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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van 20 oktober 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, Marita Palstermans, Francine De Becker,  

Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Steven Van Loock raadslid 

 

Vanaf punt 10. vervoegt raadslid Anne Cleiren opnieuw de zitting. 

Vanaf punt 10. vervoegt raadslid Els Schoeters opnieuw de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Extra punt toegevoegd aan de zitting 

2. Mededeling drie raadsleden 

3. Goedkeuring notulen 

4. Correctiebesluit gemeenteraad 25 november 2013 - onteigening en erfdienstbaarheid van 

openbaar nut Genninckstraat 

5. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2015 

6. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - budget 2015 

7. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budget 2015 

8. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Station - budget 2015 

9. Voorlopige vaststelling rooilijn deel Weerstandstraat 

10. Stedenbouwkundige verordening meergezinswoningen 

11. Beheersoverdracht EcoWerf - herbruikbare goederen en textiel 

12. Kapitaalverhoging Iverlek 

13. Iverlek - statutenwijziging 

14. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 19 november 2014 

15. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 19 november 2014 

16. IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 9 december 2014 

17. IGS Hofheide - aanduiding afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 9 december 2014 

18. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 12 december 2014 

19. Iverlek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 12 december 2014 

20. Finilek - mandatering buitengewone algemene vergadering 12 december 2014 

21. Finilek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 12 december 2014 

22. Nominatieve subsidie Primus Classic Impanis - Van Petegem 

23. Kennisname verslag jeugdraad 27 mei 2014 

24. Kennisname verslag seniorenraad 27 mei 2014 

25. Clublokaal van de motorclub "no rules" in een gebouw gelegen in de Aarschotsebaan 33 te 

Schiplaken 

26. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 november 2014 

27. Mondelinge vragen 

 

 

Openbare zitting 
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1. Extra punt toegevoegd aan de zitting 

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

 Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 november 2014  

 

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

 

BESLUIT  
Zijnde:  

voorzitter M. Baert 

schepenen Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels,  

Annick DeKeyser, Hans De Locht, Willy Cornelis 

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

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

 Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Anne Van Loock 

 

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

 Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 november 2014.  

 

2. Mededeling drie raadsleden 

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de raadsleden Dirk Bernagie, Marita Palstermans 

en Francine De Becker dat zij niet langer deel uit maken van de N-VA-fractie en verder wensen te 

zetelen als onafhankelijk. 

 

3. Goedkeuring notulen 

Raadslid Dirk Bernagie krijgt het woord van de voorzitter en verklaart dat hijzelf en de raadsleden 

Marita Palstermans en Francine De Becker, alsook OCMW-raadslid Rita Vancleynenbreughel, 

voortaan als onafhankelijke in de respectievelijke raden zullen zetelen. Een schriftelijke verklaring 

werd hierover bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend. Over de beweegredenen wenst 

raadslid Dirk Bernagie zich niet uit te laten, maar namens deze raadsleden verklaart hij dat zij het 

door de bevolking bij de gemeenteraadsverkiezingen geschonken vertrouwen niet wensen te 

beschamen een dat zij daarom consequent hun mandaat zullen verderzetten. 

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 22 september 2014 goed. 

 

4. Correctiebesluit gemeenteraad 25 november 2013 - onteigening en erfdienstbaarheid van 

openbaar nut Genninckstraat 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of de geboden prijzen (50,00 EUR/m²) dezelfde blijven, wat 

door de burgemeester beaamd wordt. 

 

Gelet op de geplande werken aan de verbindingsriolering Oudestraat-Bredepleinstraat met  

Aquafinprojectnummer 20.066  ingevolge het optimalisatieprogramma 2009 van het Vlaams Gewest 

zoals bepaald in de wet van 26 maart 1971 ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen 

verontreiniging, het laatst gewijzigd bij decreet van 24 december 2004; 

 

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

van enkele percelen en het vestigen van een erfdienstbaarheid van openbaar nut op enkele percelen in 

de Gennickstraat; 

 

Overwegende dat in het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 het ontwerpplan voor dit 

project wordt vermeld als ‘Innemings- en onteigeningsplan Genninckstraat’ van 19 november 2012 

van studiebureau Talboom Omni uit Puurs met projectnummer 108.080 en plannummer 1 en 2 beiden 

met index 5’; 
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Overwegende evenwel dat de vermelding ‘met index 5’ een materiële vergissing is en moet worden 

gelezen als ‘met index 6’; 

 

Overwegende dat het voor de goede orde en om misverstanden te voorkomen wenselijk is deze 

vergissing te corrigeren; 

 

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, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy 

De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita 

Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van 

Loock).  

 

art. 1 In het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de onteigening 

van enkele percelen en het vestigen van een erfdienstbaarheid van openbaar nut op enkele 

percelen in de Gennickstraat de vermelding ‘met index 5’ te vervangen door ‘met index 6’. 

 

art. 2 Dit besluit voor kennisgeving over te maken aan het studiebureau Talboom Omni uit Puurs 

en aan Aquafin. 

 

5. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2015 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 

Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 

eredienst; 

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek van 12 juni 

2014; 

 

Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan, i.c. het aartsbisdom Mechelen-

Brussel, van 26 augustus 2014; 

 

Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur op 25 september 2014; 

 

Overwegende dat de voorziene gemeentelijke toelage past in het meerjarenplan 2014 – 2019 van de 

gemeente; 

 

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, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy 

De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita 

Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van 

Loock).  
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art.1 Kennis te nemen van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek 

met volgende bedragen: 

- exploitatie 

- ontvangsten 

- uitgaven 

- saldo 

- overboekingen  

- saldo 

- overschot exploitatie 2013 

- saldo 

 

33.885,00 EUR 

53.296,00 EUR 

-19.411,00 EUR 

-21.000,00 EUR 

-40.411,00 EUR 

35.584,22 EUR 

-4.826,78 EUR 

 

 De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 4.826,78 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 

art. 2 Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te leggen. 

 

6. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - budget 2015 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 

Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 

eredienst; 

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever van 6 augustus 

2014; 

 

Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan, i.c. het aartsbisdom Mechelen-

Brussel, van 26 augustus 2014; 

 

Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur op 25 september 2014; 

 

Overwegende dat de voorziene gemeentelijke toelage past in het meerjarenplan 2014 – 2019 van de 

gemeente; 

 

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, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy 

De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita 

Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van 

Loock).  

 

- investeringen 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

 - overboekingen 

 saldo 

 

0,00 EUR 

21.000,00 EUR 

21.000,00 EUR 

0,00 EUR 
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art.1 Kennis te nemen van het budget 2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever met 

volgende bedragen: 

- exploitatie 

- ontvangsten 

- uitgaven 

- saldo 

- overschot exploitatie 2013 

- saldo 

 

9.945,00 EUR 

  49.505,00 EUR 

-39.560,00 EUR 

35.498,92 EUR 

-4.061,08 EUR 

  

 De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 4.061,08 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 

art. 2 Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te leggen. 

 

7. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budget 2015 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 

Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 

eredienst; 

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Heilige Famiie Schiplaken van 4 augustus 

2014; 

 

Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan, i.c. het aartsbisdom Mechelen-

Brussel, van 26 augustus 2014; 

 

Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur op 25 september 2014; 

 

Overwegende dat de voorziene gemeentelijke toelage past in het meerjarenplan 2014 – 2019 van de 

gemeente; 

 

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, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy 

De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita 

Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van 

Loock).  

 

art.1 Kennis te nemen van het budget 2015 van de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken met 

volgende bedragen: 

 

- investeringen 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

 - saldo 

 

9.000,00 EUR 

9.000,00 EUR 

0,00 EUR 
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- exploitatie 

- ontvangsten 

- uitgaven 

- saldo 

- overschot exploitatie 2013 

- saldo 

 

9.690,00 EUR 

53.255,00 EUR 

-43.565,00 EUR 

32.253,12 EUR 

-11.311,88 EUR 

  

 De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 11.311,88 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 

art. 2 Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te leggen. 

 

8. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Station - budget 2015 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 

Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 

eredienst; 

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand 

Haacht-Station van 25 juni 2014; 

 

Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan, i.c. het aartsbisdom Mechelen-

Brussel, van 9 september 2014; 

 

Overwegende dat de parochie Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Station zich uitstrekt 

over het grondgebied van drie gemeenten, namelijk Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor één derde bijdraagt in de exploitatietoelage; 

 

Overwegende dat de voorziene gemeentelijke toelage past in het meerjarenplan 2014 – 2019 van de 

gemeente; 

 

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, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy 

De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita 

Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van 

Loock).  

 

art.1 Kennis te nemen van het budget 2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige 

Bijstand Haacht-Station met volgende bedragen: 

- investeringen 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

 - saldo 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 
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- exploitatie 

- ontvangsten 

- uitgaven 

- saldo 

 

 

2.028,00 EUR 

34.230,00 EUR 

-32.202,00 EUR 

 

 De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 10.734,00 EUR. 

- investeringen 

- ontvangsten 

- uitgaven 

- saldo 

 

 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

 De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 

art. 2 Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te maken. 

 

9. Voorlopige vaststelling rooilijn deel Weerstandstraat 

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

 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van enkele percelen grond in de Weerstandstraat, kadastraal 

gekend als Boortmeerbeek, 1
e
 afdeling, sectie A, nrs. 410w en 411L4; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de goedkeuring 

van het budget 2014 waarin onder actie 006.004.002.001 – registratiesleutel 0200/22000020 de 

verkoop van een gedeelte van deze percelen is voorzien; 

 

Overwegende dat deze percelen in de toekomst kunnen worden ontwikkeld; 

 

Overwegende dat het hiertoe noodzakelijk is de rooilijn van een deel van de Weerstandstraat vast te 

stellen; 

 

Gelet op het voorstel zoals door landmeter Ludo Cuyt uitgetekend op plan met nummer 780/2 van 5 

september 2014; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over het principe van het rooi- en 

onteigeningsplan om vervolgens te kunnen overgaan tot het openbaar onderzoek en de samenstelling 

van het dossier; 

 

Overwegende dat bij een eventuele ontwikkeling van deze percelen het noodzakelijk is dat deze langs 

een openbare weg zijn gelegen; 

 

Overwegende evenwel dat een gedeelte van de Weerstandstraat alsnog tot het private domein van de 

gemeente behoort; 

 

Overwegende dat het hiertoe noodzakelijk is dit gedeelte aan het openbaar domein van de gemeente 

toe te voegen; 

 

Overwegende dat de weginrichting aldus voorwerp zal uitmaken van een besluit van het college van 

burgemeester en schepenen; 

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig art. 57.3 paragraaf 1 

van het Vlaams gemeentedecreet,  bevoegd is voor de behandeling van het technisch dossier horende 

bij de geplande werken aan vernoemde verkaveling; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
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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, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Daisy 

De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita 

Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van 

Loock).  

 

art. 1 Het ontwerp van rooilijn van een gedeelte van de Weerstandstraat, zoals aangeduid op het 

plan van landmeter Ludo Cuyt uitgetekend op plan met nummer 780/2 van 5 september 

2014, bijgevoegd bij dit besluit, goed te keuren. 

 

art. 2 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het openbaar onderzoek en het 

technisch dossier op te maken. 

 

art. 3 De in het geel aangeduide percelen op het plan met nummer 780/2 van landmeter Ludo Cuyt 

van 5 september 2014, kadastraal gekend als  Boortmeerbeek, 1
e
 afdeling, sectie A, nrs. 

410w (partim) en 411l4 (partim) toe te voegen aan het openbaar domein. 

 

art. 4  Het voorgestelde tracé van de wegen te aanvaarden. 

 

Raadslid Anne Cleiren en raadslid Els Schoeters vervoegen de zitting. 

10. Stedenbouwkundige verordening meergezinswoningen 

De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling door de voorzitter van de gemeenteraad dat de 

toezichthoudende overheid op vraag van de gemeente medegedeeld heeft dat voortaan uitgegaan wordt 

van een verstrengde en strikte interpretatie van artikel 27 van het Vlaams gemeentedecreet. Met name 

is het verboden voor elk raadslid dat eigendom heeft in de in het voorstel afgebakende gebieden van 

de beraadslaging deel te nemen. Bij toepassing van het genoemde artikel geldt het verbod tot en met 

de vierde graad. De voorzitter geeft vervolgens kennis van de uitgebreide lijst van raadsleden 

waarvoor het vermoeden bestaat dat de verbodsbepaling geldt. De gemeenteraad besluit na debat over 

de procedure het punt uit te stellen en de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant de kwestie 

voor te leggen aangezien manifest afbreuk gedaan wordt aan de democratische besluitvorming door 

dergelijke interpretatie van de verbodsbepalingen. 

 

11. Beheersoverdracht EcoWerf - herbruikbare goederen en textiel 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt het eens te zijn met de optie om herbruikbare goederen niet 

bij het afval te mengen, maar heeft vragen bij de ophaalmethode. Huis-aan-huis-ophalingen lijken 

haar het meest geschikt. De voorzitter antwoordt dat er inderdaad verschillende mogelijkheden zijn, 

maar dat n u nog niet geweten is welke methode zal worden gekozen.  Dat hangt onder meer af van het 

kostenplaatje en voorlopig is het aanvoelen dat huis-aan-huis niet het meest wenselijk is. 

 

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

 

Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen 

en afvalstoffen; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA); 

 

Overwegende dat gemeenten in het kader van duurzaam materiaalbeheer, producthergebruik moeten 

stimuleren; 
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Herbruikbare goederen zijn alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane 

afvalstoffen die geschikt gemaakt kunnen worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine 

huisraad, boeken en platen, speelgoed en dergelijke; 

 

Producthergebruik is het opnieuw aanwenden van een product en/of onderdeel in het afvalstadium 

voor hetzelfde doel als waarvoor het oorspronkelijk bestemd was; 

 

De gemeente stimuleert hergebruik door minstens een overeenkomst te sluiten met een door de 

OVAM erkend kringloopcentrum. Die overeenkomst omvat minstens bepalingen over de 

sensibilisering, de onderlinge doorverwijsfunctie, de inzamelwijzen, het restafval en de vergoeding 

voor herbruikbare goederen; 

 

Een erkend kringloopcentrum is een door de OVAM erkende rechtspersoon die over een 

inzamelingsdienst,  

sortering en verkoopsruimte beschikt en die in een binnen zijn erkenning afgebakend 

verzorgingsgebied potentieel herbruikbare goederen inzamelt, opslaat, sorteert, herstelt en verkoopt 

met producthergebruik als doel; 

 

Overwegende dat de gemeenten de mogelijkheid hebben beheersoverdracht te doen ten aanzien van 

deze verplichting ten voordele van een opdrachthoudende vereniging; 

 

Dat het Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf, als opdrachthoudende vereniging het 

afval/materiaalbeleid uitvoert van haar deelnemende gemeenten, inclusief het stimuleren van 

producthergebruik; 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 juni 2003 tot medeoprichting van en deelname aan 

het EcoWerf, opgericht op 15 december 2003;  

 

Gelet op de beslissing van 18 juni 2014 van de Raad van bestuur van EcoWerf om het sluiten van 

vermelde overeenkomst met een erkend kringloopcentrum te onderhandelen en centraliseren voor al 

haar gemeente-vennoten; 

 

Gelet op de wens van de gemeente om lokale/regionale tewerkstelling te stimuleren, en in het 

bijzonder van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt; 

 

Aangezien kringloopcentra een job, een opleiding en een toekomstperspectief bieden aan mensen die, 

om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt; 

 

Overwegende dat de gemeente/stad de mogelijkheid heeft de inzameling van textiel op hun 

grondgebied (zowel huis-aan-huis als via straatcontainers) exclusief toe te vertrouwen aan een erkend 

kringloopcentrum; 

 

Onder het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen wordt begrepen: de inzameling op 

afroep bij de inwoner aan huis, de inzameling vanop het containerpark, de inzameling in de 

inzamelcentra of in de winkelpunten van het kringloopcentrum; 

 

Onder het inzamelen en verwerken van textiel wordt begrepen: de inzameling van textiel via 

straatcontainers of aan huis (via zak); 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 september 2014 

betreffende het principieel akkoord met het idee om de beheersopdracht aan EcoWerf uit te breiden;  

  

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT 20 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, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 In het kader van haar opdracht inzake duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen en haar deelname aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, de 

beheersopdracht aan EcoWerf  uit te breiden tot: 

- Activiteit 35a: Het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen  

- Activiteit 35b: het inzamelen en verwerken van textiel 

art. 2 Dat deze beslissing onderworpen is aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld door het 

gemeentedecreet, inzonder artikel 248 e.v. 

 

art. 3 De overeenkomst met Curitas van 1 mei 2000 betreffende de ophaling van textiel op het 

grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek stop te zetten. 

 

12. Kapitaalverhoging Iverlek 

Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 

deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 8 september 2014 uitgewerkte dossier met 

documentatiestukken dat op 22 september 2014 aan de gemeente werd overgemaakt; 

 

Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst werd 

bereikt aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse 

distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en 

de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, 

Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat deze 

overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt; 

 

Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders slechts overgedragen 

kunnen worden aan de deelnemers en mits akkoord van de raad van bestuur; 

 

Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer verschillende 

stappen omvat, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd door de raad van bestuur van de 

distributienetbeheerders (in casu Iverlek) en anderzijds een ander gedeelte te beslissen is door de 

deelnemende gemeenten zelf; 

 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iverlek in zitting van 8 september 2014 akte genomen 

heeft van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en dat zij het aandeel van elke 

individuele deelnemende gemeente (op basis van zijn aandelen A, F en E” in bezit op 31 december 

2013) in de overnameprijs bepaald heeft alsook haar goedkeuring heeft gehecht aan het aan de 

deelnemende gemeenten te formuleren aanbod tot overname van de aandelen Electrabel nv (aandelen 

A2) in Iverlek; 

 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iverlek beslist heeft om deze aandelenovername te 

financieren door een kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan 

door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013; 

 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het aanbod tot overname, 

aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de kapitaalvermindering onder de opschortende 

voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv;   
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Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend wordt voor de 

betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en aldus geen cashbeweging inhoudt 

voor de deelnemende gemeenten;  

 

Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie voorzien wordt op 29 

december 2014 met ingenottreding voor de deelnemende gemeenten met betrekking tot de over-

genomen aandelen vanaf 30 december 2014; 

 

Gelet op het feit dat de deelnemende gemeenten aan Eandis cvba opdracht dienen te geven om de uit 

de kapitaalvermindering binnen Iverlek aan hen toekomende bedragen ter betaling van de 

overnameprijs van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv over te maken aan 

Electrabel nv en Eandis deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar 

exploitatieopdracht binnen Iverlek, waaronder het beheer van de financiële middelen; 

 

Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel nv 

tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen behandeld worden op de 

algemene vergadering van Iverlek die op 12 december 2014 in buitengewone zitting plaatsheeft in 

Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen, en waarvoor aan de gemeente/stad per aangetekend 

schrijven van 9 september 2014 een afzonderlijk dossier overgemaakt werd; 

 

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

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 september 2014; 

 

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

 

BESLUIT 20 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, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 Zijn goedkeuring te hechten aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur van Iverlek 

per brief van 22 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname van de aandelen A2 van 

de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging Iverlek die 

toekomen aan de gemeente, dit ten bedrage van  

 1.221.084,91 euro voor de activiteit elektriciteit (34.800 aandelen Ae2) en van 

 318.624,91 euro voor de activiteit gas (8.780 aandelen Ag2), 

gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door 

terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de 

bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013, dit onder de opschortende 

voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv, die 

gerealiseerd moet zijn op 29 december 2014. 

 

art. 2 Opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014 de in 

artikel 1 vermelde bedragen over te maken aan  Electrabel nv. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 

Melle. 
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13. Iverlek - statutenwijziging 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Iverlek (hierna 

kortweg ‘Iverlek’); 

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 

inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

 

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

 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (Belgisch Staatsblad van 15 

februari 2013, hierna ‘het wijzigingsdecreet’ genoemd); 

 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 betreffende wijzigingen aan het decreet 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht en 

wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot 

presentiegelden (Belgisch Staatsblad van 21 mei 2013); 

 

Overwegende dat de statuten van Iverlek dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te 

brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet; 

 

Overwegende dat hiertoe op vrijdag 12 december 2014 om 18.00 uur een buitengewone algemene 

vergadering van Iverlek zal plaatsvinden in Technopolis, Technologielaan te 2800 Mechelen; 

 

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Iverlek, goedgekeurd door de raad van bestuur van 

Iverlek in zitting van 30 juni 2014 en per aangetekend schrijven van 9 september 2014 aan de 

gemeente overgemaakt; 

 

Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 

 

Overwegende dat artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat 

uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, 

een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de 

beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat 

bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering; 

 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Iverlek; 

 

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

 

BESLUIT 20 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, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota het ontwerp van 

statutenwijziging van Iverlek, zoals overgemaakt per aangetekende brief van 9 september 

2014, goed te keuren. 

 

art. 2 Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, 

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
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14. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 19 november 2014 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 18 september 2014 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 19 november 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 20 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, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

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

EcoWerf op 19 november 2014: 

1. Samenstelling van het bureau 

2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 18 juni 2014 

3. Budgetten 2015 

4. Werkingsbijdragen 2015 

5. Afgevaardigde in LKN20130 

6. Voordracht bestuurder Raad van Bestuur Huldenberg: Verweddingen Nicole 

7. Diversen 

 

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 EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

15. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 19 november 

2014 

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

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek deelneemt aan de intergemeentelijke 

opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 18 september 2014 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 19 november 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 
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benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Karin Derua  met 20 ja 

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne  met 17 ja en 3 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Karin Derua aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen 

aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 19 november 2014. 

 

art. 2  Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 

om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 19 november 

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 EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

16. IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 9 december 2014 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 5 september 2014 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 9 december 2014;  

 

Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 8 oktober 2014 op de hoogte werd gebracht van een 

toegevoegd agendapunt; 

 

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 20 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, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

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

vergadering van IGS Hofheide op 9 december 2014: 

1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 17 juni 2014 

2. Goedkeuring van de budget 2015 

3. Activiteiten 2015 en te volgen strategie 

4. Wijziging statuten 

5. Werking crematorium 
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6. Varia 

Toegevoegd agendapunt: 

Goedkeuring van de toetreding van IGS Hofheide tot het ‘Verenigd Netwerk van Openbare 

Crematoria vzw’ afgekort VNOK vzw. 

 

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 IGS Hofheide, p/a. Jacques Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht. 

 

17. IGS Hofheide - aanduiding afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 9 december 

2014 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 5 september 2014 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 9 december 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 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 20 ja  

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Karin Derua   met 19 ja en 1 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

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

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 9 december 

2014. 

 

art. 2  Schepen Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 

om deel te nemen aan de buitengewone buitengewone algemene vergadering van IGS 

Hofheide op 9 december 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 IGS Hofheide, p/a. Jacques Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht. 

 

18. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 12 december 2014 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 9 september 2014 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Iverlek op 12 december 2014;  
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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 20 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, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de Buitengewone Algemene 

Vergadering van Iverlek op 12 december 2014: 

1. Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij 

(Electrabel nv) door de deelnemende gemeenten – stand van zaken 

2. Statutenwijzigingen: 

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris 

– in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoordeing 

van de wijziging aan het doel 

b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen 

3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijkesamenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde 

begroting 2015 

4. Uitkering interim-dividend 2014 – Bekrachtiging 

5. Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis – Bekrachtiging 

6. Statutaire benoemingen 

7. Statutaire mededelingen. 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op 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 Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

19. Iverlek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 12 december 

2014 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 9 september 2014 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 12 december 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 
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benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager: raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 20 ja  

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 16 ja en 4 neen 

 

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

 

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

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 12 december 2014. 

 

art. 2  Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 12 december 

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 Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

20. Finilek - mandatering buitengewone algemene vergadering 12 december 2014 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 7 oktober 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 12 december 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 20 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, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

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

vergadering van Finilek op 12 december 2014:  

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2015 

2. ECS: verkoop van de participatie 

3. Wind4Flanders: opvolgers van EGPF (WWE) 

4. Statutaire benoemingen 
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art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de jaarvergadering 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 Finilek, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 

 

21. Finilek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 12 december 

2014 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 7 oktober 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de jaarvergadering van Finilek op vrijdag 12 december 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 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Steven Michiels  met 19 ja en 1 neen 

Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix  met 20 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 buitengewone algemene vergadering van Finilek op 12 december 2014. 

 

art. 2  Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 

gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 12 

december 2014. 

 

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

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

vereniging Finilek, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 

 

22. Nominatieve subsidie Primus Classic Impanis - Van Petegem 

Raadslid Bert Meulemans zegt deze wielerwedstrijd wel genegen te zijn, maar finaal is het een 

commercieel initiatief.  Daarom stelt de CD&V-fractie voor wel nog een ondersteuning te voorzien, 

maar deze toch terug te draaien tot slechts 3.000,00 EUR. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet merkt op dat het nuttig zou zijn dat de bevolking bijvoorbeeld in de 

gemeentelijke nieuwsbrief erop gewezen wordt dat de mede-organiserende brouwerij van Haacht wel 

degelijk op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek ligt. In de pers is dat te weinig geweten 

en dus is deze uitleg nodig om de uitgave verantwoord te maken.  

Raadslid Dirk Bernagie meent dat de wedstrijd ongelukkigerwijze na de invoering en vooral de inning 

van de gemeentelijke belasting op openbare hygiëne valt en dat daarop al veel reacties kwamen.  

Volgens hem is het dus geen goed plan om dergelijke mededelingen in de gemeentelijke nieuwsbrief op 

te nemen. 

De voorzitter beaamt de verwarring rond de vestigingsplaats van de brouwerij. Ter gelegenheid van 

bijvoorbeeld de persvoorstelling wordt daarop wel de nadruk gelegd, geregeld op ludiek wijze. Het 
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gemeentebestuur moet volgens hem trots zijn op de grootste werkgever van de gemeente. Wat de pers 

betreft, is vooral de televisie een moeilijke partner. Dat wordt wel van belang nu door de 

categorieverhoging door de UCI rechtstreeks televisie-uitzendingen de regel worden. Wat het bedrag 

betreft, zegt de voorzitter dat dit bedrag vooraf werd afgesproken en dat diverse andere partners ook 

bedragen van gelijke omvang toezegden.  Terugdraaien zou nu woordbreuk zijn. 

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de stemming over het amendement van de CD&V-fractie dat 

met 6 ja en 14 neen-stemmen wordt verworpen. 

 

Overwegende dat op 20 september 2014 door de Wielervrienden Kampnhout de 4
e
 Primus Classic 

Impanis – Van Peteghem werd georganiseerd; 

 

Overwegende dat deze inrichting een bijzondere financiële inspanning van de organisatoren vereist; 

 

Overwegende dat deze inrichting bijdraagt tot het prestige van de gemeente in de regio, prestige dat 

bijdraagt tot de socio-economische en culturele uitstraling van de gemeente; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 7.500,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2014 op actie nr. 007.002.001.004 en registratiesleutel 0740/64930000 ; 

 

Gelet op het amendement van de CD&V-fractie waarbij zij voorstellen het subsidiebedrag naar 3.000 

EUR te verlagen; 

 

Gelet op de stemming met 6 ja en 14 neen besluit de gemeenteraad het amendement van de DC&V-

fractie te verwerpen; 

 

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

 

BESLUIT 14 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, 

Josée Naets, Audrey Bogaerts, Anne-Marie Van Loock).  

 6 neen (Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 

Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de Wielervrienden 

Kampenhout voor de organisatie van de Grote Prijs Impanis – Van Peteghem op 20 

september 2014 en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 007.002.001.004 en 

registratiesleutel 0740/64930000 van het exploitatiebudget 2014. 

 

art. 2 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 

 

23. Kennisname verslag jeugdraad 27 mei 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 27 mei 2014. 

 

24. Kennisname verslag seniorenraad 27 mei 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 27 mei 2014. 

 

25. Clublokaal van de motorclub "no rules" in een gebouw gelegen in de Aarschotsebaan 33 

te Schiplaken 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat er veel klachten geuit werden voor de uitbating van een 

clublokaal door de motorclub NO RULES in het gebouw gelegen Aarschotsebaan 33, 3191 

Boortmeerbeek. Zij moest vaststellen dat er geen uitbatingsvergunning is en dat volgens haar alles 

steunt op een mondelinge overeenkomst tussen de burgemeester en de club. De voorwaarden die 

rusten op het perceel worden nu niet nageleefd. De rust van de buurt wordt sterk verstoord, er is 

zonder vergunning bijgebouwd en klachten blijven zonder gevolg. Aangezien het gebouw in agrarisch 



- 132 - 

gebied gelegen is, heeft de stedenbouwkundig ambtenaar steeds ongunstig geadviseerd aan potentiële 

kopers die er andere activiteiten wilden ontplooien. Voor zover het raadslid weet, zijn de activiteiten 

van een motorclub niet agrarisch. Het college van burgemeester en schepenen neemt in deze volgens 

haar geen standpunt in. Als gemeenteraadslid eist zij dat stedenbouwkundige overtredingen 

rechtvaardig worden behandeld en vindt zij dat de beleidsmensen hiervoor verantwoordelijk zijn, 

zowel voor e toepassing van de stedenbouwkundige regels als voor de rechtvaardige behandeling van 

burgers.  Elk misbruik moet worden vermeden. 

De burgemeester Michel Baert vraagt zich af over welke mondelinge toestemming het raadslid het 

heeft. Hij toont de mails en licht de stand van zaken van de dossiers toe.  Chronologisch wijst hij erop 

dat op belangrijke momenten in het verloop van de gebeurtenissen hij wegens de behandeling van zijn 

beroerte en de hartoperatie die erop volgde, niet eens aanwezig was, laat staan handelingen zou 

hebben kunnen stellen. Hij benadrukt dat hijzelf en het college van burgemeester en schepenen aan de 

gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar gevraagd hebben of het om een overtreding gaat en dat 

deze daaraan twijfelde.  Deze twijfel werd per mail voorgelegd aan de bouwinspectie van RWO 

Leuven die de zaak onderzochten en vervolgens voorstelden het opmaken van een PV over te nemen 

van de gemeente. Op dit voorstel werd ingegaan en ondertussen zijn de nodige vaststellingen gedaan 

en wordt het PV afgewacht. Dat de perceptie van de omwonenden anders kan zijn, is mogelijk volgens 

de burgemeester, maar de feiten spreken de beweringen tegen. Bovendien is er de zeer belangrijke 

vergadering met de procureur des Konings van het parket te Leuven die op 18 september 2014 14 

burgemeesters bij zich riep om het probleem van de motorclubs in de streek te bespreken.  Aan deze 

vergadering nam de burgemeester samen met de zonechef en de algemeen coördinator als steun, deel. 

Daaruit bleek dat deze problematiek omzichtig en gecoördineerd moet benaderd worden.  Zelfs het 

parket heeft nog geen vaste lijn om deze internationale problematiek aan te pakken en het is dus ook 

logisch dat hierover geen openbare discussie mogelijk of wenselijk is. Eigengereid optreden van één 

burgemeester is niet wenselijk en zou veel in de war kunnen sturen. Tijdens het overleg kwam het 

aspect van de bouwovertredingen ook aan bod.  Dat moet ook onder meer in het licht van het 

afgesloten protocol gezien worden en dan blijkt dat de bouwovertreding die hier genoemd wordt zeker 

geen prioriteit voor het parket kan zijn, laat staan een hefboom om het hele probleem aan te pakken. 

Het parket heeft wel toegezegd om globaal over de diverse locaties dit strategisch element te bekijken. 

Verder heeft de gemeente er geen vat op. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet benadrukt dat de werkzaamheden al gebeurd zijn voor er iets 

geweten was. Zij voelt dit alles aan als het doorschuiven op de lange baan. Volgens haar had de 

gemeente zelf moeten handelen. 

De burgemeester herhaalt dat er twijfel bestond over de basis waarop gehandeld kon worden, dat het 

college van burgemeester en schepenen niet eigenmachtig PV kan opstellen en dat er geen betere 

beslissingen genomen konden worden.  

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt vervolgens de stemming om ook door de gemeente een PV 

te laten opmaken. 

De burgemeester antwoordt vervolgens als voorzitter met de vraag of het nog zin heeft dat er uitleg 

gegeven wordt. Als zelfs uit het overleg met de procureur des Konings geen onmiddellijke en 

eenduidige richtlijnen komen, wat zou de gemeente dan doen.  Bovendien blijft de vraag wat door de 

gemeente zou toegelaten zijn. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet verwijst daarvoor naar de informatie die zij van burgers kreeg.  

Nadat de voorzitter het debat besloot met het aangeven dat er geen massa’s PV’s gemaakt worden in 

de gemeente, dat noch het college van burgemeester en schepenen noch hijzelf hierin tussenkomen en 

dat een overtreding best mogelijk is en dat hij bereid is onmiddellijk een afspraak met de procureur 

des Konings te maken zodat hij met het raadslid met hem kan spreken over de zaak, zegt raadslid 

Nieke Deleebeeck-Baudet dat zij in deze zaak geen verantwoordelijkheid te nemen heeft. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester over de stand van zaken met 

betrekking tot de eventueel stedenbouwkundige overtreding en de gevolgen die hieraan worden 

gegeven. 

 

26. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 november 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; 
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Gelet op de brief van Riobra van 10 oktober 2014 voor de buitengewone algemene vergadering van 21 

november 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;  

 

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 het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 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, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 

Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 Het mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene 

vergadering van 21 november 2014 : 

1. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2014 

2. Bespreking strategie en activiteiten 2014 + begroting boekjaar 2014 

3. Diversen/Rondvraag 

 

art. 2 De vertegenwoordigers 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. 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. 

 

27. Mondelinge vragen 

Raadslid Bert Meulemans vult het debat over het uitstellen van de princiepsbeslissing over de 

bouwverordening meergezinswoningen nog aan met de suggestie te laten onderzoeken of het mogelijk 

is enerzijds de verordening als een besluit te zien en anderzijds de afbakening van de gebieden in 

afzonderlijke besluiten op te nemen.  Schepen Steven Michiels zegt dit te hebben onderzocht en dat 

RWO nu op het standpunt staat dat alles in één vergunning moet worden gevat. 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt wat er met de gemeentelijke adviesraad 

ontwikkelingssamenwerking zal gebeuren aangezien haar indruk is dat deze stilgevallen is. 

 

Schepen Remi Serranne antwoordt zegt dat deze raad niet is stilgevallen, maar dat de algemeen 

coördinator nog geen tijd vond om de agenda op te maken en een uitnodiging te zenden.  Hopelijk kan 

het in december. 
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Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt enerzijds om de gezondheidswandelingen opnieuw in de 

kijker te plaatsen op een volgende gemeentelijke nieuwsbrief en anderzijds vraagt zij om de door de 

herfstbladerenval gladde fietspaden een extra veegbeurt te geven. 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


