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3. Fractieoverleg huishoudelijk reglement gemeenteraad 
4. Delegatie dagelijks bestuur 
5. Uitgavencyclus visumverplichting voorwaarden en uitsluitingen 
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8. Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool 
9. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
10. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
11. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
12. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering vewerving Bredepleinstraat 
13. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
14. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
15. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
16. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
17. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017 
18. HaBoBIB - voordracht leden raad van bestuur 
19. HaBoBIB - voordracht leden raad van bestuur met raadgevende stem 
20. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 29 januari 2019 
21. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 29 januari 2019 
22. Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging algemene vergadering 
23. Interleuven - aanduiden kandidaat-bestuurder 
24. Interleuven - aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 
25. Beheerscomité GD-PBW Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
26. EcoWerf - aanduiden vertegenwoordiging gemeente bijzondere algemene vergadering 20 

maart 2019 
27. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 maart 2019 
28. EcoWerf - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur 
29. EcoWerf - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur met raadgevende stem 
30. Riobra - aanduiden vertegenwoordiging gemeente buitengewone algemene vergadering 15 

maart 2019 
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31. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 15 maart 2019 
32. Riobra - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur 
33. Riobra - aanduiden kandidaat-lid regionaal bestuurscomité 
34. IGO Leuven - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
35. IGO Leuven - mandatering algemene vergadering 29 maart 2019 
36. Iverlek - aanduiden vertegenwoordiging gemeente algemene vergadering 
37. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 29 maart 2019 
38. Iverlek - kandidaat-lid regionaal bestuurscomité 
39. Iverlek - aanduiden kandidaat-bestuurder 
40. CIPAL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
41. IT-Punt - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
42. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiging gemeente algemene vergadering 
43. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiger gemeente aandeelhoudersbestuur drinkwater 
44. Ethias kas arbeidsongevallen - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
45. Interlokale Scholengemeenschap - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
46. Interlokale vereniging 'Wonen aan de Oevers van de Dijle' - aanduiden vertegenwoordiger 

gemeente 
47. Providentia - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
48. SWaL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
49. ERSV VL Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
50. Toerisme Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
51. Toerisme Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
52. VVSG - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
53. OVSG - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
54. Bosgroep Groene Corridor - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
55. Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
56. Regio Noord - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
57. Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) -aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
58. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2019 
59. OCMW - budgetwijziging 2018 nr. 1 
60. OCMW - budget 2019 
61. Hulpverleningszone Oost - dotatie 2019 
62. Heropstart dossier herinrichting Haacht-Station 
63. N21 Oudestraat tot Wespelaarsebaan 
64. Herinrichting N21 (Provinciesteenweg) 
65. Uitvoering Oudestraat - Bredepleinstraat 
66. Bestuursakkoord meerderheid 
67. Vernieuwing adviesorganen 
68. Plannen en initiatieven m.b.t. mobiliteit 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zittingen van 17 december 2018 en 7 januari 2019 goed. 
 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit: 
• Brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 6 november 2018 met betrekking 

tot de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017.  
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3. Fractieoverleg huishoudelijk reglement gemeenteraad 
De voorzitter nodigt elke fractie in de gemeenteraad uit om een vertegenwoordiger aan te duiden 
voor een ad hoc-werkgroep met het oog op de aanpassing en actualisering van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad. 
 
4. Delegatie dagelijks bestuur 
Gelet op artikel 56 § 3, 5° van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat het college van 
burgemeester en schepenen bevoegd is voor het financieel beheer van de gemeente, onverminderd 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op artikel 41, tweede lid, 7° van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat het 
vaststellen wat onder het begrip “dagelijks bestuur” moet worden verstaan, tot de niet-delegeerbare 
bevoegdheden van de gemeenteraad behoort; 
 
Gelet op artikel 41, tweede lid, 10° van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat het vaststellen van 
de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten, ook tot de niet-delegeerbare 
bevoegdheden van de gemeenteraad behoort, tenzij de opdracht past binnen het begrip “dagelijks 
bestuur” (bevoegdheid college); 
 
Overwegende dat bij de uitvoering van financiële dienstenopdrachten er zich wijzigingen aan de 
uitvoering van de opdracht kunnen opdringen, waarover er op korte termijn beslist moet worden; 
dat deze wijzigingen een financiële impact kunnen hebben; dat het niet efficiënt is om voor elke 
kleine aanpassing de gemeenteraad om een beslissing te verzoeken;  
 
Overwegende dat de uitvoering van een opdracht zelfs zonder dat er wijzigingen worden 
aangebracht, aanleiding kan geven tot overschrijding van de goedgekeurde raming en dat het 
orgaan, bevoegd voor de uitvoering van de opdracht, ter zake een beslissingsbevoegdheid dient 
toegekend om de vlotte en efficiënte uitvoering van de opdracht niet in het gedrag te brengen;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad het opportuun oordeelt om het college van burgemeester en 
schepenen, middels de invulling van het begrip dagelijks bestuur, een werkbare inhoud te geven aan 
zijn bevoegdheid inzake financieel beheer en de uitvoering van overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 met betrekking tot de delegatie van 
handelingen van dagelijks bestuur aan het college van burgemeester en schepenen voor de 
begrotingsjaren 2013 tot en met 2018; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Als ‘dagelijks bestuur’ te beschouwen de bevoegdheden die de gemeenteraad in de hierna volgende 
artikelen aan het college van burgemeester en schepenen delegeert. 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 2019 tot en met 2024 de 
bevoegdheid te verlenen om de wijze te kiezen voor het gunnen van de opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en om er de voorwaarden van vast te stellen voor de overeenkomsten 
betreffende het dagelijks beheer van de gemeente binnen de perken van de kredieten die hiertoe op 
het budget zijn ingeschreven. 
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art. 3 
Tenzij de gemeenteraad in een afzonderlijk besluit voor een bepaalde opdracht een andere 
gunningswijze vaststelt, het college van burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 2019 
tot en met 2024 de bevoegdheid te verlenen om de opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten, die gefinancierd worden met kredieten van het investeringsbudget en waarvan de waarde 
niet meer bedraagt dan 30.000,00 EUR (excl. btw), te gunnen via de onderhandelingsprocedure met 
aanvaarde factuur.  
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 2019 tot en met 2024 de 
bevoegdheid te verlenen om inzake het financieel beheer, in overleg met de financieel directeur, 
verrichtingen uit te voeren die noodzakelijk zijn voor een optimale thesauriepositie van het bestuur, 
hieronder onder meer te begrijpen het verdisconteren van subsidies, toelagen of schuldvorderingen, 
het opnemen van thesaurievoorschotten of het aangaan van kasfaciliteiten.  
 
art. 5 
Het college van burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 2019 tot en met 2024 de 
bevoegdheid te verlenen om aan gegunde opdrachten van financiële dienstverlening iedere wijziging 
aan te brengen die het bij de uitvoering nodig acht en/of iedere verrichting die kadert in de 
uitvoering goed te keuren, dit alles in zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 50 % 
voortvloeien. 
 
art. 6 
Deze delegatie van het dagelijks bestuur te laten vervallen 6 maanden na de algehele vernieuwing 
van de gemeenteraad. 
 
5. Uitgavencyclus visumverplichting voorwaarden en uitsluitingen 
Overwegende artikel 265, eerste lid, van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat een verbintenis 
alleen mag worden aangegaan als de financiële gevolgen ervan tijdens de periode van het 
meerjarenplan passen binnen de ramingen van het meerjarenplan en als de financiële gevolgen voor 
het lopende boekjaar passen binnen de limitatieve kredieten voor dat boekjaar in het meerjarenplan; 
 
Overwegende artikel 265, tweede lid, van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat als de gemeente 
nog niet over uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende boekjaar, het aangaan of het wijzigen 
van verbintenissen onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad. De 
gemeente kan dan alleen verbintenissen aangaan of wijzigen die behoren tot de exploitatie en die 
verband houden met de courante werking en de bestaande dienstverlening; 
 
Overwegende artikel 265, derde lid, van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat iedereen die in 
strijd met het tweede lid verbintenissen heeft aangegaan, daarvoor persoonlijk verantwoordelijk is, 
behalve in de gevallen die door of krachtens dit decreet worden bepaald en met behoud van de 
eventuele medeverantwoordelijkheid van andere organen of personeelsleden; 
 
Overwegende artikel 177, 1°, van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de financieel directeur in 
volle onafhankelijkheid instaat voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de 
beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met 
budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267 van 
het decreet lokaal bestuur; 
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Overwegende artikel 266, eerste lid, van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de voorgenomen 
financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een 
voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan. 
 
Overwegende artikel 266, tweede lid, van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de financieel 
directeur de wettigheid en regelmatigheid onderzoekt van die voorgenomen verbintenissen in het 
kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, als uit dat 
onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan 
voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of 
als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat. 
 
Overwegende artikel 266, derde lid, van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de 
gemeenteraad, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden bepaalt waaronder de 
financieel directeur de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De gemeenteraad kan binnen 
de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, 
bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting; 
 
Overwegende artikel 99 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- 
en beheerscyclus van de lokale besturen dat een aantal categorieën van verrichtingen bepaalt die 
niet kunnen worden uitgesloten van de visumverplichting; 
 
Overwegende dat de financieel directeur, rekening houdende met artikel 99 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, 
adviseert om de verbintenissen van de gemeente en het OCMW waarvan de prijs over de volledige 
looptijd het bedrag van 8.500,00 EUR (excl. btw) niet overschrijdt, uit te sluiten van de 
visumverplichting; 
 
Overwegende dat de financieel directeur stelt dat voor het aangaan van verbintenissen waarvan de 
prijs over de volledige looptijd het bedrag van 500,00 EUR (excl. btw) overschrijdt, het aangewezen is 
dat er prijsvraag gedaan wordt bij minstens 3 leveranciers; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale besturen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
De verbintenissen waarvan de prijs over de volledige looptijd het bedrag van 8.500,00 EUR (excl. 
btw) niet overschrijdt, uit te sluiten van de visumverplichting. 
 
art. 2  
De prijsvraag bij minstens drie leveranciers als voorwaarde op te nemen voor het aangaan van 
verbintenissen waarvan de prijs over de volledige looptijd het bedrag van 500,00 EUR (excl. btw) 
overschrijdt. 
 
art. 3  
Dat deze bepaling van de voorwaarden en uitsluitingen van de visumverplichting vervallen zes 
maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad. 
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6. Vaststelling dagelijks personeelsbeheer 
Gelet op artikel 170 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de algemeen directeur instaat 
voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en het OCMW en dat de algemeen 
directeur aan het hoofd staat van het personeel van de gemeente en het OCMW en bevoegd is voor 
het dagelijks personeelsbeheer; 
 
Gelet op artikel 41, tweede lid, 7° van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat het 
vaststellen wat onder het begrip “dagelijks bestuur” moet worden verstaan, tot de niet-delegeerbare 
bevoegdheden van de gemeenteraad behoort; 
 
Gelet op artikel 57 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat met behoud van de toepassing van 
deel 2, titel 3, en behalve in geval van uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in 
artikel 2, § 2, tweede lid, aan het college van burgemeester en schepenen, kan het college van 
burgemeester en schepenen bij reglement de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan de 
algemeen directeur toevertrouwen. De bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen, vermeld in artikel 56, § 1, eerste lid, en § 4, en de op basis van artikel 56, § 2, 
gedelegeerde bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de rechtspositieregeling, 
het vaststellen van wat onder het begrip `dagelijks personeelsbeheer' moet worden verstaan, het 
aangaan van dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een beëindiging van het 
dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het dienstverband als voorwerp hebben, en 
de bevoegdheden, vermeld in artikel 56, § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10°, 11° en 13°, kunnen evenwel niet aan 
de algemeen directeur worden toevertrouwd; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De bevoegdheid van de algemeen directeur met betrekking tot het dagelijks personeelsbeheer als 
volgt vast te stellen: 
 
1. Inleiding 
a. De omschrijving van het dagelijks personeelsbeheer door de algemeen directeur moet samen 
worden gelezen met het decreet lokaal bestuur, de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement 
dat een aantal bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks personeelsbeheer expliciet aan de 
algemeen directeur toebedeelt. Deze bevoegdheden werden in deze omschrijving mee opgenomen 
b. De omschrijving van het dagelijks personeelsbeheer door de algemeen directeur is eveneens van 
toepassing op het onderwijzend personeel voor zover bevoegdheden niet aan een andere instantie 
zijn toegewezen 
c. De algemeen directeur rapporteert aan het college over de uitoefening van zijn bevoegdheden 
inzake dagelijks personeelsbeheer. 
 
2. Individueel personeelsbeheer: aanstelling 
a. Het sluiten van stageovereenkomsten 
b. Het voeren van de schriftelijke communicatie in het kader van de spontane sollicitaties 
c. Het aanduiden van de coach – in samenspraak met het MAT – die het personeelslid op proef zal 
begeleiden tijdens de proeftijd 
d. Nadat het principe tot vervanging door de aanstellende overheid van de oorspronkelijke 
functiehouder is goedgekeurd, optreden als aanstellende overheid voor het ‘tijdelijk personeel’ in 
het kader van vervangingen inclusief de keuze of deze tijdelijke aanstelling gebeurt via een eigen 
aanstelling of via interimarbeid 
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e. Beslissen over ontslag wegens beroepsongeschiktheid bij tijdelijke vervangingen 
f. Het toevoegen van addenda aan arbeidsovereenkomsten. 
 
3. Individueel personeelsbeheer: verloven e.d. 
a. Beslissing over de individuele verlof- en afwezigheidsaanvragen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald 
in de rechtspositieregeling  
b. Beslissing over aanvraag loopbaanonderbreking, andere tijdelijke loopbaanmaatregelen en 
verlofstelsels  
c. Beslissing over dienstvrijstellingen  
d. Beslissing over het aantal vakantiedagen (bv. bij indiensttreding)  
e. Toelating tot overdracht van vakantiedagen naar het volgende kalenderjaar  
f. Organisatie van de ziektecontrole, uitgeoefend door het geneeskundig controleorgaan dat is 
aangeduid door het bestuur  
g. Beslissing over de niet-erkenning van een afwezigheid als ziekteverlof of als arbeidsongeval 
h. Bepaling van het jaarlijkse ziektekrediet 
i. Beslissing over het deeltijds opnieuw opnemen van de functie door het statutaire personeelslid, na 
een afwezigheid wegens ziekte of ongeval. 
 
4. Individueel personeelsbeheer: salaris e.d. 
a. De vaststelling van het individuele jaarsalaris van het personeelslid met inbegrip van de overname 
van anciënniteit en de beslissing over het aantal jaren relevante beroepservaring in de privésector, in 
het onderwijs of als zelfstandige, weliswaar binnen de grenzen inzake meerekenbaarheid van 
anciënniteit die de gemeenteraad (in de rechtspositie) en de aanstellende overheid (in de vacature) 
gesteld hebben  
b. De vaststelling van de periodieke individuele salarisverhoging door opbouw van geldelijke 
anciënniteit en door bevordering 
c. De individuele vaststelling van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage van de personeelsleden  
d. De individuele vaststelling van alle andere toelagen, vergoedingen en sociale voordelen aan de 
personeelsleden, voorzien in de gemeentelijke rechtspositieregeling 
e. Beslissing over het doorschuiven in de functionele loopbaan 
f. Mandatering voor uitbetaling van lonen, vakantiegeld, eindejaarstoelage  en supplementen aan de 
personeelsleden. 
 
5. Individueel personeelsbeheer: vorming 
a. Organisatie van en beslissing over de vormingsplicht, het vormingsrecht en alle andere bepalingen 
van het vormingsreglement  
b. Opstellen van een vormingsplan per personeelslid 
c. Organiseren onthaal nieuwe medewerkers. 
  
6. Individueel personeelsbeheer: prestaties e.d. 
a. Controle op aanwezigheid, afwezigheid, naleving van de arbeids- en pauzetijden  
b. Uitlenen van personeel aan een gebruiker (zonder overdracht werkgeversgezag)  
c. Inzet van gemeentepersoneel op een andere standplaats, binnen de bestaande 
arbeidsovereenkomst 
d. Goedkeuring van prestaties buiten het uurrooster  
e. Verzoek tot presteren van overuren  
f. Opdracht tot permanentieplicht  
g. Het opleggen aan het personeelslid van tijdelijk andere arbeid 
h. Het verlenen van toestemming om het werk te hervatten na een periode van ongerechtvaardigde 
afwezigheid 
i. Goedkeuring van het uurrooster van personeelsleden en de tijdsregistratie. 
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7. Individueel personeelsbeheer: evaluatie van het personeelslid en de organisatie ervan (met 
uitzondering van de decretale graden), zoals: 
a. Interne organisatie van de evaluatie  
b. Het nemen van passende maatregelen met het oog op het verbeteren van de wijze waarop het 
personeelslid functioneert  
c. Aanwijzen van de evaluatoren  
d. Individuele opvolging van de evaluatie 
e. Formuleren van mondelinge en schriftelijke verwittigingen voor contractuele personeelsleden (cfr. 
art. 33 arbeidsreglement)  
f. Beslissen over het gevolg van de evaluatie (met uitzondering van het ontslag wegens 
beroepsongeschiktheid)  
g. Formuleren van een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid op basis van 
het evaluatieverslag van de tussentijdse evaluatie  
h. Doorgeven aan de beroepsinstantie van een beroep tegen de evaluatie met een ongunstig 
evaluatieresultaat, ingediend door het personeelslid  
i. Beslissen over de bevestiging of de aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat na 
gemotiveerd advies van de beroepsinstantie  
j. In het kader van het evaluatiesysteem van het onderwijzend personeel: eerste evaluator van de 
schooldirecteur en tweede evaluator voor de wervingsambten. 
 
8. Collectief personeelsbeheer 
a. Het toestaan van een uitzondering op de algemene regeling inzake het verzekeren van de 
gemeentelijke dienstverlening 
b. Het opstellen van dienstnota’s 
c. Het opstellen van aanvraagformulieren voor allerlei aanvragen (zoals vorming, toelagen,…) 
d. Interne communicatie over personeelsaangelegenheden 
e. De zorg voor de arbeidsveiligheid en het welzijn op het werk (exclusief de opdracht van de 
vertrouwenspersoon). 
 
9. Verhoudingen met de vakorganisaties 
a. Het voor kennisneming viseren van de berichten van de vakorganisaties die in de lokalen van de 
diensten van het personeel waarvan zij de beroepsbelangen behartigen worden aangeplakt (Wet van 
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel) 
b. Aanduiding van de plaatsen waar berichten kunnen worden aangeplakt (Wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel) 
c. Het bepalen in onderlinge overeenkomst met de betrokken representatieve vakorganisaties van de 
plaats, dag en uur van de vergaderingen die zij beleggen in de lokalen van de administratie (Wet van 
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel). 
 
10. Deontologie 
a. Controle op de naleving van de beroepsplichten van personeelsleden (deontologische code) 
b. Controle op prestaties en attitudes (deontologische code) 
c. Bijdragen tot het psychosociale welzijn van het individuele personeelslid. 
 
11. Andere 
a. Vaststelling van de functiebeschrijving, met uitzondering van de functiebeschrijving van de 
algemeen directeur, adjunct algemeen directeur en financieel directeur 
b. Beheer van de individuele personeelsdossiers  
c. Het verstrekken van verklaringen en het ondertekenen van attesten met betrekking tot de 
personeelsadministratie die geen beslissing van het college of de gemeenteraad inhouden 
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d. Toestemming verlenen tot het betalen van de effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke 
kosten bij de uitoefening van de functie 
e. Formuleren van een voorstel voor waarneming van een hogere functie  
f. Aanstellen van personeelsleden bevoegd voor het ontvangen van chartaal geld 
g. Toestemming dienstreizen en beslissing over het meest verantwoorde vervoermiddel 
h. Controle op de naleving van het arbeidsreglement en van de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel 
i. Mandatering tot uitbetaling van presentiegelden aan de mandatarissen 
j. Mandatering tot betaling van bedrijfsvoorheffing. 
 
art. 2 
Dat deze vaststelling van het dagelijks personeelsbeheer en de bevoegdheid van de algemeen 
directeur vervalt 6 maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad. 
 
7. Intrekking besluit personeelsformatie 
Overwegende dat het bestuur binnen de context van de meerjarenplanning en de 
organisatiebeheersing overzicht moet houden over de inzet van personeel; 
 
Overwegende dat tot op heden daartoe de personeelsformatie een verplichting was als methodiek 
en document; 
 
Overwegende dat vanaf 1 januari 2019 gekozen kan worden om een eigen methode te ontwikkelen; 
 
Overwegende de actuele noden om soepel te kunnen handelen in het kader van de reorganisatie 
naar aanleiding van het samengaan van gemeente en OCMW; 
 
Overwegende dat heden het personeelsbudget de basis vormt om de keuzes te maken; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem zal 
vastleggen;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de personeelsformatie; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de personeelsformatie in te 
trekken. 
 
art. 2 
Het personeelsbudget als basis vast te stellen voor de bepaling van de noodzakelijke invulling van 
functies in afwachting van de vaststelling van het organisatiebeheersingssysteem. 
 
8. Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool 
Gelet op de wet van 8 april 1965 en latere wijzigingen tot instelling van de arbeidsreglementen; 
 
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden 
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
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Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad;  
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel; 
 
Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG; 
 
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel 
en het schoolbestuur;  
 
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, 
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing 
zijn; 
 
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten 
om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en 
het schoolbestuur; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 met betrekking tot de goedkeuring 
van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool; 
 
Overwegende de noodzaak om dit arbeidsreglement te actualiseren; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1  
Het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 met betrekking tot het arbeidsreglement 
van de gemeentelijke basisschool in te trekken. 
 
art. 2  
Het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de 
Gemeentelijke Basisschool Boortmeerbeek, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek als volgt goed te 
keuren: 
 
9. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
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Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 13 juni 2014 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Yves Opsomer, en mevrouw 
Françoise Orban van een strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel sectie B, 
nummer 212E en 212F, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie 
B, deel van nummer 0212HP0000, met een oppervlakte volgens meting van negen centiare (9ca), 
met gereserveerd perceelsidentificatienummer B212PP0000 voor een bedrag van 950,00 EUR goed 
te keuren. 
 
art. 2 
De heren Steven Michiels, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht 
te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
10. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2018; 
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Overwegende dat de ontwerpakte werd geactualiseerd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art.1 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 in te trekken. 
 
art. 2 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Jaak Munster, de heer Johan 
Munster, mevrouw Joanna Keurvels en mevrouw Denise Keurvels van een strook grond aan de 
Bredepleinstraat, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 314/W/3, onder een grotere 
oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0214W3P0000, met 
een oppervlakte volgens meting van drie centiare (3ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer C214B4P0000 voor een bedrag van 150,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 3 
De heren Steven Michiels, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht 
te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
11. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van2 februari 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2018; 
 
Overwegende dat de ontwerpakte werd geactualiseerd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 in te trekken. 
 
art. 2 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van mevrouw Beauty Ikpoba van een 
strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummers 26/C en 26/D, 
onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 
0026E2P0000, met een oppervlakte volgens meting van één are en tien centiare (1 are en 10ca), met 
gereserveerd perceelsidentificatienummer 0026GP0000 voor een bedrag van 5.498,50 EUR goed te 
keuren. 
 
art. 3 
De heren Steven Michiels, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht 
te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
12. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering vewerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2018; 
 
Overwegende dat de ontwerpakte werd geactualiseerd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 in te trekken. 
 
art. 2 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de Kerkfabriek van de parochie Sint-
Antonius van een strook grond aan de Bredepleinstraat "Kruisveld", gekadastreerd volgens recent 
kadastraal uittreksel sectie E, deel van nummer 0131AP0000, met een oppervlakte volgens meting 
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van één are en dertien centiare (1 a 13 ca), met gereserveerd perceelidentificatienummer 
E131BP0000 voor een bedrag van 5.650,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 3 
De heren Steven Michiels, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht 
te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
13. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 17 juni 2014 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2018; 
 
Overwegende dat de ontwerpakte werd geactualiseerd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 in te trekken. 
 
art. 2 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van  de heer Rudolf Verstrepen, de heer 
Stephan Verstrepen en mevrouw Paula Mispelters  van een strook grond aan de Oudestraat, 
gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 194S, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent 
kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0194SP0000, met een oppervlakte volgens meting 
van veertien centiare (14ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer B194ZP0000 voor een 
bedrag van 700,00 EUR goed te keuren. 
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art. 3 
De heren Steven Michiels, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht 
te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
14. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 4 juni 2017 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2018; 
 
Overwegende dat de ontwerpakte werd geactualiseerd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 in te trekken. 
 
art. 2 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Bart Vanderstraete en 
mevrouw katrien Vander Bracht  van een strook grond aan de Bredepleinstraat 86, gekadastreerd 
volgens titel sectie C, nummer 209H, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal 
uittreksel sectie C, deel van nummer 0209HP0000, met een oppervlakte volgens meting van 
zesentachtig centiare (86ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer C209KP0000 voor een 
bedrag van 4.300,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 3 
De heren Steven Michel, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht 
te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
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15. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 13 februari 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2018; 
 
Overwegende dat de ontwerpakte werd geactualiseerd; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018. 
 
art. 2 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Filippo Fancello en mevrouw 
Agnes Ruttens van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel sectie C, 
nummer 37/G, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel 
van nummer 0037GP0000, met een oppervlakte volgens meting van2 are en achtenzeventig centiare 
(2 are en 78ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 0037KP0000 voor een bedrag van 
13.921,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 3 
De heren Steven Michiels, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht 
te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
16. Herneming goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 



- 27 - 

Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 23 januari 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2018; 
 
Overwegende dat de ontwerpakte werd geactualiseerd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 in te trekken. 
 
art. 2 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer  Stefaan Libaers en mevrouw 
Nicole Vanhoegaerden  van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel 
sectie C, nummer 36/W/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel 
sectie C, deel van nummer 0036W2P0000, met een oppervlakte volgens meting van 1 are en twintig 
centiare (1a 20ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 006P3P0000 voor een bedrag van 
6.000,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 3 
De heren Steven Michiels, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht 
te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
17. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2014 met betrekking tot de verlenging van 
de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant voor de schooljaren 2014 - 
2020; 
 
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2016 in de vergadering van het 
Beheerscomité van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant van 9 november 2017; 
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Gelet op artikel 9 §3 van de statuten van de intergemeentelijke samenwerking dat stelt: “Het 
beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden.”; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 
goed te keuren. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de DirCo. 
 
18. HaBoBIB - voordracht leden raad van bestuur 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 september 2005 betreffende de oprichting van een 
opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerking HaBoBIB; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op artikel 14, eerste lid van de statuten van HaBoBIB dat bepaalt dat de gemeente 
Boortmeerbeek in de raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door drie bestuurders; 
 
Gelet op artikel 14, tweede lid van de statuten van HaBoBIB  dat bepaalt dat de gemeenteraad de 
kandidaat-bestuurders voordraagt en de algemene vergadering van HaBoBIB deze benoemt; 
 
Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 
dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurders  
• Denis Bosny:  13 JA 
• Hans Crol:   8 JA 
• Annick Dekeyser:  13 JA 
• Steven D'Hont:  7 JA 
• Anne Morissens:  7 JA 
• Ann Sleyp:   13 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1  
Denis Bosny, Annick Dekeyser en Ann Sleyp voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de 
opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging HaBoBIB. 
 
art. 2  
De opdrachthoudende vereniging HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht en de 
vertegenwoordigers van de gemeente in kennis te stellen van dit besluit. 
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19. HaBoBIB - voordracht leden raad van bestuur met raadgevende stem 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 september 2005 betreffende de oprichting van een 
opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerking HaBoBIB; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op artikel 23 van de statuten van HaBoBIB dat bepaalt dat de fracties die niet in het college van 
burgemeester en schepenen zetelen één gemeenteraadslid kunnen aanduiden dat met raadgevende 
stem de vergaderingen van de raad van bestuur kan bijwonen; 
 
Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 
dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 
• Marie-Luise Altmutter 9 JA 
• Eddy Mortier  8 JA 
• Ongeldig   1 
• Blanco   3 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1  
Marie-Luise Altmutter aan te duiden om de raad van bestuur van de opdrachthoudende 
intergemeentelijke vereniging HaBoBIB bij te wonen met raadgevende stem. 
 
art. 2  
De opdrachthoudende vereniging HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht en de 
vertegenwoordiger van de gemeente in kennis te stellen van dit besluit. 
 
20. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigen algemene vergadering 29 januari 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 25 oktober 2018 voor de algemene vergadering van 4 
december 2018 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: 
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• Rodrigue Bijlsma  20 JA 
• Audrey Bogaerts  14 JA 
• Wouter Decat  19 JA 
• Hans De Locht  14 JA 
• Bert Meulemans  20 JA 
• Willy Stroobants  14 JA 
• Maurice Vanmeerbeeck 14 JA  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1  
Rodrigue Bijlsma, Audrey Bogaerts, Wouter Decat, Hans De Locht, Bert Meulemans, Willy Stroobants 
en Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene 
vergadering van Habobib die zal plaatsvinden op 29 januari 2019, waarbij de volmachtdragers 
eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn. 
 
art. 2  
Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 
mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van 29 januari 2019 (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 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   
De opdrachthoudende vereniging HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht en de 
vertegenwoordigers van de gemeente in kennis te stellen van dit besluit. 
 
21. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 29 januari 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 20 december 2018 voor de algemene vergadering van 
29 januari 2019 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 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering 
van 29 januari 2019:  
1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 4 december 2018 
3. Goedkeuring meerjarenbegroting 2019 - 2024 
4. Samenstelling Raad van Bestuur 
5. Samensteling Adviescommissie 
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6. 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. 
 
22. Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging algemene vergadering 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van de dienstverlenend vereniging Interleuven; 
 
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni 1972 en 
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van 
Interleuven; 
 
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers 
en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden 
en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering van 27 maart 2019 een 
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te 
worden vastgelegd; 
 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Interleuven zal worden vastgesteld 
door de Raad van Bestuur op 23 januari 2019; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger  
    
• Karin Derua    13 JA 
• Ann Morissens   8 JA 
 
plaatsvervangd vertegenwoordiger   
• Hans Crol    8 JA 
• Maurice Vanmeerbeeck  13 JA   
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Karin Derua aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van 
27 maart 2019. 
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art. 2 
Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering van Interleuven van 27 maart 2019 
 
art. 3 
De dienstverlenende vereniging Interleuven en de vertegenwoordigers van de gemeente in kennis te 
stellen van dit besluit. 
 
23. Interleuven - aanduiden kandidaat-bestuurder 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van de dienstverlenend vereniging Interleuven; 
 
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni 1972 en 
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van 
Interleuven; 
 
Gelet op artikel 435 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de samenstelling en voordrachtregeling van de raad van bestuur in de dienstverlenende 
vereniging statutair wordt geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd 
overeenkomstig artikel 434 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op artikel 434 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, worden benoemd door de 
algemene vergadering; 
 
Overwegende dat het aantal leden van de raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt; 
 
Overwegende dat maximaal twee derden van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn; 
 
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de 
deelnemers. Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van 
een gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen 
manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de 
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een 
deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing. 
 
Overwegende dat de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur onafhankelijke 
bestuurders kan aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur de vereisten vaststelt waaraan kandidaten voor het mandaat 
van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. 
Hij doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De 
oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze 
van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De raad van bestuur 
vergelijkt de verdiensten van de kandidaten; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering een onafhankelijk bestuurder aanstelt op voordracht van 
de raad van bestuur, op grond van: 
• deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband; 
• specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin het 

samenwerkingsverband actief is; 
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• onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het 
samenwerkingsverband; 

 
Overwegende dat in geval van ernstige redenen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde kunnen 
worden ontslagen door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur; 
 
Overwegende dat niemand gelijktijdig mandaten kan uitoefenen in de uitvoerende organen van 
meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt; 
 
Overwegende dat de code van goed bestuur wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid; 
 
Gelet op artikel 18 van de statuten van Interleuven dat bepaalt dat de 15 mandaten van de leden van 
de raad van bestuur worden verdeeld volgens de clusters in deze bepaling opgenomen; 
 
Overwegende dat artikel 18 van de statuten in deze luidt als volgt: 
18.1.1. 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, op voordracht van de gemeentelijke 
deelnemers benoemd door de algemene vergadering en door haar afzetbaar. 
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt vijftien. 
 
18.1.2. 
De mandaten worden verdeeld als volgt: één bestuurder voor Leuven, één bestuurder voor de cluster 
Tienen/Hoegaarden, één bestuurder voor de cluster Aarschot/Linter, één bestuurder voor de cluster 
Rotselaar/Begijnendijk, één bestuurder voor de cluster Tremelo/Keerbergen, één bestuurder voor de 
cluster Haacht/Boortmeerbeek, één bestuurder voor de cluster Herent/Kortenberg, één bestuurder 
voor de cluster Tervuren/Huldenberg, één bestuurder voor de cluster Bertem/Oud-Heverlee, één 
bestuurder voor de cluster Bierbeek/Boutersem, één bestuurder voor de cluster Lubbeek/Holsbeek, 
één bestuurder voor de cluster Landen/Zoutleeuw, één bestuurder voor de cluster 
Geetbets/Kortenaken/Glabbeek, één bestuurder voor de cluster Bekkevoort/Tielt-Winge en één 
bestuurder voor de cluster Diest/Scherpenheuvel-Zichem. 
Indien er in een cluster van gemeenten geen akkoord is en er voor elke gemeente een kandidaat 
bestuurder wordt voorgedragen, beslist de algemene vergadering. 
De deelnemers niet-gemeenten worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur 
tot aan de eerste algemene vergadering waarop ze een andere bestuurder uit de lijst van bestuurders 
als hun vertegenwoordiger kunnen aanduiden. 
 
18.2. 
Maximaal twee derde van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht. 
Indien het totaal van de door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan deze 
voorwaarde, worden de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van voordracht van de 
gemeenteraad. Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer dan één gemeente, geldt, 
de datum van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij zelf deel uitmaken. 
De kandidaten die het maximum van twee derde van hetzelfde geslacht overschrijden, en die als 
laatsten zijn voorgedragen door hun gemeenteraad, worden niet aanvaard. De gemeenten die 
behoren tot de groep waaruit deze kandidaat is voorgedragen, worden verzocht een kandidaat van 
het andere geslacht voor te dragen. 
 
18.3. 
De kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene vergadering die besluit met een eenvoudige 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. Zo een kandidaat de vereiste meerderheid niet behaalt, wijst 
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de voordragende deelnemer of cluster van deelnemers een andere kandidaat aan. De nieuwe 
kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende 
algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd. 
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming. 
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van 6 jaar. Hun mandaat kan te 
allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering. 
Het mandaat van de bestuurders dat ingaat bij de oprichting van de vereniging neemt van 
rechtswege een einde bij de afloop van de lopende bestuursperiode. 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder    
• Hans De Locht 12 JA 
• Steven D'Hont 9 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Hans De Locht voor te dragen als kandidaat–bestuurder voor de dienstverlenende vereniging 
Interleuven.  
 
art. 2 
De dienstverlenende vereniging Interleuven en de vertegenwoordiger van de gemeente in kennis te 
stellen van dit besluit. 
 
24. Interleuven - aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van de dienstverlenend vereniging Interleuven; 
 
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni 1972 en 
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van 
Interleuven; 
 
Gelet op artikel 435 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de samenstelling en voordrachtregeling van de raad van bestuur in de dienstverlenende 
vereniging statutair wordt geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd 
overeenkomstig artikel 434 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op artikel 434 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, worden benoemd door de 
algemene vergadering; 
 
Overwegende dat het aantal leden van de raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt; 
 
Overwegende dat maximaal twee derden van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn; 
 
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de 
deelnemers. Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van 
een gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen 
manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de 
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onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een 
deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing. 
 
Overwegende dat de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur onafhankelijke 
bestuurders kan aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur de vereisten vaststelt waaraan kandidaten voor het mandaat 
van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. 
Hij doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De 
oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze 
van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De raad van bestuur 
vergelijkt de verdiensten van de kandidaten; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering een onafhankelijk bestuurder aanstelt op voordracht van 
de raad van bestuur, op grond van: 
• deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband; 
• specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin het 

samenwerkingsverband actief is; 
• onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het 

samenwerkingsverband; 
 
Overwegende dat in geval van ernstige redenen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde kunnen 
worden ontslagen door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur; 
 
Overwegende dat niemand gelijktijdig mandaten kan uitoefenen in de uitvoerende organen van 
meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt; 
 
Overwegende dat de code van goed bestuur wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid; 
 
Overwegende dat artikel 21 van de statuten met betrekking tot de leden met raadgevende stem luidt 
als volgt: 
21.1. 
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een afgevaardigde die lid is 
met raadgevende stem. Deze is tot gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en wordt voorgedragen 
door zijn gemeenteraad. 
Indien er meer dan één kandidaat is, benoemt de algemene vergadering een kandidaat, op basis van 
achtereenvolgens de volgende voorrangscriteria: 
1. Het percentage van stemmen waarmee de kandidaten door hun gemeenteraad werden aangeduid, 
waarbij de voorrang gegeven wordt aan de kandidaten met het hoogst behaalde percentage van 
stemmen. 
2. Het geslacht van de leden, waarbij voorrang wordt gegeven aan de leden van het geslacht dat het 
minst is vertegenwoordigd in de raad van bestuur. 
3. De loting van de kandidaten. 
21.2. 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de vorige alinea aangeduid lid met raadgevende 
stem voor het verstrijken van de duur bepaald in dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan 
de kandidaat die in de oorspronkelijke opgemaakte rangorde als best geplaatst daarvoor in 
aanmerking komt. Het aldus aangeduide lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur 
en voltooit het mandaat van zijn voorganger. Indien geen vervanging mogelijk is ingevolge het 
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ontbreken van opvolgers, maakt de eerstvolgende algemene vergadering een nieuwe rangorde op uit 
de overgebleven kandidaten, volgens dezelfde criteria. 
Indien er van de oorspronkelijke aangeduiden geen kandidaten meer over zijn, worden nieuwe 
gemeenteraadsbeslissingen gevraagd ter aanduiding van een lid met raadgevende stem en wordt dit 
lid benoemd overeenkomstig de wijze bepaald in dit artikel. 
21.3. 
De duur van het mandaat van een lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Bij het verstrijken van 
de duur wordt de algehele vervanging van de leden voorzien op de wijze zoals hiervoor bepaald, met 
dien verstande dat alleszins een einde komt aan het mandaat na algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden. 
De bepalingen van de artikelen 22 (aansprakelijkheid) en 23 (belangenconflicten) van de statuten zijn 
ook van toepassing op het lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem   
• Eddy Mortier 9 JA 
• Regina Wolfs 10 JA 
• Onthoudingen 2 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Regina Wolfs met 48 % percentage van stemmen voor te dragen als kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem voor de dienstverlenende vereniging Interleuven 
 
art. 2 
De dienstverlenende vereniging Interleuven en de vertegenwoordiger van de gemeente in kennis te 
stellen van dit besluit. 
 
25. Beheerscomité GD-PBW Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Boortmeerbeek bij Interleuven; 
 
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19 
december 2018 van de bijzonder algemene vergadering van Interleuven; 
 
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is; 
 
Overwegende dat deze gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-
PBW) wordt beheerd door Interleuven; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de 
oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij 
de gemeente Boortmeerbeek is aangesloten; 
 
Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van de 
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk; 
 
Overwegende dat in het Beheerscomité GD-PBW personen zetelen belast met het dagelijks beheer 
van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de 
Federale Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD – WASO); 
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Overwegende dat er vanuit de gemeente Boortmeerbeek een vertegenwoordiger in het 
Beheerscomité GD-PBW moet aangeduid worden; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
• Karin Derua   13 JA 
• Sigrid Van Obbergen 8 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;    
 
BESLUIT: 
art. 1  
Karin Derua aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de 
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven 
voor de volledige legislatuur. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW en aan de 
gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
26. EcoWerf - aanduiden vertegenwoordiging gemeente bijzondere algemene vergadering 20 

maart 2019 
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, 
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant; 
 
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 
21 november 2018; 
 
Gelet op de uitnodiging 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf 
van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen; 
 
Aangezien voor de algemene vergaderingen van EcoWerf voor de periode van de nieuwe legislatuur 
een gemeenteraadslid als vertegenwoordiger van de gemeente moet aangeduid worden, alsook een 
plaatsvervanger; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger      
• Karin Derua   13 JA 
• Sigrid Van Obbergen 7 JA 
• Ongeldig   1 
plaatsvervangend vertegenwoordiger  
• Steven Van Loock  9 JA 
• Maurice Vanmeerbeeck 11 JA 
• Ongeldig   1 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
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Karin Derua aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen 
van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de volledige legislatuur. 
 
art. 2 
Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in 
de algemene vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de 
volledige legislatuur.  
 
art. 3 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-
Brabant, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 
27. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 maart 2019 
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, 
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant; 
 
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 
november 2017; 
 
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van 
EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen; 
 
Gelet op de brief van 9 januari 2019 ter aanvulling van de uitnodiging met een extra agendapunt (5. 
Benoeming van de leden van het algemeen comité) en de bijbehorende bijlagen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 met betrekking tot de aanstelling van 
Karin Derua en als vaste vertegenwoordiger en van Maurice Vanmeerbeeck als plaatsvervanger voor 
de algemene vergaderingen van EcoWerf voor de duur van de volledige legislatuur; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van EcoWerf op 20 maart 2019:  
1. Aanstelling bureau van de bijzondere algemene vergadering 
2. Goedkeuring verslag van de buitengewone en bijzondere algemene vergadering van 21 

november 2018 
3. Benoeming van de bestuurders van EcoWerf voor een periode van zes jaar 
4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van zes jaar 
5. Benoeming van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger(s) voor het algemeen comité van 

EcoWerf. 
 
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. 
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art. 4 
Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te zenden 
naar: 
• de gemeentelijke afgevaardigde 
• EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus. 
 
28. EcoWerf - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur 
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, 
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant; 
 
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 
21 november 2018; 
 
Aangezien er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de 
gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot de 
algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan; 
 
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018  voor de bijzondere algemene vergadering van 
EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen; 
 
Overwegende dat er een bestuurder voor de gemeente moet worden afgevaardigd voor een periode 
van zes jaar; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder    
• Michel Baert  12 JA 
• Ann Morissens  8 JA 
• Ongeldig   1 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Beleid van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Michel Baert voor te dragen als kandidaat-lid van de raad van bestuur van EcoWerf, 
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-
Brabant, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
29. EcoWerf - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur met raadgevende stem 
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, 
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant; 
 
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 
21 november 2018; 
 
Overwegende dat de statuten van EcoWerf voorzien in de aanstelling van twee bestuursleden met 
raadgevende stem; 
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Overwegende dat de gemeenten die geen rechtstreekse vertegenwoordiger hebben in de raad van 
bestuur er één kunnen aanduiden; 
 
Overwegende dat deze gekozen wordt uit de leden van de oppositie; 
 
Aangezien er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de 
gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot de 
algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan; 
 
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van 
EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen; 
 
Overwegende dat de gemeente wenst over te gaan tot de afvaardiging van een bestuurder met 
raadgevende stem voor een periode van zes jaar; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem   
• Bert Meulemans  18 JA 

1 NEEN 
1 ONGELDIG 
1 BLANCO 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Beleid van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Bert Meulemans voor te dragen als kandidaat-lid van de raad van bestuur met raadgevende stem van 
EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-
Brabant, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
30. Riobra - aanduiden vertegenwoordiging gemeente buitengewone algemene vergadering 15 

maart 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is 
bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Riobra die op 15 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek; 
  
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Boortmeerbeek per brief van 4 
december 2018 overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
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Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, namelijk tot einde 2024; 
 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid 
mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger 
• Marie-Luise Altmutter  9 JA 
• Maurice Vanmeerbeeck  12 JA 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
• Rodrigue Bijlsma   8 JA 
• Karin Derua    11 JA 
• Ongeldig    1 
• Blanco    1 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Riobra voor de volledige legislatuur. 
 
art. 2 
Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de 
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Riobra voor de volledige legislatuur. 
 
art. 3 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan opdrachthoudende vereniging Riobra, t.a.v. het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 
31. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 15 maart 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 15 januari 2019 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Riobra op 15 maart 2019; 
 
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 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van Riobra op 15 maart 2019:  
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1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 
 
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. 
 
32. Riobra - aanduiden kandidaat-lid raad van bestuur 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij 
de opdrachthoudende vereniging Riobra OV; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Riobra OV die op 15 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek; 
  
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Boortmeerbeek op 4 december 
2018 per brief overgemaakt werd; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 22 van de statuten alle huidige mandaten bij Riobra OV 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele 
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten de deelnemende gemeente het recht 
heeft om eventueel één kandidaat-bestuurder voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet 
gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;  
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad 
van bestuur beperkt is tot vijftien;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder: 
• Annick Dekeyser  13 JA 
• Bert Meulemans  7 JA 
• Blanco   1 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Annick Dekeyser voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de 
opdrachthoudende vereniging Riobra vanaf de algemene vergadering van 15 maart 2019 tot aan de 
eerste algemene vergadering in het jaar 2025.  
  
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan opdrachthoudende vereniging Riobra, t.a.v. het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
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33. Riobra - aanduiden kandidaat-lid regionaal bestuurscomité 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij 
de opdrachthoudende vereniging Riobra OV; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Riobra OV die op 15 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek; 
  
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Boortmeerbeek op 4 december 
2018 per brief overgemaakt werd; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 22 van de statuten alle huidige mandaten bij Riobra OV 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele 
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité 
(RBC);  
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 24 van de statuten elke gemeente het recht heeft om 
één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC); 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten de deelnemende gemeente het recht 
heeft om eventueel één kandidaat-bestuurder voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet 
gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;  
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad 
van bestuur beperkt is tot vijftien;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-lid:  
• Annick Dekeyser  12 JA 
• Bert Meulemans  7 JA 
• Eddy Mortier  1 JA 
• Blanco   1 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Annick Dekeyser voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) West van 
de opdrachthoudende vereniging Riobra vanaf de algemene vergadering van 15 maart 2019 tot aan 
de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan opdrachthoudende vereniging Riobra, t.a.v. het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 
34. IGO Leuven - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als 
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven; 
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Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van de dienstverlenende vereniging IGO; 
 
Gelet op artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur dat bepaalt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van lid van één van de andere organen; 
 
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de 
algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de 
gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de 
overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire 
bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.  Een deelnemer kan haar 
vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur aanduiden. De vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de bevoegde raad van de deelnemer 
gebeuren;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-vertegenwoordiger: 
• Maurice Vanmeerbeeck  12 JA 
• Regina Wolfs   9 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 en de volgende algemene vergaderingen 
van de opdrachthoudende vereniging IGO voor de volledige legislatuur. 
 
art. 2 
De opdrachthoudende vereniging IGO en de vertegenwoordiger van de gemeente in kennis te stellen 
van dit besluit. 
 
35. IGO Leuven - mandatering algemene vergadering 29 maart 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 7 mei 2018 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de algemene vergadering van IGO op 16 juni 2017; 
 
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 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten schepen 
Karin Derua (effectief) en schepen Remi Serranne (plaatsvervanger), aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGO die zullen plaatsvinden in 
de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT:  
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde voor de algemene vergadering van IGO op 29 maart 2019 als 
volgt te bepalen:  
1. Welkom 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21 december 2018 
3. Goedkeuring code van goed bestuur 
4. Goedkeuring deontologische code 
5. Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van IGO 

a. Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten (15 bestuurders) 
b. Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten 

(maximum 5 bestuurders) 
c. Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen) 

6. Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering van IGO 
7. 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. 
 
36. Iverlek - aanduiden vertegenwoordiging gemeente algemene vergadering 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerdere activiteiten aangesloten is 
bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 27 december 2018 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Iverlek die op 22 maart 2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 
131; 
  
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Boortmeerbeek per brief van 30 
oktober 2018 overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
oppdrachthoudende vereniging bij gemeen teraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, namelijk tot einde 2024; 
 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 
van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente Boortmeerbeek overgemaakt 
werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de 
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal 
bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;  
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Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger:     
• Rodrigue Bijlsma  8 JA 
• Eddy Mortier  2 JA 
• Gert Verschueren  11 JA 
plaatsvervangend vertegenwoordiger:   
• Karin Derua   12 JA 
• Bert Meulemans  9 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Gert Verschueren aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Iverlek voor de volledige legislatuur. 
 
art. 2 
Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de 
algemene vergaderingen van Iverlek voor de volledige legislatuur. 
 
art. 3  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan opdrachthoudende vereniging Iverlek, t.a.v. het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 
37. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 29 maart 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij 
de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 27 december 2018 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Iverlek die op 22 maart 2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 
131; 
  
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Boortmeerbeek op 30 oktober 2018 
per brief overgemaakt werd; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Iverlek 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele 
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC).  
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het recht 
heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC); 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten 
het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde 
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC ;  
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad 
van bestuur beperkt is tot negen (9);  
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Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° 
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de 
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van Iverlek van 29 maart 2019:  
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 
 
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 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan opdrachthoudende vereniging Iverlek, t.a.v. het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
38. Iverlek - kandidaat-lid regionaal bestuurscomité 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij 
de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 27 december 2018 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Iverlek die op 22 maart 2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 
131; 
  
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Boortmeerbeek op 30 oktober 2018 
per brief overgemaakt werd; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Iverlek 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele 
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek is ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité 
(RBC Mechelen);  
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het recht 
heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC Mechelen); 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten 
het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde 
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité 
(RBC Mechelen);  
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad 
van bestuur beperkt is tot negen;  
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Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° 
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de 
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-lid regionaal bestuurscomité   
• Hans Crol  8 JA 
• Willy Stroobants 13 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Willy Stroobants voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC Mechelen) 
West van de opdrachthoudende vereniging Iverlek vanaf de algemene vergadering van 22 maart 
2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan opdrachthoudende vereniging Iverlek, t.a.v. het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 
39. Iverlek - aanduiden kandidaat-bestuurder 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij 
de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek per aangetekend schrijven van 27 december 2018 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Iverlek die op 22 maart 2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 
131; 
  
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Boortmeerbeek op 30 oktober 2018 
per brief overgemaakt werd; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Iverlek 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele 
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten 
het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde 
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC ;  
 
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad 
van bestuur beperkt is tot negen;  
 
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° 
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de 
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
   
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-lid regionaal bestuurscomité 
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• Hans Crol  9 JA 
• Willy Stroobants 12 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Willy Stroobants voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek vanaf de algemene vergadering van 22maart 2019 tot aan de 
eerste algemene vergadering in het jaar 2025.  
  
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan opdrachthoudende vereniging Iverlek, t.a.v. het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
40. CIPAL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op artikel 40 en titel 3 inzake de gemeentelijke samenwerking van het Decreet Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal  (hierna 
kortweg “Cipal”); 
 
Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de 
algemene vergadering; 
 
Overwegende dat artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen bepaalt dat de vertegenwoordigers op de algemene vergadering rechtstreeks door de 
gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger     
• Hans De Locht   11 JA 
• Regina Wolfs   10 JA 
plaatsvervangend vertegenwoordiger    
• Maurice Vanmeerbeeck  12 JA 
• Sigrid Van Obbergen  9 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1 
Hans De Locht aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen 
van Cipal voor de volledige legislatuur. 
 
art. 2 
Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op 
de algemene vergaderingen van Cipal voor de volledige legislatuur. 
 
art. 3 
De dienstverlenende vereniging Cipal en de vertegenwoordigers van de gemeente in kennis te stellen 
van dit besluit. 
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41. IT-Punt - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2016 met betrekking tot de oprichting van 
en de toetreding tot de interlokale vereniging it-punt; 
 
Gelet op artikel 6 van de statuten van de interlokale vereniging it-punt dat bepaalt dat de gemeente 
in het beheerscomité wordt vertegenwoordigd door één afgevaardigde, die gemeenteraadslid moet 
zijn; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger beheerscomité   
• Karin Derua   12 JA 
• Sigrid Van Obbergen 9 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
 
BESLUIT: 
art. 1 
Karin Derua aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité van de 
interlokale vereniging it-punt. 
 
art. 2 
De interlokale vereniging it-punt, Vaartdijk 3/001, 3018 Leuven-Wijgmaal in kennis te stellen van dit 
besluit. 
 
42. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiging gemeente algemene vergadering 
Overwegende dat de gemeente vennoot is in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 
Watergroep) cvba; 
 
Gelet op artikel 16 §3 van de statuten van De Watergroep cvba dat bepaalt dat elke vennoot één 
afgevaardigde moet aanduiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering 
van De Watergroep; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger:     
• Karin Derua   10 JA 
• Eddy Mortier  3 JA 
• Steven Van Loock  8 JA 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
• Rodrigue Bijlsma  9 JA 
• Maurice Vanmeerbeeck 12 JA  
 
Gelet op de geheime herstemming over de vertegenwoordiger tussen de 2 verkozenen met het 
hoogste stemaantal waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met volgend 
resultaat: 
• Karin Derua  12 JA 
• Steven Van Loock 9 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
 



- 51 - 

BESLUIT:  
art. 1  
Karin Derua aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van 
De Watergroep cvba voor de volledige legislatuur. 
 
art. 2 
Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in 
de algemene vergadering van De Watergroep cvba voor de volledige legislatuur. 
 
art. 3  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de De Watergroep cvba en aan de gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 
 
43. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiger gemeente aandeelhoudersbestuur 

drinkwater 
Overwegende dat de gemeente vennoot is in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 
Watergroep) cvba; 
 
Gelet op artikel 26 §2 van de statuten van De Watergroep cvba dat bepaalt dat elke vennoot één 
afgevaardigde moet aanduiden om de gemeente te vertegenwoordigen in het 
aandeelhoudersbestuur drinkwater; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger 
• Ann Morissens  9 JA 
• Maurice Vanmeerbeeck 12 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
 
BESLUIT: 
Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in het  
aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep cvba.  
 
44. Ethias kas arbeidsongevallen - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de bepalingen over de aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in de statuten van 
Ethias; 
 
Gelet op de mededeling van Ethias Verzekering dat het wenselijk is één vertegenwoordiger aan te 
duiden die de gemeente voortaan zal vertegenwoordigen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat 
• Hans Crol   9 JA 
• Maurice Vanmeerbeeck 12 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1.  
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Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de beheersorganen 
van de kas arbeidsongevallen bij Ethias.  
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Ethias en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
45. Interlokale Scholengemeenschap - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2003 met betrekking tot de toetreding van de 
gemeente Boortmeerbeek tot de Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant; 
 
Gelet op artikel 4 § 2 van de statuten van de Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-
Brabant dat bepaalt de gemeente een lid van het schepencollege in het beheerscomité van de 
scholengemeenschap afvaardigt, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van 
afwezigheid van het effectief lid; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Vertegenwoordiger 
• Karin Derua  12 JA 
• Steven Van Loock 9 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Karin Derua als vertegenwoordiger aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in het 
beheerscomité van de Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-
Brabant en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
46. Interlokale vereniging 'Wonen aan de Oevers van de Dijle' - aanduiden vertegenwoordiger 

gemeente 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging 
‘Aan de Oevers van de Dijle'; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2017 met betrekking tot de oprichting van en 
de toetreding tot de interlokale vereniging 'Aan de Oevers van de Dijle'; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger moet aanduiden 
om de gemeente te vertegenwoordigen in het beheerscomité van de interlokale vereniging; 
 
Overwegende dat deze vertegenwoordiger en de plaatsvervanger burgemeester, schepen of lid van 
de gemeenteraad moeten zijn; 
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Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger 
• Michel baert  13 JA 
• Steven D'Hont  8 JA 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
• Wouter Decat  9 JA 
• Karin Derua   12 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
 
BESLUIT: 
art. 1 
Michel Baert aan te duiden als stemgerechtigde vertegenwoordiger van de gemeente in het 
beheerscomité van de interlokale vereniging 'Aan de Oevers van de Dijle' voor de volledige 
legislatuur. 
 
art. 2 
Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend stemgerechtigde vertegenwoordiger van de 
gemeente in het beheerscomité van de interlokale vereniging 'Aan de Oevers van de Dijle' voor de 
volledige legislatuur. 
 
art. 3 
De interlokale vereniging 'Aan de Oevers van de Dijle' en de vertegenwoordigers van de gemeente in 
kennis te stellen van dit besluit. 
 
47. Providentia - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente vennoot is in Providentia cvba; 
 
Gelet op de statuten van Providentia cvba die bepalen dat de algemene vergadering uit alle vennoten 
bestaat; 
 
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering moet 
aanduiden; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Vertegenwoordiger 
• Marie-Luise Altmutter 8 JA 
• Michel  Baert  13 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Michel Baert aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 
Providentia cvba. 
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art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Providentia cvba en aan de gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 
 
48. SWaL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente vennoot is in Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL) cvba; 
 
Gelet op artikel 12 van de statuten van SWaL cvba die bepalen dat de algemene vergadering uit alle 
vennoten bestaat; 
 
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering moet 
aanduiden; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Vertegenwoordiger 
• Ann Morissens 8 JA 
• Michel Baert 13 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Michel Baert aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 
SWaL cvba. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan SWaL cvba en aan de gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 
 
49. ERSV VL Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op het decreet van 29 april 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de 
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden 
van de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités; 
 
Overwegende de ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ gelanceerd op 23 december 2015 en de 
goedkeuring van project 6346 op 28 juni 2016; 
 
Overwegende dat het Burgemeestersoverleg samenwerkt met ERSV Vlaams-Brabant VZW, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van dit project; 
 
Overwegende dat dit gebeurde via een nieuwe werkgroep bij het Burgemeestersoverleg, genaamd 
‘Taskforce Spitsregio Leuven’, welke vorm geeft aan het actieve partnerschap, bestaande uit 
vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners, provincie Vlaams-Brabant en 
eventueel toegevoegde deskundigen;   
 
Overwegende dat het opzet van dit ESF-project is: geïntegreerd en actiegericht samenwerken aan de 
uitbouw van een kwaliteitsvol en versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in regio Leuven, waarvan 
de grote lijnen zijn: een duurzame economische ontwikkeling (kenniseconomie, de ruimtelijk 
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economische agenda en vestigingsvoorwaarden), een goedwerkende arbeidsmarkt (VDAB, opvang 
van vluchtelingen, sociale economie, zorgsector) en mobiliteit als conditio sine qua non; 
 
Overwegende dat ERSV-medewerkers (Regioteam) dit streekoverleg en de uitvoering van het 
actieplan faciliteren; 
 
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het lopende ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’;   
 
Overwegende dat er begin 2019 een nieuwe ESF-oproep wordt gelanceerd met als opzet dit versterkt 
streekbeleid verder uit te bouwen;  
 
Overwegende dat de aangeduide vertegenwoordiger bijzondere interesse betoont voor 
streekoverleg en ook zal worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het nieuwe ESF-
project ‘versterkt streekbeleid’; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger 
• Ann Morissens 8 JA 
• Remi Seranne 13 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Remi Serranne aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering  
van ERSV Vlaams-Brabant vzw.  
 
50. Toerisme Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
 Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;   
  
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van Toerisme Vlaams-Brabant vzw; 
 
Gelet op artikel 9 c van de statuten van Toerisme Vlaams-Brabant vzw waarin wordt bepaald dat de 
gemeente één vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan afvaardigen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Vertegenwoordiger 
• Annick Dekeyser  12 JA 
• Regina Wolfs  9 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Annick Dekeyser aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering 
van Toerisme Vlaams-Brabant vzw. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw en aan de 
gemeentelijke vertegenwoordiger. 
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51. Toerisme Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
 Gelet op het feit dat deze vereniging inmiddels werd ontbonden, is het aanduiden van een 
gemeentelijke vertegenwoordiger niet langer nodig. 
 
52. VVSG - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente lid is van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG); 
 
Gelet op de statuten van VVSG waarin wordt bepaald dat de gemeente één vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering kan afvaardigen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Vertegenwoordiger 
• Bert Meulemans  8 JA 
• Steven Michiels  13 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Steven Michiels aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering 
van VVSG.  
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan VVSG en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
53. OVSG - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
  
Overwegende dat de gemeente lid is van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG); 
 
Gelet op artikel 3 van de statuten van OVSG waarin wordt bepaald dat de gemeente één 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan afvaardigen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
• Karin Derua  10 JA 
• Steven Van Loock 10 JA 
• Blanco  1 
 
Gelet op de geheime herstemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Vertegenwoordiger 
• Karin Derua  12 JA 
• Steven Van Loock 9 JA 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
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BESLUIT:  
art. 1  
Karin Derua aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 
OVSG. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan OVSG en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
54. Bosgroep Groene Corridor - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
Gelet op het feit dat deze vereniging inmiddels werd ontbonden, is het aanduiden van een 
gemeentelijke vertegenwoordiger niet langer nodig. 
 
55. Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente lid is van het Regionaal Landschap Dijleland; 
 
Gelet op artikel 12 van de statuten van het Regionaal Landschap Dijleland waarin wordt bepaald dat 
de gemeente twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering kan afvaardigen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Vertegenwoordigers 

• Michel Baert  13 JA 
• Wouter Decat  8 JA 
• Karin Derua  11 JA 
• Steven D'Hont  8 JA  

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Schepen Michel Baert en burgemeester Karin Derua aan te duiden om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van het Regionale Landschap Dijleland. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan het Regionaal Landschap Dijleland en aan de 
gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 
56. Regio Noord - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
Gelet op artikel 41, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente lid is van de Regio Noord; 
 
Gelet op de statuten van Regio Noord waarin wordt bepaald dat de gemeente één 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan afvaardigen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Vertegenwoordiger 
• Denis Bosny  13 JA 
• Sigrid Vanobbergen  8 JA 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Denis Bosny aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 
Regio Noord.  
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Regio Noord en aan de gemeentelijke 
vertegenwoordiger.  
 
57. Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) -aanduiden vertegenwoordiging gemeente 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Boortmeerbeek van 25 juni 2015 
met betrekking tot de oprichting van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK); 
 
Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal 
beleid kinderopvang dat bepaalt dat gemeenteraadsleden en leden van het college van 
burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang kunnen 
zijn; 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement van het Lokaal Overleg Kinderopvang Boortmeerbeek dat 
bepaalt dat de gemeente wordt vertegenwoordigd door één stemgerechtigde afgevaardigde en door 
één afgevaardigde van de gemeenteraad die niet stemgerechtigd is; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
stemgerechtigde afgevaardigde:   
• Wouter Decat 9 JA 
• Karin Derua  12 JA 
niet-stemgerechtigde afgevaardigde:  
• Audrey Bogaerts 12 JA 
• Hans Crol  9 JA 
 
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;   
 
BESLUIT:  
art. 1 
Karin Derua aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen als stemgerechtigde 
afgevaardigde in het Lokaal Overleg Kinderopvang Boortmeerbeek. 
 
art. 2 
Audrey Bogaerts aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen als niet-stemgerechtigde 
afgevaardigde in het Lokaal Overleg Kinderopvang Boortmeerbeek. 
 
art. 3 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang in kennis te stellen van dit besluit. 
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58. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2019 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werd goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 door de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 
2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 
 
Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek vanwege de Gemeente Boortmeerbeek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor 
de terbeschikkingstelling van de sporthal te Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2019; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Aan de gemeenteraad voor te stellen het prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB 
Boortmeerbeek goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Boortmeerbeek 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor 
het kalenderjaar 2019.  Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2019 de inkomsten voor de 
terbeschikkingstelling van de sporthal minstens 174.630,12 EUR (excl. btw) moeten bedragen om 
economisch rendabel te zijn. 
 
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanaf heden 
de voorziene prijzen (inclusief 6 % btw) voor de terbeschikkingstelling van de sporthal te 
vermenigvuldigen met een factor 5,13. 
 
De gemeente Boortmeerbeek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, op basis 
van deze ramingen, de voorziene prijzen (inclusief 6% btw) voor de terbeschikkingstelling van de 
sporthal moet vermenigvuldigen met een factor 5,13 om economisch rendabel te zijn. 
 
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sporthal wenst de gemeente 
Boortmeerbeek dat er tijdens het kalenderjaar 2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van huurders van de sporthal. De gemeente Boortmeerbeek wenst immers de prijzen te 
beperken opdat de sporthal toegankelijk is voor iedereen. De gemeente Boortmeerbeek verbindt er 
zich toe om voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019 deze beperkte prijzen te 
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.  
 
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Boortmeerbeek voor de 
terbeschikkingstelling van de sporthal bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de huurder betaalt 
vermenigvuldigd met een factor 4,13. 
 
In het kader van het flankerend onderwijsbeleid betaalt de gemeente Boortmeerbeek de prijs voor 
de terbeschikkingstelling van de sporthal aan de scholen in Boortmeerbeek aan het Autonoom 
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek. De prijssubsidie wordt niet toegepast op de huurprijs die 
aangerekend wordt aan de scholen. 
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De gesubsidieerde prijzen (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader van 
een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente 
Boortmeerbeek deze steeds documenteren.  
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek moet op de vijfde werkdag van elke kwartaal de 
gemeente Boortmeerbeek een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers van de sporthal. Dit 
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze 
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom 
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek uitreikt aan de gemeente Boortmeerbeek.  
 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2020 zal worden onderhandeld tussen de gemeente 
Boortmeerbeek en het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vóór 30 januari 2020. 
 
art. 2 
Bovenstaand prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek bekend te maken via 
de webtoepassing van de gemeente zoals bepaald in artikel 285 § 1, 1°  en artikel 286 § 1, 1°  van het 
decreet lokaal bestuur en de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van de 
bekendmaking zoals bepaald in artikel 330 van het decreet lokaal bestuur. 
 
59. OCMW - budgetwijziging 2018 nr. 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2018 nr. 1 van het OCMW zoals goedgekeurd 
op de OCMW-raad van 22 november 2018 en gevoegd als bijlage bij deze kennisname. 
 
In deze budgetwijziging blijft het financieel evenwicht van het OCMW Boortmeerbeek, zoals 
bekomen in het budget 2018, behouden. De autofinancieringsmarge stijgt met 6.527,00 EUR dankzij 
het aanpassen van de exploitatiekredieten aan de aanwendingen zoals deze blijken uit de 
jaarrekening 2017 van het OCMW. Het resultaat op kasbasis stijgt eveneens met 504.789,00 EUR 
voornamelijk door de verwerking van de rekeningcijfers 2017 van het OCMW. 
 
De gemeentelijke toelage voor 2018 daalt met 396.885,00 EUR. 
 
Op 19 november 2018 werd positief advies gegeven door het college van burgemeester en 
schepenen voor de budgetwijziging 2018 nr. 1 van het OCMW. 
 
60. OCMW - budget 2019 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 december 2018 met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget van het OCMW dienstjaar 2019; 
 
Gelet op de artikelen 148 §1 en 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat het OCMW in 2020 start met de toepassing van de nieuwe BBC-regels en voor 
2019 een budget dient op te maken volgens de regels van het OCMW-decreet en het besluit van de 
Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de OCMW's; 
 
Overwegende dat er geen goedkeuring van het budget 2019 van het OCMW vereist is maar enkel een 
kennisname aangezien de bijdrage van de gemeente niet verhoogt en ook de strategische nota 
inhoudelijk niet wijzigt; 
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Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2018; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Kennis te nemen van het budget 2019 van het OCMW. 
 
art. 2 
Het gemeentelijk aandeel in het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2019 vast te stellen op 
2.129.538,00 EUR. 
 
61. Hulpverleningszone Oost - dotatie 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 
van 4 december 2018 betreffende de gemeentelijke dotatie 2019 aan de hulpverleningszone Oost.  
 
De gemeentelijke dotatie van de zone wordt jaarlijks vastgesteld door de raad op basis van een 
akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. De hulpverleningszone Vlaams-
Brabant Oost heeft echter geen consensus bereikt omtrent de verdeelsleutel van de gemeentelijke 
dotatie voor het jaar 2019. Bij gebrek aan een dergelijk akkoord wordt de dotatie van elke gemeente 
vastgelegd door de gouverneur en dit ten laatste op 15 december van het jaar dat voorafgaat aan het 
jaar waarvoor de dotatie bestemd is. 
 
De gouverneur stelt een gemeentelijke dotatie van 563.701,40 EUR vast voor 2019 voor de gemeente 
Boortmeerbeek. In het budget 2019 zoals vastgesteld op de gemeenteraad van 17 december 2018 is 
echter een dotatie van slechts 452.376,84 EUR voorzien als bijdrage in de werkingskosten en 
95.683,04 EUR als investeringssubsidies.   
 
Bij de eerstvolgende budgetwijziging van de gemeente Boortmeerbeek zullen aldus bijkomende 
uitgavenkredieten moeten ingeschreven worden voor de hulpverleningszone Oost. 
 
62. Heropstart dossier herinrichting Haacht-Station 
 
64. N21 Oudestraat tot Wespelaarsebaan 
 
65. Herinrichting N21 (Provinciesteenweg) 
Op voorstel van voorzitter Steven Michiels worden de agendapunten 62, 64 en 65 die door 
respectievelijk de CD&V-fractie, de N-VA-fractie en de Groen-fractie werden ingediend met 
betrekking tot de herinrichting van de N21 gemeenschappelijk behandeld. 
Aansluitend op de bespreking besluit de gemeenteraad unaniem bij de verdere opvolging van het 
dossier volgende uitgangspunten te hanteren en de lopende onderhandelingen met de betrokken 
partijen verder te zetten: 
• Pleinstraat blijft afgesloten ter hoogte van de Provinciebaan; 
• Groenstraat wordt afgesloten ter hoogte van Provinciebaan; 
• Ter hoogte van het plein wordt een niet-overrijdbare middenberm met voetgangersoversteek 

voorzien; 
• Aanleg volwaardige fiets- en voetpaden, gescheiden door een haag of een parkeerstrook; 
• Afzonderlijke voetgangerszone voor de toegang tot kerk en school; 
• Zone 30 op de N21 ter hoogte van de school; 
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• Heraanleg pleintje met ontmoetingsmogelijkheid en voldoende groenafscherming tot de N21 aan 
de school zoals voorzien in het ontwerp; 

• Uitvoering zone 50 zoals voorzien. 
 
63. Uitvoering Oudestraat - Bredepleinstraat 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door raadslid Bert Meulemans over een aantal 
onvolkomenheden met betrekking tot de herinrichting van de Oudestraat - Bredepleinstraat. De 
gemeenteraad besluit unaniem na overleg met het buurtcomité de geformuleerde 
verbetervoorstellen te onderzoeken en/of uit te voeren. 
 
66. Bestuursakkoord meerderheid 
Op vraag van de Groen-fractie deelt burgemeester Karin Derua mee dat het de bedoeling is om 
tijdens de gemeenteraadszitting van 25 maart 2019 het beleidsplan voor de huidige legislatuur voor 
te leggen. 
 
67. Vernieuwing adviesorganen 
Op de vraag van de Groen-fractie met betrekking tot de hernieuwing van de adviesraden deelt 
burgemeester Karin Derua dat aan de gemeenteraad van 25 februari 2019 de nodige 
ontwerpbesluiten zullen worden voorgelegd. 
 
68. Plannen en initiatieven m.b.t. mobiliteit 
De Groen-fractie vraagt naar de intenties van het bestuur met betrekking tot de 
mobiliteitsproblematiek in de gemeente. Schepen Hans De Locht antwoordt dat in het budget 2019 
de nodige middelen zijn voorzien voor de herziening van het mobiliteitsplan. Daarnaast worden 
participatiemomenten met de inwoners voorbereid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 

 

 
 
 
 
  

 Johan Smits  Steven Michiels 

 


