarvergadering 20 juni 2014 

12. Samenstelling beheersorgaan 'de oude pastorie' 

13. Kennisname verslag gezondheidsraad 15 januari 2014 

14. Kennisname klacht burgemeester 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Notulen vorige zitting 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 28 april 2014 goed. 

 

Raadslid Steven Van Loock vraagt of het burgemeestersconvenant later nog vooraf ter inzage van de 

gemeenteraadsleden zal zijn. 

De voorzitter antwoordt dat dit de bedoeling is en dat het ook logisch is dat dit zo zou zijn. 

 

2. Erkenning protestants-evangelische kerkgemeente Haacht 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de 

criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende 

erediensten; 
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Gelet op de omzendbrief BA-2006/04 van 10 maart 2006 betreffende de erkenning van de plaatselijke 

kerk- en geloofsgemeenschappen; 

 

Gelet op de brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 15 april 2014 waarmee advies 

over de erkenning van de protestants-evangelische kerkgemeente ‘Christengemeenschap Emmanuel’ 

te Haacht wordt gevraagd; 

 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 9 % van de gelovigen van deze kerkgemeenschap inwoners van de 

gemeente Boortmeerbeek zijn; 

 

Overwegende dat het gemeentebestuur alle geloofsgemeenschappen evenwaardig wenst te 

behandelen; 

 

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

 

BESLUIT 18 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange 

Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk 

Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 

Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Gunstig advies te verlenen met betrekking tot de erkenning van de protestants-evangelische 

kerkgemeente ‘Christengemeenschap Emmanuel’ te Haacht. 

 

art. 2 Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en Provinciale Besturen, 

Boudewijnlaan 30 b 70, 1000 Brussel in kennis te stellen van dit besluit.  

 

Raadslid Bert Meulemans, raadslid Anne Cleiren, raadslid Els Schoeters vervoegen de zitting. 

3. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 12 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 5 mei 2014 voor de algemene vergadering van 12 juni 

2014 met agenda en bijhorende documenten; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

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 bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene 

vergadering van 12 juni 2014:  

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 

2. Goedkeuring verslag van 17 december 2014 

3. Goedkeuring jaarrekening 2013: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten) 

4. Goedkeuring jaarrekening 2013: verslag van de revisor (art. 49 van de statuten) 
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5. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor 

6. Goedkeuring werkingsverslag 2013 

7. Organisatie: terug opnemen voorzitterschap Carinne Casteels: kennisgeving 

8. Adviescommissie (art. 55 D.I.S.): aanstelling opvolger Jo Vranckx voor de gemeente 

Boortmeerbeek 

9. Varia 

 

art. 2 De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 

vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de 

nodige handelingen te stellen. 

 

art. 3  Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 

3150 Haacht. 

 

4. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 12 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 5 mei 2014 voor de algemene vergadering van 12 juni 

2014 met agenda met bijhorende documenten;  

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 

volmachtdragers in de algemene vergadering; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële aanduiding 

van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

 

- Els Schoeters  met 20 ja en 1 neen 

- Daisy De Neef  met 21 ja 

- Kristel Andries  met 21 ja 

- Marie-Ange Henderix met 21 ja 

- Nieke Deleebeeck-Baudet met 21 ja 

- Maurice Vanmeerbeeck met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene 

vergadering van Habobib die zal plaatsvinden op 12 juni 2014 , waarbij de volmachtdragers 

eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Daisy De Neef,  Kristel 

Andries, Marie-Ange Henderix, Nieke Deleebeeck-Baudet en Maurice Vanmeerbeeck. 

 

art. 2 Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 

mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van (of iedere andere datum 

waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de 

beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op de agenda, en 
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alle akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, en in het 

algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit. 

 

art. 3  Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van 

te geven aan HaBoBib, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 

 

5. CIPAL - mandatering algemene vergadering 13 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 25 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 13 juni 20143; 

 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

 en 3
e
 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke Algemene Vergadering; 

 

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 mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 13 

juni 2014:  

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

2.  Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 

december 2013 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, 

afgesloten op 31 december 2013 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van CIPAL overhel boekjaar 2013, afgesloten op 31 

december 2013 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, 

afgesloten op 31 december 2013 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013 

7. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder 

8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 

9. Rondvraag 

10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering 

akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige 

handelingen te stellen. 
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art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging. 

 

6. CIPAL - aanduiding afgevaardigden  algemene vergadering 13 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Cipal; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 25 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 13 juni 2014;  

 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

 en 3
e
 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager: schepen Steven Michiels met 21 ja 

Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Els Schoeters met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Steven Michiels aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 13 juni 2014 . 

 

art. 2  Raadslid Els Schoeters aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 13 juni 2014. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging Cipal, Cipalstraat 1, 2440 Geel. 

 

7. IGO - mandatering algemene vergadering 20 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 6 mei 2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de 

algemene vergadering van IGO Leuven op 20 juni 2014;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGO 

Leuven op 20 juni 2014:  

1. Goedkeuring verslag vergadering 20-12-2013 

2. Goedkeuring jaarverslag 2013 

3. Goedkeuring jaarrekening 2013 

4. Varia 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering 

akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige 

handelingen te stellen. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging IGO Leuven, p/a. Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven. 

 

8. IGO – aanduiding afvaardiging algemene vergadering 20 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 6 mei 2013 werd opgeroepen deel te nemen aan de 

algemene vergadering van IGO Leuven op 21 juni 2013;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Karin Derua  met 20 ja en 1 neen 

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne  met 18 ja en 3 neen 

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Mevrouw Karin Derua, raadslid, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel 

te nemen aan de algemene vergadering van IGO Leuven op 21 juni 2013. 

 

art. 2  De heer Remi Serranne, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 

gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van IGO Leuven op 21 juni 2013. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging IGO Leuven, p/a. Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven. 

 

9. Interleuven - mandatering algemene vergadering 25 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Interleuven; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 24 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 25 juni 2014;  
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Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de gemeenteraad van 20 januari 2014 waarin de statutenwijziging van de dienstverlenende 

vereniging Interleuven, zoals voorgesteld in de brief van 27 augustus 2013 is goedgekeurd; 

 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 26 maart 2014 waarin de 

statutenwijziging is goedgekeurd; 

 

Gelet op de brief van Interleuven van 5 mei 2014, binnengekomen bij de gemeente op 20 mei 2014, 

met betrekking tot de aankondiging van de statutenwijziging waarbij de memorie van toelichting en de 

tekst van de statutenwijziging werd overgemaakt ter beraadslaging en beslissing door de 

gemeenteraad. 

 

Gelet op de gemeenteraad van 26 mei 2014 waarin na geheime stemming is besloten gemeenteraadslid 

Maurice Vanmeerbeeck als volmachtdragen en gemeenteraadslid Marie Ange Henderix als 

plaatsvervangend volmachtdrager, aan te duiden op de algemene vergaderingen van Interleuven die 

zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018. 

 

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 mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 

Interleuven op 25 juni 2014 

1. Samenstelling van het bureau. 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 26 maart 2014. 

3. Goedkeuring ontwerp ´beleidsnota 2014-2019`. 

4. Verslag over de activiteiten 2013. 

5. Jaarrekening per 31.12.2013 -verslag van de Commissaris-Revisor. 

6. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten. 

7. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor. 

8. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2014 cfr. art: 14.1. van de statuten. 

9. Diversen. 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 

vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de 

nodige handelingen te stellen. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging Interleuven, ter attentie van de heer Guy Van Weser, Brouwersstraat 6, 3000 

Leuven. 
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10. Interleuven - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 25 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Interleuven; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 24 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 25 juni 2014;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 21 ja 

Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix  met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Raadslid Maurice Vanmeerbeek aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel 

te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 25 juni 2014. 

 

art. 2  Mevrouw Karin Derua, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 

gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 25 juni 2014. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging Interleuven, ter attentie van de heer Guy Van Weser, Brouwersstraat 6, 3000 

Leuven. 

 

11. Riobra - mandatering jaarvergadering 20 juni 2014 

Raadslid Bert Meulemans licht vanuit RioBra toe dat vooral het punt over de verruiming van het 

toepassingsgebied van het investeringsfonds van belang is. Ook kleine aan rioleringen in beheer van 

RioBra gerelateerde wegeniswerken kunnen nu bijvoorbeeld mee gefinancierd worden. Via een intern 

reglement in plaats van op basis van een statutaire bepaling zal voortaan praktisch geregeld kunnen 

worden wat wenselijk is. Er is nog een aanzienlijke reserve die enige financiële ademruimte aan de 

deelnemende gemeenten kan bieden. 

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; 

 

Gelet op de brief van Riobra van 29 april 2014 voor de jaarvergadering van 20 juni 2014 met agenda, 

documentatie en toelichting; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

 en 3
e
 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  
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Gelet op de gemeenteraad van 30 september 2013 waarin de statutenwijziging van de 

opdrachthoudende vereniging Riobra, zoals voorgesteld in de brief van 27 augustus 2013 is 

goedgekeurd; 

 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 6 december 2013 waarin de 

statutenwijziging is goedgekeurd; 

 

Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten mevrouw 

Marie Ange Henderix en de heer Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadsleden, aan te duiden als 

volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van Riobra die zullen plaatsvinden 

in de periode tot en met 31 december 2018 waarbij beide volmachtdragers eveneens plaatsvervanger 

van elkaar zijn; 

 

Gelet op de brief van Riobra van 20 maart 2014 met betrekking tot de aankondiging van de 

statutenwijziging waarbij de memorie van toelichting en de tekst van de statutenwijziging werd 

overgemaakt ter beraadslaging en beslissing door de gemeenteraad; 

 

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 mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de jaarvergadering van 20 juni 

2014 : 

1. Statutenwijziging 

2. Jaarrekening 2013: 

a. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor 

b. Goedkeuring van de jaarrekening 20113 (balans, resultatenrekening en toelichting) 

en bestemming van het resultaat 

3. Kwijting aan bestuurders en de commissaris 

4. Diversen/Rondvraag 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 

vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de 

nodige handelingen te stellen. 

 

art. 3 Een waarborg te verlenen ten aanzien van de provincie voor de lening die Riobra afsluit bij 

de Europese Investeringsbank in verhouding tot het aantal gemeentelijke aandelen in Riobra. 

 

art. 4 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging Riobra, ter attentie van Paul Bouwens, Oude Baan 148, 3210 Lubbeek. 

 

12. Samenstelling beheersorgaan 'de oude pastorie' 

Schepen Karin Derua deelt de gemeenteraad mee dat de gemeente dan toch in aanmerking komt voor 

de culturele subsidies vanuit Vlaanderen ten belope van 68.000,00 EUR. 

 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 

strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 

6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2014 met betrekking tot de oprichting van het 

gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart met betrekking tot de oprichting van het 

beheersorgaan van het gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’; 

 

Gelet op artikel 6 van het organiek reglement van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum 

‘de Oude Pastorie’ dat bepaalt dat de politieke strekkingen die in de gemeenteraad zijn 

vertegenwoordigd zeven vertegenwoordigers kunnen voordragen; 

 

Overwegende dat alle politieke fracties uit de gemeenteraad werden uitgenodigd kandidaten voor dit 

beheersorgaan voor te dragen; 

 

Overwegende dat volgende kandidaturen tijdens de zitting werden doorgegeven: 

Open VLD: Karin Derua en gemeenteraadleden Marie-Ange Henderix en Maurice Vanmeerbeeck 

SP.a: Daisy De Neef 

NV-A: Marita Palstermans en Nieke Deleebeeck-Baurdet 

CD&V: Bert Meulemans 

 

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).  

 

Karin Derua, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Marita Palstermans, 

Nieke Deleebeeck-Baurdet en Bert Meulemans aan te duiden als lid van het beheersorgaan van het 

gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’. 

 

13. Kennisname verslag gezondheidsraad 15 januari 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 15 januari 2014. 

 

14. Kennisname klacht burgemeester 

De burgemeester Michel Baert geeft omstandig uitleg aan de gemeenteraad over de klacht die via de 

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden bij de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant tegen zijn ambt werd ingesteld door een burger naar aanleiding van een herstel aan de 

openbare voetweg nummer 50 en enkele aanleunende problemen.  Uiteindelijk blijkt dat de klacht 

onder valse naam bij de pers werd verspreiden gebaseerd wordt op onwaarheden.  Tijdens de vorige 

raadszitting werd de grond van de zaak al toegelicht.  De burgemeester zegt tevreden te zijn met het 

persbericht dat de N-VA-fractie naar aanleiding van deze zaak verspreidde, maar vraagt zich toch nog 

af of het positief onthalen van een onafhankelijk onderzoek niet moet begrepen worden als in 

tegenspraak zijnde met de stelling dat men afstand neemt. 

Raadslid Dirk Bernagie antwoordt dat er door de fractie afstand genomen werd van de persoon en dat 

hij geen deel meer uitmaakt van het bestuur. Wat bedoeld werd, is dat het dossier zelf niet grondig 

door de fractie gekend kan zijn, maar dat er wel voldoende elementen naar voor zijn gekomen om te 

weten dat de fractie niet achter de handelswijze van betrokkene kan staan.  Sereen onderzoek kan dan 

volledig uitsluitsel brengen.  Als er een onderzoek gevoerd wordt, is het uiteraard de plicht van de 

fractie om dat goed op te volgen. Maar aangedrongen op een onderzoek of tussenkomst vanuit de 
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fractie is er nooit.  Misschien kan het uiteindelijke persbericht voor verwarring zorgen, maar dat is niet 

de bedoeling. 

Nadat de burgemeester de fractieleider bedankt heeft, vraagt raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet het 

woord dat haar door de voorzitter wordt verleend.  Ook zij drukt haar spijt uit over de ontstane 

commotie, maar betreurt vooral dat dit tot het ontslag van een bestuurslid in haar partij aanleiding 

heeft gegeven.  De klacht is volgens haar persoonlijk en als burger ingediend en mag aldus geen 

gevolg hebben voor een engagement in een partij. 

Fractieleider Dirk Bernagie benadrukt vervolgens nogmaals dat er in de zaak geen enkel inmenging 

vanuit de partij is geweest, dat het ontslag een zuiver interne kwestie is en de enig mogelijke reactie op 

het gebeuren. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt vervolgens dat er met 2 maten en gewichten gewerkt wordt 

omdat de burgemeester wel optreedt tegen houtsnippers op een openbare weg en niet tegen een 

ondergrondse garage in de Blokstraat die momenteel in aanbouw zou zijn zonder vergunning. 

Aangezien niemand van de aanwezigen weet waar het over gaat, zegt de voorzitter dat de 

burgemeester erop zal toezien dat deze zaak onderzocht wordt en het gepaste gevolg zal krijgen. 

Na de opmerking van raadslid Bert Meulemans dat dit soort jammerlijke zaken zich gemakkelijk in 

pre-electorale tijden kunnen voordoen en dat hij uit eigen ervaring weet dat ze wel overwaaien, wordt 

het punt afgesloten. 

 

Mondelinge vragen 

 

Schepen Hans De Locht bezorgt de raadsleden een voorbeeld van het door het college van 

burgemeester en schepenen gekozen logo voor de gemeente. Laureaat Yves Willems gaat nu aan de 

slag om de verdere concretisering te realiseren. 

 

Raadslid Bert Meulemans zegt de organisatie van de verkiezingen veel eenvoudiger te vinden in de 

sporthal en dat het gevreesde mobiliteitsprobleem uitbleef. Toch zal regenweer pas echt mogelijke 

problemen blootleggen, alhoewel een circuit via de buurtweg achter het voetbalveld mogelijk een 

alternatief inhoudt.  Mits de nodige aanpassingen aan die weg kan vermeden worden dat voertuigen, 

fietsers en voetgangers elkaar teveel kruisen. 

 

Op de vraag van raadslid Steven Van Loock over de stand van zaken van het dossier van de school 

van Hever antwoordt OCMW-voorzitter Willy Cornelis dat het schattingsverslag toegekomen is en 

onmiddellijk aan de OCMW-raad en de betrokken partijen medegedeeld werd. 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


