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Openbare zitting 
 
1. Mededeling onafhankelijk zetelen 
Voor aanvang van de zitting vraagt schepen Michel Baert het woord aan de voorzitter en verklaart 
dat hij voortaan als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad en als onafhankelijk schepen in het 
college van burgemeester en schepenen zal zetelen. Aangezien hem het werken belet wordt, wenst 
hij niet langer tot de Open VLD-fractie te behoren. De algemeen directeur zal in navolging van artikel 
160 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen de 
mandatendatabank met ingang van heden op die wijze aanpassen.  
 
2. Bekrachtiging besluit burgemeester modaliteiten gemeenteraad 
Gelet op de besluiten van de burgemeester van 13 en 24 april 2020 betreffende de organisatie van 
de gemeenteraad via elektronische weg; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2020 betreffende 
het verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad op te roepen voor 
maandag 11 mei 2020; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is alle wettelijk opgelegde gezondheidsmaatregelen in het kader 
van de pandemiecrisis COVID19 na te leven; 



- 3 - 

 

 
Overwegende dat daardoor de optie om de mogelijkheid open te laten wel vanuit het gemeentehuis 
de vergadering te volgen daardoor kwam te vervallen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus Covid-19; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken; 
 
Gelet op artikel 134 en 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse overheid omschreven door Binnenland Vlaanderen 
aangaande de raadszittingen en het coronavirus op: 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/gemeenteraden-en-het-coronavirus-covid-19-vraag-en-
antwoord; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 63 in het 
bijzonder; 
 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
De besluiten van de burgemeester van 13 en 24 april 2020 waarbij de gemeenteraadszitting van 11 
mei 2020 via videoconferentie achter gesloten deuren zal plaatsvinden en waarbij geen pers of 
publiek bij de zitting toegelaten wordt, te bekrachtigen. 
 
art. 2 
Pers en publiek zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden de opname van de raadsziting voor wat 
het publieke gedeelte betreft, te consulteren. 
 
3. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zittingen van 17 februari 2020 en van 12 maart 2020 
goed. 
 
4. Kennisname toezichtbesluit meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het toezicht  ontvangen op 7 februari 2020 
betreffende het nazicht van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW.  
Er zijn een aantal inhoudelijke vaststellingen die verwerkt moeten worden in de eerstvolgende 
aanpassing van het meerjarenplan. Deze hebben betrekking op: 

• de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 
• het schema M2 dat het geconsolideerd financieel evenwicht moet bevatten dus ook de 

gegevens van het AGB 
• de weergave van de financiële schulden in schema T4 

Tot slot zijn er nog een aantal technische bemerkingen die ook verwerkt zullen worden in de 
eerstvolgende aanpassingen van het meerjarenplan. 
 
5. Voorwaarden titel eregemeenteraadslid 
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Overwegende dat het past teneinde mandatarissen te honoreren voor hun verdienstelijke bijdrage 
aan de werking van de bestuursorganen eretitels en aanverwante blijken van erkentelijkheid  toe te 
kennen; 
 
Overwegende dat het toekennen van eretitels best georganiseerd wordt volgens reglement; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor de toekenning van de eretitel 
eregemeenteraadslid aan gemeenteraadsleden; 
 
Overwegende dat het toekennen van de titel van ere-burgemeester en ere-voorzitter van de raad 
onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid valt en aldus wordt geregeld volgens de 
voorwaarden zoals bepaald door de Vlaamse overheid; 
 
Overwegende dat de toekenning van de titel van ereschepen minstens moet voldoen aan volgende 
cumulatieve voorwaarden:  
- Minstens 12 jaar een uitvoerend mandaat (schepen/lid vast bureau/burgemeester) hebben 
bekleed; 
- Een onberispelijk gedrag hebben gehad;  
  
Overwegende dat de toekenning van de titel van ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst aan een aftredend voorzitter minstens moet voldoen aan volgende cumulatieve 
voorwaarden:  
- Minstens 12 jaar de functie van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben 
bekleed, waarbij de jaren als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in de constellatie 
zoals deze bestond onder het vroegere gemeentedecreet of de nieuwe gemeentewet worden 
gelijkgesteld met jaren als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst; 
- Een onberispelijk gedrag gehad hebben; 
- In voorkomend geval moet de persoon in kwestie de keuze te maken tussen de titel van ere-
schepen en ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst; 
 
Overwegende dat de voorwaarden van de toekenning van de titel van ere-raadslid en ere-lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst toegekend aan een aftredend raadslid/lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst bepaald worden door de gemeenteraad en dat aldus zal moeten 
voldaan worden aan volgende cumulatieve voorwaarden:  
- Minstens 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn/ 
bijzonder comité voor de sociale dienst.   
 - De jaren als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de jaren als lid van de 
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn worden in voorkomend geval opgeteld; 
- De jaren als lid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden in 
voorkomend geval enkel opgeteld voor de jaren voor 2019;  
- Een onberispelijk gedrag gehad hebben.  
- Personen die zowel raadslid als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst geweest zijn, 
maken de keuze tussen de titels ‘ere-raadslid’ en ‘ere-lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst’.  
 
Overwegende dat het past te voorzien in ofwel een procedure van aanvraag door een voormalig lid 
van een der organen ofwel een procedure van voordracht door een lid van de gemeenteraad; 
  
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: eenparig. 
 

art. 1 
Teneinde mandatarissen te honoreren voor hun verdienstelijke bijdrage aan de werking van de 
bestuursorganen worden eretitels toegekend volgens dit reglement. 
  
art. 2 – Ere-schepen  
De titel van ere-schepen wordt toegekend aan de aftredende schepenen die voldoen aan volgende 
cumulatieve voorwaarden:  
- Minstens 12 jaar een uitvoerend mandaat (schepen/lid vast bureau/burgemeester) hebben 
bekleed;  
- Een onberispelijk gedrag hebben gehad.  
  
art. 3- Ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst  
De titel van ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt toegekend aan een 
aftredend voorzitter die voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden:  
- Minstens 12 jaar de functie van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben 
bekleed. Jaren als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in de constellatie zoals deze 
bestond onder het vroegere gemeentedecreet en nieuwe gemeentewet worden gelijkgesteld met 
jaren als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst; 
- Een onberispelijk gedrag gehad hebben.;  
- In voorkomend geval moet de persoon in kwestie de keuze maken tussen de titel van ere-schepen 
en ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
  
art. 4 – Ere-raadslid  
De titel van ere-raadslid en ere-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt toegekend 
aan een aftredend raadslid/lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat voldoet aan 
volgende cumulatieve voorwaarden:  
- Minstens 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn/ 
bijzonder comité voor de sociale dienst.   
- De jaren als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de jaren als lid van de 
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn worden in voorkomend geval opgeteld. De jaren 
als lid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden in voorkomend geval 
enkel opgeteld voor de jaren voor 2019.  
 - Een onberispelijk gedrag gehad hebben.  
- Personen die zowel raadslid als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst geweest zijn, 
maken de keuze tussen de titels ‘ere-raadslid’ en ‘ere-lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst’.  
  
art. 5 – Bekomen en voeren van de titel  
De persoon die overeenkomstig voorgaande artikelen in aanmerking komt voor een eretitel of het 
gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die een voordracht willen doen, richten hiertoe een 
verzoek tot de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn met vermelding 
van het aantal relevante jaren en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag. 
De voorzitter onderzoekt of de aanvraag in overeenstemming is met het reglement waarna de 
gemeenteraad, respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn, akte neemt van het toekennen 
van de titel.  
Hierna is de persoon in kwestie gerechtigd de eretitel te voeren.  
Voor personen die voor diverse titels in aanmerking komen, prevaleert de titel verbonden aan een 
uitvoerend mandaat (bv. ere-schepen) boven de titel verbonden aan een mandaat verbonden aan 
het zetelen in raad of comité.  
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6. Aanpassing reglement pensioenpremie personeel 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2011 met betrekking tot het reglement 
op de regeling van geschenken aan personeelsleden bij pensionering; 
 
Overwegende dat de bedragen in de betrokken wetgeving gewijzigd werden maar nog niet in het 
gemeentereglement; 
 
Overwegende dat alzo de recent gepensioneerden nog niet de volle premie kunnen ontvangen; 
 
Overwegende dat dit gelegenheidsgeschenk 40,00 EUR per dienstjaar met een minimum van 120,00 
EUR en een maximum van 1.000,00 EUR mag bedragen; 
 
Overwegende dat deze bedragen sociaal en fiscaal zijn vrijgesteld voor begunstigde; 
 
Gelet op het akkoord van de representatieve vakorganisaties; 
 
Gelet op artikel 38, eerste lid, 11° en 53, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 03 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, 14° van het KB van 28 
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en latere wijzigingen;  
 
Overwegende dat bovenstaand Koninklijk Besluit van kracht is vanaf 1 januari 2017; 
 
Gelet op de circulaire 2018/C/125  van 5 december 2018; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2020; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2011 met betrekking tot het reglement op de 
regeling van geschenken aan personeelsleden bij pensionering als volgt aan te passen: 
Aan personeelsleden die met pensioen gaan een gelegenheidsgeschenk aan te bieden onder de vorm 
van een geldsom. 
 
art. 2 
Dit gelegenheidsgeschenk bedraagt 40,00 EUR per dienstjaar met een minimum van 120,00 EUR en 
een maximum van 1.000,00 EUR. Deze bedragen zullen in de toekomst automatisch worden 
aangepast aan de fiscaal en sociaal vrijgestelde wettelijke minima en maxima.  
 
art. 3 
Deze bedragen toe te kennen aan alle personeelsleden die met pensioen gegaan zijn of zullen gaan 
na 1 januari 2017. 
 
 
7. Overname peilmeterpunten door provincie 
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Overwegende dat het beheer van de onbevaarbare waterlopen 2de categorie overgedragen werd 
aan de provincie Vlaams-Brabant; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek op drie plaatsen (Ter Lindenlaan – Maenrot – 
Ravestein) eigen peilmeters heeft geïnstalleerd ter verfijning van de metingen door de Vlaamse 
overheid; 
 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant in een mail van 12 maart 2020 mededeelde deze 
peilmeters te willen overnemen onder volgende voorwaarden: 
• De gemeente draagt de peilmeters kosteloos over; 
• De provincie staat daarna in voor de ombouw van de peilmeetposten met digitale GPRS-
communicatie. De technische bepalingen zijn gebaseerd op de voorschriften van de VMM. Naast de 
installatie van een GPRS-modem worden ook enkele verfijningen van het communicatieprotocol 
doorgevoerd en wordt de plaatsing van een LCD-scherm voorzien. Dit scherm laat toe de 
meetwaarde ter plaatse in de peilpost te kunnen aflezen; 
• De provincie staat verder in voor het onderhoud van de peilmeetposten en werkt samen met 
VMM om de data zichtbaar te maken op de website waterinfo.be; 
  
Overwegende dat de provincie een akkoord vraagt van de gemeenteraad over deze overdracht;  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Principieel de peilpunten op de onbevaarbare waterlopen 2de categorie (Ter Lindenlaan – Maenrot – 
Ravestein) die het gemeentebestuur in eigen beheer heeft, over te dragen aan de provincie Vlaams-
Brabant. 
 
art. 2 
Kennis te nemen van de op 12 maart 2020 door de provincie Vlaams-Brabant geformuleerde 
voorwaarden van een overname, zijnde: 
• De gemeente draagt de peilmeters kosteloos over; 
• De provincie staat daarna in voor de ombouw van de peilmeetposten met digitale GPRS-
communicatie. De technische bepalingen zijn gebaseerd op de voorschriften van de VMM. Naast de 
installatie van een GPRS-modem worden ook enkele verfijningen van het communicatieprotocol 
doorgevoerd en wordt de plaatsing van een LCD-scherm voorzien. Dit scherm laat toe de 
meetwaarde ter plaatse in de peilpost te kunnen aflezen; 
• De provincie staat verder in voor het onderhoud van de peilmeetposten en werkt samen met 
VMM om de data zichtbaar te maken op de website waterinfo.be. 
 
art. 3 
Akkoord te gaan met deze voorwaarden. 
 
art. 4 
De provincie Vlaams-Brabant in kennis te stellen van dit besluit en het college van burgemeester en 
schepenen te machtigen een overeenkomst ter zake af te sluiten. 
 
8. Retributie op de verkoop van compostbakken en compostvaten 
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
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Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 
 
Overwegende dat de gemeente specifieke acties wil ondernemen om het composteren te 
bevorderen; 
 
Overwegende dat de gemeente door de verkoop van compostbakken en compostvaten het 
afvalpreventiebeleid wil ondersteunen; 
 
Overwegende dat de compostbakken via de groepsaankoop van EcoWerf aangekocht worden en dat 
er hiervoor subsidies bij de OVAM bekomen kunnen worden; 
 
Overwegende dat het aangewezen is het retributiereglement te actualiseren; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann 
Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, 
Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
5 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en 
Regina Wolfs. 
 

Artikel 1 – Omschrijving 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 april 2020 en eindigend op 31 december 2025 
een retributie voor compostbakken, compostvaten en aanbouwelementen. 
 
Artikel 2 – Tarief van de retributie 
De retributie wordt als volgt vastgesteld:  
• Compostvat (inclusief beluchtingsstok): 30,00 EUR 
• Compostbak hout: 20,00 EUR 
• Compostbak plastiek: 55,00 EUR 
• Aanbouwelement: 40,00 EUR 
 
Artikel 3 – Retributieplichtige 
De retributie is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie de compostbak(ken) en/of 
compostvat(en) overhandigd worden.  
 
Artikel 4 – Invordering 
De retributie wordt contant betaald op het ogenblik van de afgifte de compostbak(ken) en/of 
compostvat(en). Het bewijs van betaling blijkt uit de afgifte van een kasticket. 
 
Artikel 5 – Opheffing voorgaande retributiereglementen 
Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 
 
Artikel 6 – Inwerkingtreding 
Dit retributiereglement treedt vanaf heden in werking. 
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9. Intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Iverlek 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer in het bijzonder de 
artikelen 2, 40 en 41 en Deel 3 Titel 3;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat Iverlek aandeelhouder is van Publi-T; 
 
Gelet op de aangetekende brief van 17 april 2020 van Iverlek met als onderwerp “Uitnodiging 
intekening uitgifte aandelen Apt”; 
 
Overwegende de toelichting in de nota “Uitgifte aandelen Apt motivering en procedure”; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
Art. 1  
In te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 6.967 aandelen aan een 
eenheidsprijs van 21,34 EUR voor een totaal bedrag van 148.675,78 EUR. 
 
Art. 2  
Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van Iverlek 
zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020.  
 
Art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van 
Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres johan.verzyck@fluvius.be. 
 
10. Stand van zaken coronacrisis in de gemeente 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester over de acties die de 
gemeente voert in het kader van de bestrijding van de effecten van de pandemie COVID19 en de 
uitvoering van de door het nationaal crisiscomité en de federale en Vlaamse regering opgelegde 
maatregelen. 
Volgende vragen werden door raadsleden vooraf aangebracht: 
a. Hoeveel personen hebben extra ondersteuning gevraagd in de afgelopen periode? Laatste 14 
dagen van maart, in april en nu in mei? Dienen er extra initiatieven ondernomen te worden? 
b. Welke maatregelen heeft de gemeente ondernomen en zal de gemeente nog nemen om deze 
sociale impact te beperken, in kaart te brengen en om de getroffen personen te ondersteunen? 
"Volgend rapport kon worden opgemaakt door de sociale dienst: 
De organisatie van de diensten van het OCMW en meer bepaald de sociale dienst verloopt volgens de 
principes van de sociale afstandsregels. De huisbezoeken zijn voorlopig opgeschort maar sinds deze 
week zijn bureelbezoeken weer mogelijk, doch enkel op afspraak. De nodige veiligheidsvoorzieningen 
werden getroffen door het plaatsen van plexiwanden en de ruimte in het onthaal te verruimen (extra 
wachtruimte in spreeklokaal 3). In het gebouw AC werd een derde spreeklokaal geïnstalleerd, doch 
nog niet gebruikt. 
Cijfergegevens kunnen we niet aanreiken. 
Afgaande op de agendapunten op het BCSD zien we geen toename. De vragen als voorheen. 
In de beginperiode van Corona kregen we een aantal telefoontjes van mensen die vooral inlichtingen 
wensten maar verder geen nieuwe concrete aanvragen. 
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Begin mei hebben we een drietal aanvragen gehad in verband met voorschotten op 
werkloosheidsuitkering. Het ging om “gekende” maar niet actieve cliënten. 
Er is een lichte stijging van de aanvragen stookoliepremie, maar dit heeft eerder te maken met de 
lage prijs van de mazout. 
De LOI-werking draait op volle toeren door de beslissingen in Brussel (CGVV, RVV, DVZ). 
Vanuit het vrijwilligersplatform en telefoonronde detecteren we niet meer vragen.  
Sinds het begin van de crisis bleef de dienst thuiszorg op volle bezetting draaien. De buitenschoolse 
kinderopvang heeft haar werking aangepast en kan hierbij rekenen op volle bezetting van de dienst. 
Hoe dit verder zal verlopen eens de scholen terug open gaan, is nog te bekijken, maar alvast een 
grote uitdaging.  
Verder rekenen we op de signalen vanuit de samenleving en onze partners om problemen te 
detecteren en ons door te geven. We streven ernaar om op een structurele wijze te helpen en 
bijvoorbeeld via een financiële ondersteuning ook de zelfredzaamheid van de hulpvrager maximaal te 
houden of te ondersteunen. Zo vervallen we niet in een onderstandsbenadering. 
We informeren u nog over het KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake 
voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/wetgeving-betreffende-de-dringende-maatregelen-inzake-
voedselhulp-voor-de-doelgroep-van 
We bekijken nog in de schoot van het vast bureau hoe deze extra toelage te besteden (628 euro voor 
Boortmeerbeek). De voedselbedeling van de FEAD-goederen blijft doorlopen." 
 
Gezien de grote impact van de corona-pandemie, zullen ook de komende maanden maatregelen 
nodig zijn om inwoners en handelaars te ondersteunen. 
1. Zijn er plannen om in onze gemeente een post-corona plan op te stellen, om de gevolgen van 
de voorbije twee maanden te verzachten, voldoende ondersteuning en nazorg te bieden?   
a. Gezinnen ( wanneer kan er een beslissing genomen worden met betrekking tot het al dan niet 
doorgaan van de voorziene sport- en crea-kampen en Ravot. Kan en zal de gemeente een rol 
opnemen in het voorzien van noodopvang voor kinderen die nog niet terug naar school kunnen 
gaan? 
De burgemeester geeft aan dat de wekelijks veranderende toestand een planning op lange termijn 
moeilijk maakt, maar dat de gemeente wel de intentie heeft om steun te verlenen waar kan. 
2. Wordt er nagedacht over maatregelen die handelaars, zelfstandigen en horeca kunnen 
helpen bij de herstart en de financiële gevolgen van de lockdown periode. 
De burgemeester geeft aan niet alleen na te denken maar ook concrete initiatieven in overleg met de 
betrokkenen te nemen of te willen nemen. De ondersteuning van de scholen komt de komende 
weken zeker centraal te staan. Vanuit de raad wordt gesuggereerd ook de lokalen van 
jeugdbewegingen mee te nemen in de strategie.  
Tot slot roept de burgemeester de raadsleden op om de huis-aan-huisbedeling van de mondmaskers 
door de leden van de gemeenteraad te laten gebeuren en zo de solidariteit te tonen. 
Het zittingsverslag omvat exhaustief de bespreking. 
 
11. Verkeersleefbaarheidsplan 
Overwegende dat in de meerjarenplanningen 2019 en  2020-2025 voorzien wordt de 
verkeersleefbaarheid te verbeteren door zowel de verkeerscirculatie als de weginrichting af te 
stemmen op de resultaten van een verkeersleefbaarheidsplan; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 oktober 2019 betreffende 
de plaatsing van een opdracht tot opmaak van een verkeersleefbaarheidsplan voor de gemeente 
Boortmeerbeek;  
 
Gelet op de rapporteringen aan de gemeenteraad van 23 september 2019, 21 oktober 2019 en 16 
december 2019 betreffende de stand van zaken van de opmaak van een verkeersleefbaarheidsplan; 
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Overwegende de werkvergadering waaraan gemeenteraadsleden konden deelnemen; 
 
Overwegende de resultaten van de participatiemomenten met de bevolking waarbij de 
gemeenteraadsleden konden aanwezig zijn; 
 
Overwegende het afsluitend participatiemoment van 2 maart 2020; 
 
Overwegende de resultaten van de enquêtes en verkeerstellingen; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2020 om het 
verkeersleefbaarheidsplan met referentie VLP996 ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 
 
Overwegende de toelichting opgemaakt door studiebureau VECTRIS, ontwerper van het plan, en de 
schepen van verkeer; 
 
Gelet op de heden aangenomen en toegevoegde amendementen; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Bert 

Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Wouter Decat, Sigrid 
Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren en Steven 
Michiels. 
2 stemmen tegen: Michel Baert en Remi Serranne. 
6 onthoudingen: Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, Hans Crol, Regina 
Wolfs en Steven D'hont. 
1 niet gestemd: Rodrigue Bijlsma. 
 

art. 1 
Het verkeersleefbaarheidsplan met de heden aangenomen amendementen definitief vast te stellen 
zoals opgenomen in het document met referentie VLP996 van 20 april 2020. 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van het 
verkeersleefbaarheidsplan in het kader van de meerjarenplanning 2020-2025. 
 
12. VLP amendement 1 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement goed te keuren: 
 
BESLUIT: 22 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van 
Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 
Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
1 onthouding: Eddy Mortier. 
 

bij punt 2.1 Snelheid toe te voegen: 
Het verkeersleefbaarheidsplan kan enkel slagen wanneer ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Het 
sluitstuk van gestroomlijnde snelheidsregimes is hoe dan ook handhaving. De gemeenteraad vraagt 
de politie om van de handhaving van snelheid en het respecteren van fiets- en voetpaden een 
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prioriteit te maken. De gemeenteraad vraagt opnieuw aan de politie om hiervoor een concreet plan-
van-aanpak op te maken 
 
13. VLP amendement 2 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
bij punt 3.1.1. GBS Boortmeerbeek toe te voegen: 
“Voor er wordt overgegaan tot concrete realisatie: 
• wordt aan de hand van draaicirkels gedetailleerd nagegaan welke aanpassingen 
noodzakelijke zijn voor het terugkeren van vrachtwagens (occasioneel en verloren gereden) en de 
schoolbus 
• wordt een raming opgesteld volgens twee scenario’s een minimum (realisatie zonder 
infrastructuuraanpassingen – indien mogelijk) en maximum (realisatie met 
infrastructuuraanpassingen) 
• wordt het aantal en de aard van de verkeersongevallen de afgelopen 10 jaar opgelijst 
• wordt prioriteit gegeven aan het officialiseren en het verbeteren van de trage wegen (de 
ontwerprooilijnplannen zijn reeds 10 jaar opgemaakt).” 
 
14. VLP amendement 3 
Over het op voorstel van de GROEN-fractie ingediende amendement: 
"Met betrekking tot punt 3.1.2. p.15  Schoolomgeving De Bosuiltjes Schiplaken  
De gemeenteraad beslist XX voor, XX tegen en X onthoudingen om: 
Een studiebureau de voordelen en nadelen van een kiss-en-ride in de Blokstraat te onderzoeken en 
de impact van de heraanleg van de Blokstraat op het verkeer in de Bieststraat en de 
verkeersveiligheid ter hoogte van de school. Op basis van dit deskundig advies wordt een nieuw 
voorstel gedaan. 
Een actualisering van de behoeftenstudie voor een parking in Schiplaken uit te voeren door een 
studiebureau. 
De mogelijkheid een kiss-en –ride zonder parking te realiseren op de Blokstraat te onderzoeken. 
De mogelijkheid een parking met kiss-en-ride aan te leggen op het perceel tegenover slagerij 
Bruynseels in de Bieststraat." 
 
 
BESLUIT: 6 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria 

Luise Altmutter en Steven D'hont. 
15 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Rodrigue Bijlsma, Sigrid 
Van Obbergen, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en 
Remi Serranne. 
2 onthoudingen: Eddy Mortier en Hans Crol. 
 

het amendement te verwerpen. 
 
15. VLP amendement 4 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 22 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van 
Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 
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Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
1 onthouding: Eddy Mortier. 
 

de tekst van het VLP op pagina 16 betreffende 3.1.3. VBS Hever als volgt aan te passen: 
“In Hever wordt gekozen voor een schoolstraat.  
De concrete modaliteiten worden nader bekeken, m.n. het al of niet toelaten de schoolstraat uit te 
rijden en het volledig weren van het autoverkeer voor de schoolpoort. Een definitieve regeling zal 
pas ingevoerd worden na evaluatie van een of meerdere proefopstellingen.” 
 
16. VLP amendement 5 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van 
Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Steven D'hont, Gert Verschueren, 
Steven Michiels en Remi Serranne. 
2 onthoudingen: Eddy Mortier en Willy Stroobants. 
 

principieel te onderzoeken of de Tobbackstraat geheel of gedeeltelijk in functie van de VBS 
Boortmeerbeek (3.1.4.)een fietsstraat kan worden. Een essentiële vraag is wat er zal gebeuren als uit 
het onderzoek blijkt dat er over het maximum gewenst gemotoriseerd verkeer om een fietsstraat 
aan te leggen, gegaan wordt. 
 
17. VLP amendement 6 
Besluit het op voorstel van de CD&V-fractie ingediende amendement: 
"3.1.4. VBS Boortmeerbeek (p. 17) 
Tweerichtingsverkeer in Boortmeerbeek:  
AANPASSEN  
De enkelrichting in Boortmeerbeek centrum blijft behouden, ook voor fietsers.  
Het eenrichtingsverkeer in Boortmeerbeek centrum blijft behouden voor auto’s. Voor fietsers 
worden de eenrichtingsstraten opengesteld in beide rijrichtingen. Naast de officiële verkeersborden, 
wordt extra markering op de rijbaan voorzien d.m.v. geschilderde fietsers in beide rijrichtingen." 
 
BESLUIT: 3 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock en Steven D'hont. 

16 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter 
Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, 
Steven Michiels en Remi Serranne. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

te verwerpen. 
 
18. VLP amendement 7 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren en Steven Michiels. 
1 stem tegen: Remi Serranne. 
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4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

de tekst van het VLP bij punt 3.1.4. voor de VBS Boortmeerbeek als volgt aan te passen: 
“Ontsluitingsweg naast spoorweg 
De toegang naar de parking achter het gemeentehuis verloopt in een eerste fase via de huidige in- en 
uitrit van de parking in de Pastorijstraat en de huidige brandweg aan de achterkant van het 
gemeentehuis, die verbeterd wordt. Na evaluatie wordt bekeken of het eenrichtingsverkeer vanaf de 
parkinguitrit richting Brouwerstraat dient worden aangepast, dan wel dat een ontsluiting langs de 
Brouwersstraat gewenst is.” 
 
19. VLP amendement 8 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

de tekst van het VLP betreffende 3.1.4. VBS Boortmeerbeek als volgt aan te passen:  
“(TOEVOEGEN NA “evenementen in het centrum, en ook voor de school zou dit een meerwaarde 
zijn") 
Verbinding Pastorijstraat – Molen – Hanswijkstraat 
Vanuit het nieuwe decreet betreffende de gemeentewegen, verlenen we prioriteit aan het 
herwaarderen van de bestaande trage wegen. De voetweg nr. 81, welke de Pastorijstraat langs de 
Molenbeek en de Molen van Servaes verbindt met de Hanswijkstraat – Tobbackstraat, wordt op 
korte termijn als functionele verbinding hersteld door de aanleg van een nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug.” 
 
20. VLP amendement 9 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

de tekst van het VLP betreffende 3.2.1. Hever als volgt te wijzigen: 
“Fase 1: Het verhoogd aanleggen van de kruispunten Heverveldweg x Slagveldweg, Smisstraat x 
Slagveldweg, in combinatie met de snelheidsremmers aan FC Hever, die eveneens verhoogd worden 
aangelegd.” 
 
21. VLP amendement 10 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
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principieel te onderzoeken of een (verplaatsbare) trajectcontrole/flitser ook in de Laarstraat mogelijk 
is. 
 
22. VLP amendement 11 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 22 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van 
Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 
Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
1 onthouding: Eddy Mortier. 
 

principieel te onderzoeken of, zoals vermeld in 3.2.3. Schiplaken de Zevenbunderweg wordt 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer aan Kriekelarenveld dan wel ter hoogte van de 
Molenheidebaan. 
 
23. VLP amendement 12 a 
Over het op voorstel van de GROEN-fractie ingediende amendement: 
"Met betrekking tot het punt 3.2.3 Snelheid en sluipverkeer in Schiplaken op p.21. 
Voor de Bieststraat: 
30 km per uur in te voeren vanaf kruising met Venstraat tot de Stijn Streuvelslaan." 
 
BESLUIT: 6 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria 

Luise Altmutter en Steven D'hont. 
13 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy 
Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

het amendement te verwerpen. 
 
24. VLP amendement 12 b 
Over het door de GROEN-fractie ingediende amendement: 
"Met betrekking tot het punt 3.2.3 Snelheid en sluipverkeer in Schiplaken op p.21. 
Voor de Bieststraat: 
Uitgezonderd  bestemmingsverkeer alle dagen en 24/24  in te voeren, controle door de ANPR-
camera’s van de trajectcontrole." 
 
BESLUIT: 4 stemmen ja: Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter en Steven D'hont. 

12 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Willy Stroobants, Gert 
Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue 
Bijlsma, Sigrid Van Obbergen en Regina Wolfs. 
 

het amendement te verwerpen. 
 
25. VLP amendement 12 c 
Over het op voorstel van de GROEN-fractie ingediende amendement: 
"Met betrekking tot het punt 3.2.3 Snelheid en sluipverkeer in Schiplaken op p.21. 
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De (technische) noodzaak van de knip in de Blokstraat te laten onderzoeken door een studiebureau. 
De ligging van de knip ook aan verkeersdeskundigen over te laten." 
 
BESLUIT: 5 stemmen ja: Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter 

en Steven D'hont. 
15 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Eddy Mortier, Ann 
Sleyp, Sigrid Van Obbergen, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels en 
Remi Serranne. 
3 onthoudingen: Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

het amendement te verwerpen. 
 
26. VLP amendement 13 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
principieel te onderzoeken of, zoals vermeld in 3.3.1. Fietsstraten, Zevenbunderweg over de hele 
lengte en Sportveldweg en Grootveldweg (toegangswegen tot sporthal) als fietsstraten kunnen 
worden ingericht. 
 
27. VLP amendement 14 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
principieel te onderzoeken of, zoals vermeld in 3.3.1. Fietsstraten, de Blokstraat van Anjerweg tot 
Bieststraat in de richting van de Caetersbosweg en de Aarschotsebaan  als fietsstraten kunnen 
worden ingericht. 
 
28. VLP amendement 15 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria 
Luise Altmutter, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en 
Remi Serranne. 
3 stemmen tegen: Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

principieel te onderzoeken of, zoals vermeld in 3.3.2.Zone 30, de Laar (de huidige zone 30 in de 
Bredepleinstraat uitgebreid met Vogelzang, Nachtegaalstraat, Lijsterstraat en Laarstraat tot aan 
Vogelzangwijk/Loobeekstraat) als zone 30 kan worden ingericht. 
 
29. VLP amendement 16 a 
Over het op voorstel van de GROEN-fractie ingediende ontwerp: 
Het amendement ingediend door de GROEN-fractie met betrekking tot de zone 30 in de Bieststraat 
vervalt. 
"Met betrekking tot het punt 3.3.2 Zone 30 
Venstraat zone 30 te maken." 
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BESLUIT: 3 stemmen ja: Ann Morissens, Wouter Decat en Maria Luise Altmutter. 

15 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Sigrid Van 
Obbergen, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi 
Serranne. 
5 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en 
Regina Wolfs. 
 

het amendement te verwerpen. 
 
30. VLP amendement 16 b 
Op voorstel van de GROEN-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria 
Luise Altmutter, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren en Steven Michiels. 
1 stem tegen: Remi Serranne. 
3 onthoudingen: Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

Met betrekking tot het punt 3.3.2 Zone 30 
Te onderzoeken de Zevenbunderweg zone 30 te maken. 
 
 
31. VLP amendement 16 c 
Op voorstel van de GROEN-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria 
Luise Altmutter, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren en Steven Michiels. 
1 stem tegen: Remi Serranne. 
3 onthoudingen: Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

Met betrekking tot het punt 3.3.2 Zone 30 
Te onderzoeken hoe een sensibiliseringscampagne te voeren met betrekking tot de invoering van de 
zone 30.  
 
32. VLP amendement 17 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit het volgende amendement goed te keuren 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria 
Luise Altmutter, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en 
Remi Serranne. 
3 onthoudingen: Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

 samen met het concept overgang fietsstraten het einde van fietspaden te onderzoeken. 
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33. VLP amendement 18 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria 
Luise Altmutter, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en 
Remi Serranne. 
3 onthoudingen: Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

via onderzoek alle plaatsen waar een fietspad eindigt en/of de baan dwarst (op zogenaamde T-
kruispunten) te inventariseren en er het einde van het fietspad correct aan te duiden. Er wordt 
nagegaan hoe op maat de fietsers beter beschermd kunnen worden, via rugdekking met versmalling 
of verkeersdrempel, aanduiding van fietsers op de rijbaan: bv. Beringstraat – richting dorp, 
Wespelaarsebaan – richting dorp (verwarrend bv. verboden doorgang voor fietsers). 
 
34. VLP amendement 19 
Over het door de CD&V-fractie ingediende amendement 
"3.5. Fietssuggestiestroken 
AANVULLEN EN AANPASSEN 
Voor een aantal straten gelden fietssuggestiestroken enkel als voorlopige maatregel, in afwachting 
van de aanleg van volwaardige fietspaden en/of (gecombineerde) fiets- en voetpaden. Meer bepaald 
wordt voor straten met een stuk ontsluitingsverkeer (gemarkeerd met *) gestreefd naar de aanleg 
van volwaardige fietspaden (binnen de zes jaar gemarkeerd met **) 
Ravesteinstraat (breed gedeelte) 
*Kwaenijkstraat  
**Goorstraat (samen met de geplande rioleringswerken) 
Venstraat (tussen Bieststraat en Barelweg) 
Aarschotsebaan 
Kallebeekstraat (breed gedeelte) 
*Heikestraat 
Hollestraat 
*Anderveldstraat 
**AANVULLEN EN AANPASSEN Laarstraat, gecombineerd met voetpad en enkele snelheidsremmers 
hier wordt voorzien in de aanleg van gecombineerde fiets-voetpaden of een dubbelrichtingsfietspad 
(rechterzijde) die de wijk langs de ontsluit richting Leuvensesteenweg en richting de nieuw aan te 
leggen fietsverbinding met de Vaartdijk 
**Oudestraat tot Pleinstraat (overkant N21)" 
 
BESLUIT: 6 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria 

Luise Altmutter en Steven D'hont. 
12 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Willy Stroobants, Gert 
Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
5 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen en 
Regina Wolfs. 
 

het amendement te verwerpen. 
 
35. VLP amendement 20 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit het volgende amendement goed te keuren 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

in 3.6. Concept snelheidsremmer te onderzoeken om in het brede deel van de Kallebeekstraat en in 
de Langestraat een snelheidsremmer aan te brengen onder het concept van een verkeersplateau (3.8 
of een oversteek trage weg (3.12). Voor de Langestraat indien geen trajectcontrole mogelijk is en te 
onderzoeken samen met het verhoogd aanleggen van de kruispunten Waterbosstraat en Maenrot. 
 
36. VLP amendement 21 
De CD&V-fractie trekt het amendement in. 
 
. 
 
37. VLP amendement 22 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit het volgende amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 22 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van 
Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 
Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
1 onthouding: Eddy Mortier. 
 

voor wat betreft 3.7 Heraanleg banaan: “Het basisprobleem van dit kruispunt is de zeer scherpe 
bocht in combinatie met de woning die tot aan het fietspad is gebouwd. Een rechte kruising zoals in 
de concepttekening is daardoor op korte termijn en zonder bijkomende onteigeningen niet mogelijk. 
Bijkomend moet rekening gehouden worden met de draaicirkel van vrachtwagens en bussen (die is 
minimaal, zie ook hoe vaak de Ω-profielen worden omgereden), het niet stimuleren van het 
sluipverkeer door het centrum van Hever, de snelheid afremmen richting Hever. 
Er zal daarom, samen met INFRABEL, onderzocht worden of het ondertunnelen of het rechttrekken 
van de overweg richting Heverbaan mogelijk is. Vervolgens kan een heraanleg van het kruispunt 
Heverbaan x Bieststraat overwogen worden. In afwachting worden de drie armen van dit kruispunt 
conform de schets voorzien van zebrapaden en fietsoversteken.” 
 
38. VLP amendement 23 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

voor 3.8 Concept verkeersplateau volgende onderzoeken aan te vullen: 
*Langestraat mogelijke versmallingen 3.6 samen te onderzoeken met het verhoogd aanleggen van de 
kruispunten Waterbosstraat en Maenrot verhoogd aanleggen  
*Laarstraat mogelijke versmallingen 3.6 samen te onderzoeken met het verhoogd aanleggen van het 
kruispunt met Loobeekstraat en Vorstweg onder 3.8 of 3.12 
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39. VLP amendement 24 
Op voorstel van de GROEN-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 22 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van 
Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 
Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
1 onthouding: Eddy Mortier. 
 

in 3.11 te onderzoeken om een veilige fietsoversteek te voorzien ter hoogte van de kruising Bosveld-
Gottendijsdreef. 
 
40. VLP amendement 25 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

de lijst in 3.12 over het concept oversteek trage wegen is exemplarisch en zal verder aangevuld 
worden in het tragewegenplan. 
 
41. VLP amendement 26 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

in 3.13 Trage Wegen de verbindingen Pastorijstraat-Molen-Hanswijkstraat via nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug en Laarstraat-Vaartdijk als te onderzoeken toe te voegen. 
 
42. VLP amendement 27 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria 
Luise Altmutter, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en 
Remi Serranne. 
3 onthoudingen: Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

in 3.14 Voet- en fietspaden de Laarstraat als te onderzoeken toe te voegen. 
 
43. VLP amendement 28 
Op voorstel van de GROEN-fractie besluit volgend amendement aan te nemen:  
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BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
1 stem tegen: Willy Stroobants. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

met betrekking tot 3.16.2 Ontharding, verbetering publieke ruimte, dat de gevraagde 
onthardingsmogelijkheden en mogelijke vergroening al binnen het bestelde masterplan voor 
Boortmeerbeek vallen. De mogelijkheden voor ontharding en ontgroening in Schiplaken en Hever zijn 
te onderzoeken. 
 
44. VLP amendement 29 
Op voorstel van de GROEN-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, 
Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
5 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma, Regina Wolfs en Willy 
Stroobants. 
 

met betrekking tot 3.18 sensibilisering te onderzoeken:  
*hoe het gebruik van de fiets actief  te stimuleren, onder meer in samenwerking met de 
Fietsersbond, VSV, handelaars en scholen; 
*Alle weggebruikers te sensibiliseren over de gevolgen van te hoge snelheid, parkeren  en of rijden 
op het voetpad, fietspad. 
*Eén autoloze zondag per jaar te organiseren met daaraan gekoppeld een moment waar de inwoners 
elkaar kunnen ontmoeten. 
 
45. VLP amendement 30 
Over het op voorstel van de CD&V-fractie ingediende amendement: 
"3.21. Oprichting gemeenteraadscommissie mobiliteit 
ALGEMEEN TOEVOEGEN 
Om de uitvoering en de verdere detaillering van dit plan evenals de afstemming op het trage-
wegenplan, voorziet de gemeenteraad in de oprichting van een gemeenteraadscommissie mobiliteit. 
Deze commissie komt minstens drie maal per jaar samen. De commissie wordt samengesteld uit de 
fracties in verhouding tot het aantal zetelende gemeenteraadsleden. De huidige beslissing betreft 
een princiepsbeslissing."  
 
BESLUIT: 10 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter 

Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs en 
Steven D'hont. 
12 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 
Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Willy Stroobants, Gert 
Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
1 onthouding: Eddy Mortier. 
 

het amendement te verwerpen. 
 
46. VLP amendement 31 
Op voorstel van de CD&V-fractie besluit volgend amendement aan te nemen: 
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BESLUIT: 22 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van 
Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 
Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
1 onthouding: Eddy Mortier. 
 

met betrekking tot de evaluatie van het verkeersleefbaarheidsplan: 
*Een duidelijk kader uit te werken voor de evaluatie van de verschillende maatregelen.  
*Er wordt zo snel mogelijk en met behulp van deskundigen een reeks indicatoren opgesteld op basis 
waarvan de maatregelen geëvalueerd worden. 
*Gedurende de eerste 3 jaar van de implementatie wordt er 6 maandelijks geëvalueerd. Indien er 
bijsturingen nodig zijn, worden deze binnen een redelijke termijn doorgevoerd 
*Op korte termijn een mobiliteitsambtenaar aan te werven. 
*De gemeenteraad op geregelde tijdstippen te informeren over de evaluatie en de aanpassingen. 
 
47. Verlenging SG Midden Vlaams-Brabant 
Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een 
scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen; 
 
Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de 
eerste schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich hoogstens 
over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken; 
 
Overwegende dat de huidige scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant onder de vorm van een 
interlokale vereniging werd opgericht; 
 
Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige overeenkomst van 
scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant en deze na een periode van zes schooljaren afloopt op 
31 augustus 2020;  
 
Overwegende dat alle deelnemers de samenwerking wensen te verlengen voor een periode van zes 
schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van het beheerscomité van de 
scholengemeenschap; 
 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met 
125quaterdecies, zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX; 
 
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 het advies van de schoolraad van 7 mei 2020; 
 
Gelet op het overleg van het ABOC van 7 mei 2020; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het lokaal 
bestuur, de artikelen 40 en 41 en de artikelen 388 tot en met 395 in het bijzonder; 
 
BESLUIT: eenparig. 
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art. 1 
De huidige overeenkomst inzake de interlokale vereniging scholengemeenschap Midden Vlaams-
Brabant in de vorm van een interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 
september 2020. 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de eventuele overeenkomsten af te 
sluiten en de vertegenwoordiging in het beheerscomité op te nemen. 
 
48. Ontslag bestuurder SWAL 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2019 betreffende de aanduiding van 
schepen Michel Baert als bestuurder bij SWAL; 
 
Overwegende dat de statuten van SWAL voorzien in een beurtelingse vertegenwoordiging vanuit de 
gemeenten in de raad van bestuur; 
 
Overwegende dat het eerste jaar van de bestuursperiode toegewezen werd aan Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat de procedure vereist dat de aanstellende gemeenteraad een ontslagbesluit neemt 
vooraleer de volgende gemeente rechtsgeldig haar vertegenwoordiger kan aanduiden; 
 
Gelet op de brief van SWAL van 18 februari 2020 met betrekking tot dit onderwerp; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het ontslag van schepen Michel Baert als lid van de raad van bestuur van SWAL wegens beëindiging 
van de afgesproken periode te aanvaarden. 
 
art. 2 
SWAL op de hoogte te stellen van dit besluit. 
 
49. Iverlek - mandatering algemene vergadering  12 juni 2020 
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 per aangetekend schrijven van 30 maart 2020 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 12 juni 
2020 plaats heeft in Waerboomhof, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden; 
  
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente  per brief van 30 maart 
2020 overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering;  
 
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het 
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden. 
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Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de 
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de 
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op 
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende 
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken 
 
BESLUIT: 23 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, 
Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven 
D'hont, Gert Verschueren, Steven Michiels en Remi Serranne. 
 

art. 1  
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 12 juni 2020:  

1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31december 2019 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 
6:115 WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2019. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Benoeming van een commissaris. 
8. Statutaire mededelingen. 

 
art. 2  
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten.  Dit geeft het  standpunt 
van de gemeente Boortmeerbeek weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene  vergadering 
als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal  worden in een overzichtslijst 
‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de  deelnemers’ die gevoegd zal worden 
bij de notulen van bovenvermelde Algemene  Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket  zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
 
art. 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente Boortmeerbeek die zal deelnemen aan de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 12 juni 2020 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing. 
 
art. 4  
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 
 
50. TMVS - mandatering algemene vergadering 16 juni 2020 
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Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv; 
 
Gelet op de statuten van TMVS dv; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 27 maart 2020 voor de algemene vergadering van TMVS dv die 
plaatsvindt op 16 juni 2020 en waarvan de agenda werd meegedeeld; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2019 waarbij schepen Remi Serranne werd 
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering TMVS tot het einde 
van de legislatuur; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering van TMVS dv 
van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documenten: 

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en 

de overdracht van een deelnemer 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslag van de commissaris 
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31december 2019 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 
8. Varia en mededelingen 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op te dragen om namens het bestuur alle akten en 
bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 16 juni 2020, te 
onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden 
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering . 
 
art. 3  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan: 

• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a. Stropstraat 1 te 9000 Gent; 
• hetzij per elektronische post 20200616AVTMVS@farys.be. 

 
 
51. Riobra - mandatering algemene vergadering 22 juni 2020 
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/stad per aangetekend schrijven van 1 april 2020 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Riobra die op 22 juni 
2020 plaatsheeft in het Fluvius-gebouw te 3210 Lubbeek, Diestsesteenweg 126; 
  
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeent per brief van 1 april 
2020 overgemaakt werd; 
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Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering;  
 
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het 
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.   
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de 
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de 
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op 
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende 
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is 
besloten Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger en Karin 
Derua, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op 
de algemene vergaderingen van Riobra voor de volledige legislatuur; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Riobra van 22 juni 2020: 

1. Kennisneming verslagen van Riobra van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2019 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 
6:115 WVV) 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Riobra met betrekking tot het boekjaar 2019. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Benoeming van een commissaris. 
8. Statutaire mededelingen. 

 
art. 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten.  Dit geeft het standpunt van de 
gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord 
te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen 
inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van 
bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het 
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 
 
art. 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra op 22 juni 2020 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van 
onderhavige beslissing. 
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art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Riobra, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
 
52. Interleuven - mandatering algemene vergadering 24 juni 2020 
Gelet op de deelname van de gemeente in intergemeentelijke vereniging Interleuven; 
 
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven; 
 
Gelet op de brief van Interleuven van 22 april 2020 waarmee de gemeente wordt uitgenodigd aan de 
algemene vergadering van Interleuven van 24 juni 2020 met volgende dagorde: 

1. Samenstelling van het bureau  
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019  
3. Verslag over de activiteiten 2019  
4. Jaarrekening per 31 december 2019 – verslag van de Commissaris-Revisor  
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten  
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor  
7. Vervanging leden raad van bestuur  
8. Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de uitgetreden 

vennoten  
9. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): NieuwlandMeetshoven: 

oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten  
10. Diversen 

 
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 vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij deze agendapunten; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 
Interleuven van 24 juni  2020 als volgt vast te stellen: 

1. Samenstelling van het bureau  
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019  
3. Verslag over de activiteiten 2019  
4. Jaarrekening per 31 december 2019 – verslag van de Commissaris-Revisor  
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten  
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor  
7. Vervanging leden raad van bestuur  
8. Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de uitgetreden 

vennoten  
9. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): NieuwlandMeetshoven: 

oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten  
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10. Diversen  
 
art. 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente en Interleuven in kennis te stellen van dit besluit. 
 
  
 
  
  
 
53. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 17 juni 2020 
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 het feit dat de gemeente per aangetekende brief met bijhorende agenda en bijlagen van 16 
april 2020 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 17 juni 
2020; 
 
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 besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is 
besloten Karin Derua (vertegenwoordiger) en Maurice Vanmeerbeeck (plaatsvervandgend 
vertegenwoordiger), aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene 
vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de volledige 
legislatuur 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van EcoWerf 
op 17 juni 2020:  

1. Goedkeuring verslag van respectievelijk de buitengewone en de bijzondere algemene 
vergadering van 20 november 2019 

2. Jaarverslag 2019 
2.1. Verslag van de activiteiten 
2.2. Jaarrekening per 31 december 2019 - verslag van de commissaris 
3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels 
4. Voorvergisting: 
4.1. Voorstelling business plan 
4.2. Kennisname motiversingsverslag, oprichtingsakte, statuten en financieel plan 
4.3.  Goedkeuring gunning van de vergistingsinstallatie (OO 2016-EX-01) 



- 29 - 

 

4.4. Goedkeuring tot deelneming in de naamloze vennootschap (op grond van het 
motiveringsverslag) in overeenstemming met artikel 472 DLB 
5. Decharge bestuurders en commissaris 
6. Diversen: 
6.1. Algemeen comité: wijziging vertegenwoordiging Holsbeek 
6.2. ... 
 

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  
Dit besluit 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, directiesecretariaat. 
 
54. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 9 juni 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 24 april 2020 voor de algemene vergadering van 9 
juni 2020 met agenda en bijhorende documenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarmee de raadsleden Rodrigue 
Bijlsma, Audrey Bogaerts, Wouter Decat, Hans De Locht, Bert Meulemans, Willy Stroobants en 
Maurice Vanmeerbeeck werden aangeduid als volmachtdragers van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van HaBoBIB voor de volledige legislatuur 2019-2024, waarbij de volmachtdragers 
eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn; 
 
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: eenparig. 

 
 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 9 juni 
2020:  

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Vaststellen Code van goed bestuur en Huishoudelijk reglement 
3. Goedkeuring verslag van 3 december 2019 
4. Goedkeuring jaarrekening 2019: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten) 
5. Goedkeuring jaarrekening 2019: verslag van de revisor (art. 49 van de statuten) 
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor 
7. Goedkeuring werkingsverslag 2019 
8. Varia 

 
art. 2  
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De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de 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. 
 
55. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 24 juni 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke samenwerking Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 24 april 2020 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 24 juni 2020; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGS Hofheide voor de 
periode 2019 - 2024; 
 
Gelet op de actuele statuten van de intergemeentelijke samenwerking Hofheide die bepalen dat 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering bij 
gemeenteraadsbesluit moeten mandateren met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van IGS Hofheide op 24 juni 2020:  

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 
2019; 

2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2019;  
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
4. Werking van het crematorium; 
5. 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. 
 
 
 
56. Zefier - mandatering algemene vergadering 11 juni 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Zefier; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16maart 2020 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Zefier op 11 juni 2020; 
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Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Zefier op 
11 juni 2020:  
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en  
   toelichting); 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld   
overeenkomstig artikel 5:102 WVV; 
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 
aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort  (rekeningsector) 
gebeurt; 
7. Volmacht  
 
art. 2  
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. 
 
57. Zefier - aanstelling volmachthouder algemene vergadering 24 juni 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Zefier; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brieven van 16maart 2020 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van Zefier op 11 juni 2020; 
 
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 besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019  waarmee schepen Hans De Locht 
werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de cvba 
Zefier voor de volledige legislatuur en Willy Stroobants als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op artikel 6 § 1 2°  van de statuten van Zefier dat bepaalt dat de raad van bestuur, zelfs zonder 
enige statutaire machtiging, aan de deelnemers aan elke algemene vergadering kan opleggen om 
hun rechten uitsluitend uit te oefenen door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering. 
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De raad van bestuur kan opleggen dat de (enige) volmachthouder een door hem aangewezen 
persoon is.  
 
Gelet op de brief van Zefier van 5 mei 2020 waarin wordt voorgesteld om mevrouw Ann Van den 
Meutter, bestuurder, aan te duiden als volmachthouder voor de gemeente Boortmeerbeek op de 
algemene vergadering van Zefier van 11 juni 2020. 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij xx stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat:  
Ann Van den Meujtter  xx JA - xx NEEN 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 22 stemmen voor; 1 stem blanco; 

 
art. 1 
Mevrouw Ann Van den Meutter, bestuurder van Zefier, aan te duiden als volmachthouder voor de 
gemeente Boortmeerbeek op de algemene vergadering van Zefier van 11 juni 2020. 
 
art. 2  
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. 
 
58. Herdenking Transport XX 19 april 2020 
Agendapunt toegevoegd door de N-VA-fractie 
  
In de krant mochten we vernemen dat schepen Baert op 19 april jongstleden bloemen neerlegde bij 
het herdenkingsmonument voor het XXe konvooi.  
Ook werd ons geïnformeerd we dat hij hiervoor een boete ontving wegens het niet-naleven van het 
samenscholingsverbod en het maken van een niet-essentiële verplaatsing. 
Graag hadden wij dan ook geweten of het College deze herdenking proactief had geannuleerd, of 
misschien net de toelating had gegeven aan de bevoegde schepen om de herdenking alsnog ‘en petit 
comité', door te laten gaan.  
Het antwoord is integraal opgenomen in het zittingsverslag. 
  
 
59. Post-coronaplan 
Agendapunt toegevoegd door de Groen-fractie 
Dit punt werd besproken samen met agendapunt 9 (Stand van zaken coronacrisis in de gemeente). 
Het integrale antwoord is opgenomen in het zittingsverslag. 
 
 
 
 
Besloten zitting 
 
60. Disponibiliteit adjunct-algemeen directeur 
Gelet op artikel 41, tweede lid, 6° van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op artikel 247 van de rechtspositieregeling van de gemeente Boortmeerbeek dat luidt als volgt:  
§1. Een statutair personeelslid dat geen recht heeft op uitkeringen in het kader van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, wordt bij afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit in disponibiliteit gesteld 
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op het ogenblik dat het personeelslid het beschikbare ziektekrediet, vermeld in artikel 239, heeft 
opgebruikt. 
§2. De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit houdt op telkens als de toestand van ziekte of 
invaliditeit ophoudt te bestaan, of als het betrokken statutaire personeelslid, al dan niet vervroegd, 
op pensioen wordt gesteld. 
Voor de vaststelling en rechtvaardiging van de toestand van ziekte of invaliditeit gelden dezelfde 
regels als voor een ziek of invalide statutair personeelslid dat zijn beschikbare ziektekrediet nog niet 
volledig heeft opgebruikt; 
 
Gelet op artikel 248 van de rechtspositieregeling van de gemeente Boortmeerbeek dat luidt als volgt: 
§1. Het statutaire personeelslid dat in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of invaliditeit, ontvangt 
een wachtgeld, gelijk aan 60 % van het laatste activiteitssalaris en de fictieve ontwikkeling daarvan, 
berekend volgens de regels die van toepassing zouden zijn geweest als het personeelslid nog in 
effectieve actieve dienst was gebleven. 
§2. Het bedrag van dat wachtgeld mag echter in geen geval minder bedragen dan: 
- de vergoedingen die betrokkene in dezelfde toestand zou hebben verkregen met toepassing van de 
regeling voor contractuele personeelsleden in het kader van de sociale verzekering bij ziekte of 
invaliditeit; 
- het pensioen dat de betrokkene zou verkregen hebben indien hij op de dag dat hij in disponibiliteit 
werd gesteld, tot de vervroegde pensionering was toegelaten; 
 
Overwegende dat het ziektekrediet van de heer Nico Weyns sedert 13 december 2019 is opgebruikt; 
  
Overwegende dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die op het lokale bestuur rusten bij 
het stellen van bestuurshandelingen, waarin zij een discretionaire bevoegdheid heeft. Dat het 
rechtszekerheidsbeginsel belet een lokaal bestuur een beslissing met terugwerkende kracht te doen 
nemen, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden; 
  
Overwegende dat de gemeenteraad, conform de rechtspositieregeling van de gemeente 
Boortmeerbeek en de bepalingen uit het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn’ telkens discretionair dient te bepalen of een statutair personeelslid in 
disponibiliteit wordt gesteld; 
 
Overwegende dat, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, die beslissing enkel gevolgen kan 
hebben voor de toekomst. Dat er in deze geen uitzonderlijke omstandigheden zijn die een afwijking 
op het rechtszekerheidsbeginsel kunnen verantwoorden; 
 
Gelet op de stemming over dit voorstel het volgende resultaat oplevert: 20 ja, 1 neen, 1 onthouding. 
Er is 1 ongeldige stem;  
Bijgevolg:  
Beslist met 20 ja, 1 neen en 1 onthouding 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: aangenomen na geheime stemming: 20 stemmen voor; 1 stem tegen; 1 onthouding; 

 
art. 1 
De heer Nico Weyns wordt in disponibiliteit gesteld met ingang van 12 mei 2020. 
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Artikel 2:  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoeringsmodaliteiten.   
 
Artikel 3: 
De heer Weyns wordt op de hoogte gebracht van dit besluit.  
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De algemeen directeur  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

 Johan Smits  Steven Michiels 

 


