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GEMEENTERAAD 

 

 
Zitting van  23 november 2020 

 
 

Aanwezig: Steven Michiels voorzitter 
Karin Derua burgemeester 
Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranne
 schepenen 
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 raadsleden 
Johan Smits algemeen directeur 
 

 
Kennisname toezichtsbesluit 
 
Openbare zitting 
1. Besluit burgemeester organisatie gemeenteraad 
2. Notulen vorige zitting 
3. Kennisname antwoord gouverneur op klacht 
4. Tracé der wegen OMV2020/00059VK – Boomblokweg 
5. Tracé rooilijn OMV2020/00124VK – Pastorijstraat (Rijmenamsebaan) 
6. Tracé rooilijn OMV2020/00110VK - Anjerweg 
7. Kosteloze grondafstand - OMV2019/00168VK - Stationsweg - Vleminckx 
8. Reglement op het telewerken 
9. Vergoeding gemeentelijke liaisonarts Covid19 
10. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2021 en toekenning coronatoelage 
11. Aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025 nummer 1 
12. Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 1 gemeente & OCMW 
13. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 8 december 2020 
14. Cipal - mandatering algemene vergadering 10 december 2020 
15. IGO - mandatering algemene vergadering 11 december 2020 
16. Riobra - buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 
 
Agendapunten aangebracht door de Vlaams Belang-fractie 
17. Zwerfkatten 
18. Riolering 
 
Agendapunt aangebracht door onafhankelijk raadslid Sigrid Van Obbergen 
19. Milieubelasting 
 
Agendapunten aangebracht door de Groen-fractie 
20. Milieubelasting 
21. Bevoegdheidsverdeling college van burgemeester en schepenen op gemeentelijke website 
22. Telraamproject 
23. Project mobiele plantenbakken 
Agendapunten aangebracht door de N-VA-fractie 
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24. Prijssubsidie autonoom gemeentebedrijf 
25. Stand van zaken voormalige pastorie Schiplaken 
26. Gevolgen federale effectentaks 
 
Agendapunten aangebracht door de CD&V-fractie 
27. Notulen college 19 augustus 2020 
28. Hondenloopweide 
29. Ondersteuning eerstelijnszorgers coronacrisis 
30. Opvolging dossier zwembad 
31. Cameratoezicht glascontainers 
32. Invulling openstaande vacatures 
33. Gemeenteraadscommissie 'trage wegen' 
 
Agendapunt gezamenlijk aangebracht door de CD&V-fractie, de Groen-fractie en de N-VA-fractie 
34. Organisatie gemeenteraad 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Besluit burgemeester organisatie gemeenteraad 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 6 november 2020 
betreffende de organisatie van de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de  
gemeenteraad van heden 23 november 2020. 
 
2. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 26 oktober 2020 goed. 
 
3. Kennisname antwoord gouverneur op klacht 
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant van 6 november 2020 betreffende een klacht ingediend door schepen Michel Baert over de 
besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2020 betreffende de 
plaatsing van de aannemingswerken voor de aanleg van knips in de Beringstraat en de Pastorijstraat. 
De gouverneur geeft geen gevolg aan de klacht, maar wijst erop dat het college van burgemeester en 
schepenen ook voor haar orgaan een huishoudelijk reglement moet opstellen. 
 
4. Tracé der wegen OMV2020/00059VK – Boomblokweg 
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2020 betreffende het 
verkeersleefbaarheidsplan; 
 
Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt: 
“§ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, 
roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg. 
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De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, 
en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De 
gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in 
de eventuele vergunning opneemt. 
 
§ 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste 
aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over 
de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het 
verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.” 
 
Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47; 
 
Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020037406 
(OMV2020/00059VK)  op 23 maart 2020 ingediend bij de gemeente Boortmeerbeek door Chris 
Vandeven namens EVILLAS, voor het creëren van 37 bouwloten in  Boortmeerbeek, Boomblokweg 
25, kadastraal gekend als Afdeling 2, Sectie B, nr. 481F, 573B, 484, 482, 572, 569G, 481G, 489K, 570B, 
481M, 570C, 571, 573F, 568E; 
 
Gelet op het e-mailbericht van aanvrager Evillas van heden 23 noevmber 2020 om 11.33 u met 
volgende inhoud: "Allen, 
Hierbij de bevestiging dat wij het hierboven vernoemd dossier zonet via het Omgevingsloket 
ingetrokken hebben.  Het dient dus niet behandeld te worden op de gemeenteraad van deze avond. 
Wij zouden willen vragen om, zodra het jullie schikt, hierover samen te zitten. 
Alvast bedankt!  
Vriendelijke groeten, 
ir Chris Van de Ven 
Managing Director" 
 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De aanvraag over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg voor de 
omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV_2020082058 (OMV2020/00124VK) op 23 
maart 2020 ingediend bij de gemeente Boortmeerbeek door Chris Vandeven namens EVILLAS, voor 
het creëren van 37 bouwloten in  Boortmeerbeek, Boomblokweg 25, kadastraal gekend als Afdeling 
2, Sectie B, nr. 481F, 573B, 484, 482, 572, 569G, 481G, 489K, 570B, 481M, 570C, 571, 573F, 568E niet 
te behandelen. 
 
5. Tracé rooilijn OMV2020/00124VK – Pastorijstraat (Rijmenamsebaan) 
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt: 
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“§ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, 
roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg. 
 
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, 
en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De 
gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in 
de eventuele vergunning opneemt. 
 
§ 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste 
aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over 
de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het 
verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.” 
 
Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt: 
“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad 
neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de 
gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie 
als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een 
omgevingsvergunningscommissie vereist is.” 
 
Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit: 
 
“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de 
tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook 
hier herhaald: 
- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad 

voor te leggen; 
- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het 

verkavelen van gronden; 
- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde 

overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep; 
- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de 

vergunningsaanvraag; 
- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, 

niet de andere bezwaarschriften.” 
 
Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020082058 
(OMV2020/00124VK)  op 25 juni 2020 ingediend bij de gemeente Boortmeerbeek door Jan Foqué, 
Landmeters en Schattingsbureel, bij volmacht van Anne Anthonis, voor het creëren van 4 bouwloten 
voor halfopen bebouwing en het slopen van een woning in  Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 3, 
kadastraal gekend als Afdeling 1, Sectie A, nr. 294K2; 
 
Overwegende dat deze omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden onder meer het 
slopen van een ééngezinswoning in open verband, het creëren van 4 loten voor halfopen bebouwing 
en het wijzigen van de rooilijn aan de zijde van de Pastorijstraat omvatten; 
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Overwegende dat het dossier een belofte van grondafstand omvat; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 17 juli 2020 tot 15 augustus 2020 geen 
bezwaar werd ingediend die betrekking hebben op het wegenisdossier of in verband kunnen 
gebracht worden met de beoordelingsgronden opgesomd in art. 3, 4 en desgevallend art. 6 van het 
Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om te beraadslagen over 
voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning met dossiernummer 
OMV_2020082058 (OMV2020/00124VK), op 25 juni 2020 ingediend voor het creëren van 4 
bouwloten voor halfopen bebouwing en het slopen van een woning in  Boortmeerbeek, 
Rijmenamsebaan 3, kadastraal gekend als Afdeling 1, Sectie A, nr. 294K2; 
 
Overwegende dat na debat wordt vastgesteld dat de procedure mogelijk niet juist gevoerd wordt en 
voorafgaandelijk de dossierindiening van de verkaveling de zaak van de wegen aan de gemeenteraad 
principieel had moeten worden voorgelegd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
De voorliggende beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg 
voor de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV_2020082058 
(OMV2020/00124VK) op 25 juni 2020 ingediend voor het creëren van 4 bouwloten voor halfopen 
bebouwing en het slopen van een woning in  Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 3, kadastraal gekend 
als Afdeling 1, Sectie A, nr. 294K2 NIET te behandelen. 
 
art. 2  
De principiële vraag tot behandeling van het aspect van de wegen vanwege de indiener af te 
wachten. 
 
6. Tracé rooilijn OMV2020/00110VK - Anjerweg 
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt: 
“§ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, 
roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, 
wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg. 
 
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, 
en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de 
gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De 
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gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in 
de eventuele vergunning opneemt. 
 
§ 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste 
aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over 
de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het 
verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.” 
 
Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt: 
“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad 
neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de 
gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie 
als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een 
omgevingsvergunningscommissie vereist is.” 
 
Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit: 
 
“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de 
tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook 
hier herhaald: 
- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad 

voor te leggen; 
- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het 

verkavelen van gronden; 
- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde 

overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep; 
- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de 

vergunningsaanvraag; 
- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, 

niet de andere bezwaarschriften.” 
 
Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020069301 
(OMV2020/00110VK)  op 6 juni 2020 ingediend bij de gemeente door Wilfried Dekrem namens 
LANDMETERSBUREEL DEKREM en in volmacht van Emma Trompet voor het creëren van 1 lot voor 
open woningbouw met grondafstand in Boortmeerbeek, Anjerweg 12, kadastraal gekend als Afdeling 
2, Sectie B nr. 445G en 444X; 
 
Overwegende dat deze omgevingsvergunning het verkavelen van gronden onder meer het wijzigen 
van de breedte van de Anjerweg ter hoogte van beide percelen en een kosteloze grondafstand van 
een perceel met een oppervlakte van 1a14ca aan de gemeente omvatten; 
 
Overwegende dat het dossier een belofte van grondafstand en schuldbekentenis tot het betalen van 
de kosten tot verwezenlijking van de grondafstand omvat en dat de aanvrager, bij volmacht, verzoekt 
om de gedeeltelijke wijziging van een deel van de wegbedding van de Anjerweg te Boortmeerbeek 
en zich bereid verklaart navolgende kosten ten laste te nemen: 
 
- opstellen van de nodige plannen dienstig tot wijziging van de rooilijn; 
- erelonen en kosten voor het opstellen van het nodige schattingsverslag; 
- betaling van de meerwaarde, volgens schatting van de gronden ingevolge deze wijziging; 
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- andere kosten en voorwaarden die door de gemeente in bepaalde omstandigheden kunnen 
worden opgelegd (bijv. eventueel verharden); 

 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 6 juli 2020 tot 4 augustus 2020 geen bezwaar 
werd ingediend die betrekking hebben op het wegenisdossier of in verband kunnen gebracht worden 
met de beoordelingsgronden opgesomd in art. 3, 4 en desgevallend art. 6 van het Decreet houdende 
de Gemeentewegen van 3 mei 2019; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om te beraadslagen over 
voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning met dossiernummer 
OMV_2020069301 (OMV2020/00110VK), op 6 juni 2020 ingediend bij de gemeente door Wilfried 
Dekrem namens LANDMETERSBUREEL DEKREM en in volmacht van Emma Trompet voor het creëren 
van 1 lot voor open woningbouw met grondafstand in Boortmeerbeek, Anjerweg 12, kadastraal 
gekend als Afdeling 2, Sectie B nr. 445G en 444X; 
 
Overwegende dat na debat wordt vastgesteld dat de procedure mogelijk niet juist gevoerd wordt en 
voorafgaandelijk de dossierindiening van de verkaveling de zaak van de wegen aan de gemeenteraad 
principieel had moeten worden voorgelegd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
De voorliggende beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg 
voor de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV_2020069301 
(OMV2020/00110VK) 6 juni 2020 ingediend bij de gemeente door Wilfried Dekrem namens 
LANDMETERSBUREEL DEKREM en in volmacht van Emma Trompet voor het creëren van 1 lot voor 
open woningbouw met grondafstand in Boortmeerbeek, Anjerweg 12, kadastraal gekend als Afdeling 
2, Sectie B nr. 445G en 444X  NIET te behandelen. 
 
art. 2  
De principiële vraag tot behandeling van het aspect van de wegen vanwege de indiener af te 
wachten. 
 
7. Kosteloze grondafstand - OMV2019/00168VK - Stationsweg - Vleminckx 
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 februari 2020, houdende de goedkeuring van het 
voorgelegd ontwerp voor de aanleg van het tracé der wegenis en het rooilijnplan; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie OMV2019/00168VK zoals verleend door het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 maart 2020 aan TOPO bvba; 
 
Gelet op het opmetingsplan van 20 juni 2020 met referentie 2019.06.11 zoals opgesteld door 
landmeter Bruno Mertens voor TOPO bvba, FR. De Merodestraat 111 te2800 Mechelen; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken wegenis en een strook grond aan de Stationsweg, momenteel 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, afdeling 2, sectie A en perceelnummers 149R3 en 149E5 en 
geprekadastreerd met referentie 24039/10390; 
  
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2020 waarin de 
grondafstand als voorwaarde is opgenomen; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
 
Gelet op het bodemattest; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 
 
Gelet op het delegatiebesluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 28 januari 2019; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Een strook grond in de Stationsweg met de oppervlakte van 1 are en 0 centiare, zoals aangeduid op 
het opmetingsplan (lot 5) met de referenties van prekadastratie 24039/10390 , opgemaakt door 
Bruno Mertens voor TOPO bvba, Fr. De Merodestraat 111 te 2800 Mechelen, gratis over te nemen en 
in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 2 
Mevrouw Karin Mathilda Derua, burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 28 januari 2019 
van de voorzitter Steven Michiels, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht te 
verlenen de akte van de grondafstand in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
8. Reglement op het telewerken 
Gelet op de Europese raamovereenkomst over telewerken van 16 juli 2002;   
 
Gelet op de wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2007 waarin het reglementair kader wordt 
vastgelegd van  rechten en plichten van werkgever en personeelsleden bij occasioneel en niet-
regelmatig uitgevoerd telewerk; 
 
Gelet op de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 januari 2019 en van kracht sedert 27 januari 2019 
waarin telewerk erkend wordt in de wetgeving arbeidsongevallen in de publieke sector (Wet 3 juli 
1967);  Dat – om verzekeringstechnisch in orde te zijn – een formalisering van het telewerken nodig 
is; 
 
Gelet op de ministeriële besluiten van 23 maart 2020 en 24 maart 2020 waarin opgenomen is dat 
bedrijven, inclusief overheidsdiensten in de mate van het mogelijke een systeem van 
telethuiswerken moeten installeren; 
 
Gelet op het ministeriële besluit van 1 november 2020 waarin gesteld wordt dat telethuiswerken 
verplicht is bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit 
onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de 
activiteiten of de dienstverlening; 
 
Overwegende dat de COVID-19 maatregelen het telewerken in onze administratieve diensten ingang 
heeft doen vinden;  De voordelen en de aandachtspunten ervan werden blootgelegd; 
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Overwegende dat het lokaal bestuur Boortmeerbeek nieuwe vormen van werken wil installeren en 
telewerk – ook los van de COVID-19 pandemie -  wil mogelijk maken binnen een gestructureerd 
kader; het telewerken kan een aanvulling en ook een oplossing zijn om ongestoord te kunnen 
werken, flexibel om te gaan met werkplekken en woon-werkverplaatsingen beperken; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
Een reglement op het telewerk goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 
 

Reglement op het telewerk 
 

Aanleiding en context 
Het lokaal bestuur Boortmeerbeek wil nieuwe vormen van werken installeren en telewerk mogelijk 
maken binnen een gestructureerd kader.  Dit kan occasioneel of structureel zijn.  De COVID-19 
maatregelen hebben gemaakt dat vele personeelsleden plots zijn gaan telewerken. De voordelen en 
ook de aandachtspunten van het telewerken werden blootgelegd.  
De werkomgeving verbindt en ondersteunt de activiteiten en taken die de personeelsleden 
uitvoeren.  Een goede werkstrategie begint met te begrijpen hoe mensen werken en welke noden er 
spelen.  Door observatie van de verschillende werkvormen en de aanwezigheid op de eigen werkplek 
kunnen werk- en vergaderruimtes gecreëerd worden die afgestemd zijn op specifieke werknoden. 
Daarnaast kan het telewerken een aanvulling en ook een oplossing zijn om ongestoord te kunnen 
werken, flexibel om te gaan met werkplekken en woon-werkverplaatsingen te beperken.  
 
Afdeling I Toepassingsgebied  
Art. 1  
Dit reglement is van toepassing op alle personeelsleden van het lokaal bestuur Boortmeerbeek.  De 
OCMW-raad is bevoegd voor de goedkeuring van de bepalingen die van toepassing zijn voor het 
personeel van het OCMW. 
 
Afdeling II  Definitie 
Art. 2 
Telewerk is niet hetzelfde als thuiswerk, maar wordt beschouwd als een vorm van thuiswerk.   
Bij telewerk voert de werknemer, in het kader van zijn arbeidsovereenkomst, zijn werk thuis of op 
een andere locatie gekozen door de werknemer uit.   
Telewerk is werk dat met de hulp van informatietechnologie buiten de bedrijfslocatie wordt 
uitgevoerd.   
 
Afdeling III Algemene principes 
Art. 3     
Telewerk is een werkmodaliteit die steeds op vrijwillige basis verloopt en in  wederzijds vertrouwen 
tussen het personeelslid en de werkgever wordt toegestaan.  Het telewerk kan alleen worden 
georganiseerd in het belang van de dienst.  
 
Art. 4  
Telewerk kan worden uitgevoerd in de woonplaats van de telewerker of op elke andere vooraf 
gekozen werkplaats. De gekozen werkplek dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de 
arbeidsprestaties.  Dit impliceert dat de nodige infrastructuur aanwezig is en dat op een rustige en 
ongestoorde wijze kan gewerkt worden.  
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Nadat het personeelslid toestemming tot telewerk heeft gekregen, zal hij/zij in het kader van de 
werkzaamheden en mits voorafgaande melding, toelating verlenen tot de locatie aan de aangestelde 
preventieadviseur.  
 
Art. 5  
Telewerk is toegestaan voor personeelsleden die in het kader van de uitvoering van hun 
arbeidsovereenkomst gebruik maken van informaticatechnologie en die het overeengekomen werk 
van op afstand kunnen verrichten.    Het personeelslid kan autonoom werken en is voldoende 
ingewerkt 
Volgende functieprofielen komen niet in aanmerking voor telewerk: 
• Functies die uit hun aard een (permanente) aanwezigheid van het personeelslid in de 
kantoor- en/of klantomgeving vragen 
• Functies waarbij in het kader van de uitvoering van het werk geen gebruik wordt gemaakt 
van informaticatechnologie 
• Functies waarvoor geen ICT-materiaal ter beschikking gesteld wordt die het mogelijk maakt 
om het overeengekomen werk van op afstand uit te voeren (technische  beperkingen). 
 
Art. 6 
Telewerk wordt slechts toegestaan voor welomschreven taken of projecten waarvan de opvolging 
door de rechtstreeks leidinggevende wordt bewaakt. 
 
Art. 7 
De arbeidsvoorwaarden van telewerkers zijn dezelfde als deze van de personeelsleden die vanuit de 
lokalen van de werkgever werken.  Voor de telewerker gelden dezelfde werkbelasting en 
prestatienormen als voor de personeelsleden die geen telewerk uitvoeren. 
 
Art. 8 
De arbeidsprestaties worden op de gekozen en opgegeven werkplek gepresteerd tussen 07:00 uur en 
22:00 uur.  Het aantal te presteren uren is conform het persoonlijk uurrooster.    Het personeelslid 
registreert de gepresteerde uren in het tijdsregistratiesysteem.   
Per gewerkte dag telewerk wordt  maximum de dagelijkse standaardtijd verrekend.  De dagelijkse 
standaardtijd bedraagt 7u36’ op basis van 5 dagen in een 38-uren werkweek voor een voltijdse 
tewerkstelling.  Ook op dagen met laatavondopening of tijdens permanentiedagen wordt de 
werkduur voor telewerk beperkt tot de maximum standaardtijd van 7u36’. 
Voor deeltijdse tewerkstelling wordt voor de normtijden verwezen naar de individuele 
arbeidsovereenkomst.  Occasioneel en exceptioneel overwerk dient steeds aangevraagd te worden 
via het tijdsregistratiesysteem en goedgekeurd te worden door de direct leidinggevende. 
 
Art. 9  
Het personeelslid is bereikbaar en ook oproepbaar in functie van de dienstnoodwendigheid tijdens 
de geldende stamtijden.  Het telefoonnummer en het adres waarop het personeelslid bereikbaar is, 
wordt ter beschikking gesteld van de werkgever.  Het personeelslid verbindt er zich toe om elke 
wijziging in locatie of telefoonnummer onmiddellijk aan zijn werkgever te laten weten. 
 
Art. 10 
Telewerk is geen verworven recht.  Nieuwe situaties kunnen een einde stellen aan het telewerk.  De 
goede werking van de diensten staat voorop.  De werkgever behoudt zich als dusdanig het recht voor 
om een vastgelegde telewerkdag te weigeren of in te trekken om redenen van permanentie, urgentie 
en/of aanwezigheid op werkvergaderingen. 
 
Art. 11  
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Bij het niet naleven van de richtlijnen en afspraken zoals vastgelegd in dit reglement, kan de 
werkgever de mogelijkheid tot telewerken tijdelijk of definitief aan het personeelslid ontzeggen. 
 
Art. 12   
In geval van ziekte of ongeval, zal het personeelslid de werkgever op de hoogte brengen 
overeenkomstig de algemene richtlijnen die zijn opgenomen in het arbeidsreglement. 
 
Art. 13 
De geldende arbeidsongevallenverzekering die door de werkgever is afgesloten, is van toepassing.   
 
Art. 14 
De telewerker heeft mogelijks toegang tot de servers van het lokaal bestuur met daarop 
vertrouwelijke gegevens.  Hij zal de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen zodat de privacy van 
gegevens gewaarborgd is en de vertrouwelijkheid van de informatie van de werkgever gerespecteerd 
blijft. Bij vaststelling van een overtreding van deze regels, ziet de werkgever zich genoodzaakt om 
toepassing te maken van het sanctiebeleid zoals opgenomen in het arbeidsreglement.   
De telewerker laat manipulaties aan privé-apparatuur toe voor zover dit nodig is om het telewerken 
te optimaliseren en de veiligheid ervan te waarborgen (bv. de installatie van software). 
Maakt het personeelslid gebruik van werkapparatuur van de werkgever (GSM, laptop, PC, …) dan 
verbindt hij er zich toe om met deze ter beschikking gestelde materialen zorgvuldig om te gaan. 
 
Afdeling IV      Het occasioneel telewerk 
Art. 15 
Definitie 
Het occasioneel telewerk is het recht van elk personeelslid om incidenteel werk te verrichten vanuit 
een gekozen werkplek met behulp van informatie- en communicatietechnologie en voor zover het 
werk zich daartoe leent. Deze vorm van telewerk is niet standvastig, met regelmaat of bij voortduring 
en wordt enkel uitgeoefend in geval van overmacht of omwille van gemotiveerde persoonlijke 
redenen. 
 
Art. 16  
Welke situaties geven aanleiding tot occasioneel telewerk? 
Occasioneel telewerk kan slechts worden aangevraagd omwille van persoonlijke redenen alsook in 
overmachtssituaties.  De werkgever kan steeds het schriftelijk bewijs opvragen van de situatie die 
aanleiding geeft tot de aanvraag van occasioneel telewerk. 
 
Art. 17  
De aanvraagprocedure 
Het personeelslid dat occasioneel telewerk wenst te verrichten, vraagt dit tijdig en gemotiveerd aan 
bij de direct leidinggevende.  Indien de omstandigheden een voorafgaandelijk overleg met de direct 
leidinggevende in de weg staan, dan wordt een aanvraag ad hoc via telefoon of e-mail in overweging 
genomen.  
 
Art. 18 
Weigering van de aanvraag 
Een weigering wordt steeds door de direct leidinggevende gemotiveerd.  Een mondelinge weigering 
tot occasioneel telewerk is geldig.  De reden van weigering wordt alsdan zo snel mogelijk schriftelijk 
meegedeeld aan het personeelslid.   
Een aanvraag kan geweigerd worden om: 
- redenen die verband houden met de organisatie van de dienst of de dienstverlening 
- het niet voorhanden zijn van een takenpakket dat zich leent voor telewerk  
- het onvoldoende motiveren van de aanvraag  
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- het onvoldoende uitgerust zijn van de werkplek 
- het buitensporig, oneigenlijk of ongerechtvaardigd karakter van de aanvraag. 
 
Art. 19  
Kostenvergoeding - werkapparatuur 
De werkgever stelt de benodigde apparatuur ter beschikking van het personeelslid, voor zover 
mogelijk.  Het personeelslid kan voor occasioneel telewerk – gelet op het exceptionele karakter ervan 
-   eigen apparatuur gebruiken voor zover de voorwaarden inzake informatieveiligheid nageleefd 
kunnen worden. 
Vanaf één dag telewerk per maand, wordt een maandelijkse forfaitaire vergoeding voorzien van 
20,00 EUR als aandeel in de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, 
internetabonnement en telefonie.   
Vanaf één dag telewerk per maand, wordt een maandelijkse forfaitaire  vergoeding van 20,00 EUR 
voorzien voor het gebruik  van een eigen PC. 
 
Art. 20  
Informatieveiligheid 
De verplichtingen inzake informatieveiligheid zijn ook van toepassing bij telewerk.  Bij het gebruik 
van privé ICT-middelen voor telewerken, zal het personeelslid ervoor zorgen dat deze middelen 
tenminste uitgerust zijn met een: 
- Up to date virusscanner 
- Up to date firewall 
- Wachtwoord beveiligd met actieve screensaver 
- Up to date besturingssysteem en applicaties 
 
Personeelsleden kunnen inloggen op het netwerk van het lokaal bestuur en werken vanop afstand. 
Er mag geen informatie worden gekopieerd naar privé ICT -middelen (vb.: opslaan op eigen pc thuis, 
USB-stick, sd-kaart,…) zonder toelating van de werkgever. 
Wanneer men het telewerken tijdelijk onderbreekt voor pauze of andere redenen, is het verplicht 
om het toestel te vergrendelen.  
Beroepsgeheim en discretieplicht gelden ook tegenover andere huisgenoten.  
 
 
Afdeling V   Het structureel telewerk  
Art. 21 
Definitie 
Het structureel telewerken is de mogelijkheid die de werkgever aan het personeelslid aanbiedt om  
op regelmatige basis werkzaamheden te verrichten met behulp van informatie- en 
communicatietechnologie op een gekozen arbeidsplaats.  Het telewerk is structureel.  Er wordt in 
overleg met de werkgever vastgelegd wanneer er buiten de lokalen van de werkgever gewerkt 
wordt.  Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de dienstorganisatie, permanenties, 
overlegmomenten en een optimale dienstverlening.  
 
Art. 22 
Frequentie van het structureel telewerken 
Om de continuïteit te garanderen en om de betrokkenheid te behouden met het bestuur, het team 
en de collega’s, kunnen personeelsleden met een tewerkstelling van 100% een aanvraag tot telewerk 
indienen voor maximum 2 dagen per week, op te nemen in volledige of halve dagen.   
Personeelsleden met een tewerkstelling van minstens 50% kunnen een aanvraag indienen voor 
maximum 1 dag per week.   
Voor de personeelsleden met 50 % tewerkstelling wordt een maximum van 1 dag telewerk per 
maand vooropgesteld. 
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Uitzonderingen op deze frequentie zijn mogelijk voor bepaalde functies en werkzaamheden 
(individuele afspraken). 
 
Art. 23  
Aanvraagprocedure 
Het personeelslid dat structureel telewerk wenst te verrichten, vraagt dit schriftelijk en gemotiveerd 
aan bij de direct leidinggevende door middel van een aanvraagformulier. 
Op het aanvraagformulier specifieert het personeelslid onder meer: 
- welke faciliteiten en/of benodigdheden hij nodig heeft om het telewerk te kunnen uitvoeren 
- het takenpakket dat voor telewerk in aanmerking komt 
- de tijdsperiode en de frequentie van het aangevraagde telewerk 
 
Art. 24  
Beoordeling van de aanvraag 
De direct leidinggevende noteert zijn/haar gemotiveerd advies op het aanvraagformulier en overlegt 
met de algemeen directeur, die gemotiveerd besluit neemt uiterlijk drie maanden na het indienen 
van de aanvraag. 
In het bijzonder worden volgende punten nagegaan: 
- de geschiktheid van de aanvrager om thuiswerk te verrichten 
- de geschiktheid van het functieprofiel  
- de dienstorganisatie en de dienstverlening 
- het materiaal, materieel en de noodzakelijke infrastructuur en uitrusting (kostenanalyse) 
- het akkoord tot naleving van de veiligheidsvoorschriften 
Een weigering wordt steeds schriftelijk gemotiveerd.   
 
Art. 25  
Afsprakennota 
De afspraken met betrekking tot het structureel telewerken worden in onderling overleg tussen de 
direct leidinggevende en het personeelslid gemaakt.  Dergelijke afspraken beantwoorden aan de 
principes vastgelegd in dit reglement en aan de noden van de organisatie.   
De afspraken worden bekrachtigd en geformaliseerd in een gemotiveerd besluit door de algemeen 
directeur op basis  van zijn delegatie inzake dagelijks beheer.   
De afsprakennota vermeldt minimaal de volgende gegevens: 
-  de plaats(en) waar telewerk wordt verricht 
-  de dagen waarop er getelewerkt wordt  
- de overeengekomen arbeidsregeling en/of werkrooster, de arbeidsduur en de registratie van  
 prestaties 
 - de bereikbaarheid en de beschikbaarheid met het oog op de continuïteit van de   
 werkzaamheden vooral tijdens de stamtijden van de gewone arbeidsregeling 
-  een beknopte omschrijving van het takenpakket / de op te leveren output 
-  de faciliteiten en de technische ondersteuning waarop de telewerkere beroep kan doen 
-  de afspraken die gemaakt zijn over de vergoeding van de kosten voor structureel telewerk 
-  de periode wanneer telewerk wordt verricht en de voorwaarden en regels voor het  
 beëindigen, het schorsen van het telewerken, alsook een eventuele verlenging ervan. 
 
Voor een contractueel personeelslid maakt de afsprakennota het voorwerp uit van een bijlage bij de 
arbeidsovereenkomst. 
 
Art. 26  
Beëindiging of aanpassing van de afsprakennota 
 



- 14 - 

Het structureel telewerken wordt regelmatig geëvalueerd en kan zowel door de telewerker als door 
de werkgever beëindigd of aangepast worden.  Een aanpassing of beëindiging door de werkgever 
gebeurt op basis van een gemotiveerd advies van de direct leidinggevende. 
 
Een aanpassing van de afsprakennota wordt in overleg aangepast en ondertekend door beide 
partijen, waarna de nieuwe afspraken in voege gaan. 
 
Bij beëindiging van het telewerken door de werkgever, brengt deze het personeelslid tijdig op de 
hoogte van de intrekking.  Er geldt een opzeggingstermijn van minimum 1 maand.  
 
Naast de beëindiging of aanpassing van het telewerk, behoudt de werkgever zich het recht voor het 
telewerk tijdelijk in te trekken om redenen van permanentie, urgentie en/of aanwezigheid op 
werkvergaderingen. 
 
Art. 27  
ICT apparatuur 
De werkgever stelt de benodigde ICT connectiviteit en technologie ter beschikking van het 
personeelslid, zodat deze vlot vanuit andere locaties dan  de lokalen van de werkgever kan werken. 
Deze werkapparatuur wordt geïnstalleerd en onderhouden door de werkgever. 
Het personeelslid gaat zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde communicatiemiddelen en 
materialen.  Een privégebruik van de communicatiemiddelen is niet toegestaan. 
In voorkomend geval, brengt de telewerker onmiddellijk de werkgever op de hoogte van een defect 
aan de ter beschikking gestelde communicatiemiddelen en materialen, of van een geval van 
overmacht waardoor het telewerk niet kan worden uitgevoerd. 
 
Art. 28   
Informatieveiligheid 
De werkgever treft op de ICT-middelen van het bestuur de nodige maatregelen met het oog op het 
beschermen van de gegevens die door de telewerker voor professionele doeleinden worden gebruikt 
en verwerkt, in het bijzonder ten aanzien van de (persoons)gegevens.  De werkgever informeert de 
telewerker over de geldende richtlijnen inzake de bescherming van de gegevens, waarnaar de 
telewerker verplicht zal handelen. De werkgever behoudt zich het recht om beheer op afstand op 
deze  ICT-middelen van het bestuur, mogelijk te maken via een softwaretoepassing. Hiermee zijn de 
volgende zaken mogelijk: 
- Hulp en ondersteuning op afstand bij professionele IT problemen. 
- Automatische uitrol van updates en software en antivirus om de beveiliging te verbeteren. 
- Wissen op afstand / blokkeren op afstand in het geval van diefstal / verlies 
- Lokalisatie van de laptop, in het geval van diefstal / verlies  
- Monitoring / alerting van statistische gegevens van professionele applicaties voor rapporten. 
 
Personeelsleden kunnen inloggen op het netwerk van het lokaal bestuur en werken vanop afstand. 
Er mag geen informatie worden gekopieerd naar privé ICT -middelen (vb.: opslaan op eigen pc thuis, 
USB-stick, sd-kaart,…) zonder toelating van de werkgever. 
Wanneer men het telewerken tijdelijk onderbreekt voor pauze of andere redenen, is het verplicht 
om het toestel te vergrendelen.  
Beroepsgeheim en discretieplicht gelden ook tegenover andere huisgenoten.  
 
Art. 29  
Kostenvergoeding 
Er wordt een vergoeding betaald voor de gemaakte kosten in het kader van structureel telewerk 
vanaf één dag telewerk per maand.  Een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 20,00 EUR wordt 
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voorzien als aandeel in de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, 
internetabonnement en telefonie.   
 
9. Vergoeding gemeentelijke liaisonarts Covid19 
Overwegende dat de Eerstelijnszone Leuven Noord vanuit Vlaanderen de taak gekregen heeft om bij 
besmettingen met het COVID-19 virus mee ondersteuning te bieden op lokaal vlak. Hiervoor werd er 
een structuur opgezet waarbij de huisartsen ondersteund worden door één medische expert (SPOC) 
per zone, een liaisonarts per gemeente en de gemeentelijke crisis cel. Het doel van dit alles is om 
lokaal besmettingen in een beperkte cluster (1 à 2 personen die niet deel uit maken van hetzelfde 
gezin) snel aan te pakken en verdere verspreiding zo goed mogelijk tegen te gaan. Vlaanderen is van 
oordeel dat we met deze lokale structuur de broodnodige tijdswinst kunnen boeken in het verder 
verspreiden van het virus en zo de gezondheid van eenieder beter kunnen waarborgen; 
 
Overwegende dat de taak van de liaisonarts erin bestaat , om indien nodig,  bij een besmetting de 
nodige info te leveren aan het lokaal niveau om samen met het crisisteam van de gemeente snel de 
nodige stappen te zetten om mogelijke verspreiding in te dijken. Tevens ook de nodige 
ondersteuning te voorzien voor de besmette patiënt indien nodig. Hij is het overkoepelend 
aanspreekpunt per gemeente; 
 
Overwegende dat vanuit Vlaanderen er een vergoeding voorzien werd voor de medische expert; 
 
Overwegende dat het systeem van bijkomende ondersteuning van een liaisonarts per gemeente een 
eigen beslissing is van de lokale huisartsenkringen en de drie Leuvense Eerstelijnszones, en hiervoor 
op Vlaams niveau geen financiering voorzien is; 
 
Gelet op het voorstel van de drie Leuvense Eerstelijnszones om de liaisonarts te vergoeden per case 
a rato van 40,00 EUR. Als referentie werd gekeken naar het honorarium van een huisbezoek 
vastgelegd voor 2020 op 39,63 EUR. Voor de uitbetaling van deze vergoeding zou de liaisonarts van 
de gemeente per kwartaal afrekenen met zijn gemeente; 
 
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 200,00 EUR per maand aangezien de zone van 6 
gemeenten een 30 tal cases of gemiddeld 5 cases per gemeente had in de maand augustus. Indien 
het aantal besmettingen afneemt, zoals nu het geval is, zal dit minder zijn. Indien er een grote stijgen 
zou komen zal de taak van de liaisonarts uit handen worden genomen door Vlaanderen. De prognose 
is dus maximaal een verdubbeling met de kosten van de referentiemaand augustus; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 waar een vergoeding van 40,00 
EUR per case aan de liaisonarts toegekend werd; 
 
Overwegende dat vanuit de Eerstelijnszone Leuven Noord een nieuwe vergoeding van 80,00 EUR per 
uur voorgesteld wordt met een plafond van 1,2 uur per week of 5.000,00 EUR per jaar. 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het voorstel tot vergoeding van de liaisonarts van 80,00 EUR per uur met een maximum van 1,2 uur 
per week of 5.000 EUR per jaar te aanvaarden. 
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art. 2 
Het nodige uitgavenkrediet hiervoor te voorzien op de budgetsleutel 0989/61399999 met actie GBB. 
 
art.3 
De eerstelijnszone per mail op de hoogte te stellen van deze beslissing via het volgende mailadres 
info@elzleuvennoord.be. 
 
10. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 2021 en toekenning coronatoelage 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing 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; 
 
Overwegende dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op de inkomsten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf aangezien de sporthal geruime tijd gesloten moest worden; 
 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
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 2021. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2021 de inkomsten voor de 
terbeschikkingstelling van de sporthal minstens 169.049,19 EUR (excl. B.T.W.) moeten bedragen om 
economisch rendabel te zijn. 
 
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanaf heden 
de voorziene prijzen (inclusief 6 % B.T.W.) voor de terbeschikkingstelling van de sporthal te 
vermenigvuldigen met een factor 3,89. 
 
De gemeente Boortmeerbeek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, op basis 
van deze ramingen, de voorziene prijzen (inclusief 6% B.T.W.) voor de terbeschikkingstelling van de 
sporthal moet vermenigvuldigen met een factor 3,89 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 2021 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
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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 2021 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% B.T.W.) die de huurder betaalt 
vermenigvuldigd met een factor 2,89.  
 
De gesubsidieerde prijzen (inclusief 6% B.T.W.) 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. De gemeente 
Boortmeerbeek dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek binnen de vijf werkdagen na ontvangst. 
 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2022 zal worden onderhandeld tussen de gemeente 
Boortmeerbeek en het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vóór 30 januari 2022. 
 
art. 2 
Een coronatoelage van 77.846,42 EUR ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren. 
 
11. Aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025 nummer 1 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale en provinciale besturen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan 
lokale besturen kunnen worden opgelegd; 
 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de  
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Overwegende dat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan; 
 
Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ramingen ingeschreven worden voor 
exploitatie, investeringen en financiering voor boekjaar 2021 die de kredieten voor dat jaar 
omvatten; 
 
Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ook nog de kredieten voor het boekjaar 
2020 gewijzigd worden; 
 
Gelet op de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nummer 1 van het AGB 
op de Raad van Bestuur van 23 november 2020; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen ja: 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. 
6 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, 
Maria Luise Altmutter en Steven D'hont. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

art. 1 
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nummer 1 van het AGB Boortmeerbeek goed te 
keuren. 
 
12. Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 1 gemeente & OCMW 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale en provinciale besturen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan 
lokale besturen kunnen worden opgelegd; 
 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de  
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2020 
betreffende het aanvaarden van het in samenwerking met het manangementteam door de algemeen 
directeur en de financieel directeur opgestelde ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025 van 3 november 2020; 
 
Overwegende dat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan; 
 
Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ramingen ingeschreven worden voor 
exploitatie, investeringen en financiering voor boekjaar 2021 die de kredieten voor dat jaar 
omvatten; 
 
Overwegende dat in deze aanpassing van het meerjarenplan ook nog de kredieten voor het boekjaar 
2020 gewijzigd worden; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen ja: 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. 
6 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Wouter Decat, 
Maria Luise Altmutter en Steven D'hont. 
4 onthoudingen: Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue Bijlsma en Regina Wolfs. 
 

art. 1 
De aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 nummer 1 voor gemeente en OCMW goed te 
keuren. 
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art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
13. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 8 december 2020 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 30 oktober 2020 voor de algemene vergadering van 8 
december 2020 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: eenparig. 
 
art. 1  
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 
8 december 2020:  

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag d.d. 9 juni 2020 
3. Goedkeuring actieplan 2021 
4. Goedkeuring begroting 2021 
5. Goedkeuring dotatie Haacht: 378,357 EUR 
6. Goedkeuring dotatie Boortmeerbeek: 366,027 EUR 
7. Goedkeuring bedrag niet geoormerkte subsie Haacht: 81.648 EUR 
8. Goedkeuring bedrag niet geoormerkte subsidie Boortmeerbeek: 69.552 EUR 
9. Varia 

 
art. 2  
De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige 
handelingen te stellen. 
 
art. 3   
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBIB. 
 
14. Cipal - mandatering algemene vergadering 10 december 2020 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente op 27 oktober 2020 werd opgeroepen deel te nemen aan de 
algemene vergadering van Cipal op 10 december 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 
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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 statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit 
van 25 maart 2014  van de Vlaamse regering; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen als de goedkeuring zonder opmerkingen van 
de voorgestelde besluiten voor de agenda van de algemene vergadering van 10 december 2020: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
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. 
 
15. IGO - mandatering algemene vergadering 11 december 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 20 oktober 2020 werd opgeroepen deel te nemen aan 
de algemene vergadering van IGO op 11 december 2020; 
 
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; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2020 waarin na geheime stemming is 
besloten gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als volmachtdrager van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van IGO die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 
december 2024; 
 
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 IGO op 11 
december 2020:  
1. Goedkeuring verslag vergadering 26 juni 2020 
2. Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)  
3. Goedkeuring jaarplan 2021 (document 3) 
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4. Benoeming revisor boekjaren 2020 - 2021 - 2022: Vivey & Co 
5. Voordracht algemeen comité: 
 
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. 
 
16. Riobra - buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 17 september 2020 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene ver 
gadering van Riobra die op vrijdag 18 december 2020 plaatsheeft in “het Fluvius-gebouw, 
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek”; 
  
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 17 
september 2020 overgemaakt werd; 
 
Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in de 
verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen (WVV): 
- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het 
nieuwe WVV. 
- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging. 
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met 
invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid 
tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair 
onbeschikbare eigenvermogensrekening. 
- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming 
Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de Algemene Vergadering. 
- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure. 
 
Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht: 
- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in 
de statuten opgenomen zetel. 
- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities. 
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het 
personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging. 
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling. 
 
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: 
fysiek, digitaal dan wel schriftelijk; 
 



- 22 - 

Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en 
richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen 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 te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het 
houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken; 
 
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 Riobra:  
1. Aanpassen van de statuten als volgt: 

- Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II en van bijlage I en II. 
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 3, 4, 4BIS, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 24BIS, 
25, 26, 28, 28BIS, 29, 30, 31BIS, 32, 34, 36, 37,  en van bijlage I en II. 
- Toevoegen van een artikel 24BIS, 39 en bijlage 2. 
- Schrappen van de bestaande artikelen  11 en 24.  
- Hernummeren van de volledige statuten. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de 
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 
agendapunten 1, 4 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad 
van bestuur opgestelde begroting 2021. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. a. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Lennik voor de activiteit riolering – verslag van 
de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de 
inbreng in natura  (onder voorbehoud van ontvangst gemeenteraadsbeslissing voor einde september 
2020) 
    b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire mededelingen.  
 
art. 2 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Riobra. 
 
art. 3.1 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Riobra op 18 december 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 artikelen 1 en 2 van 
onderhavige beslissing. 
 
art. 3.2 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde 
statutenwijzigingen. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een 
schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de 
gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een 
overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal 
worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de 
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individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
 
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. 
 
Agendapunten aangebracht door de Vlaams Belang-fractie 
17. Zwerfkatten 
VRAAG: Heeft de gemeente een actieplan inzake de zwerfkatten problematiek? 
Zo ja, kan u mij dat plan bezorgen? 
Zo neen wanneer gaat u dat opstellen? 
Kan u mij de cijfers van 2019 bezorgen van het aantal gevangen zwerfkatten,gesteriliseerd of gedood 
werden? 
Hoeveel andere katten werden er gevangen buiten die zwerfkatten  en werden die andere katten 
terug uitgezet of aan de eigenaar terug bezorgd. 
 
ANTWOORD: Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt de planmatige werking van de 
zwerfkattenbestrijding in samenwerking met het dierenasiel te Zemst uitgelegd. 
 
18. Riolering 
VRAAG: Hoeveel riolering moet onze gemeente nog aanleggen om tegen 2027 de vereiste 
waterzuiverheid te hebben? 
Welke rioleringsgraad zal onze gemeente dan bereiken? 
Via welk investeringsplannen denkt onze gemeente dit doel te bewerken en welk investeringsbedrag 
vertegenwoordigen deze plannen? 
Hoeveel woningen zullen uiteindelijk niet aangesloten  worden op de riolering. 
Op welke manier zullen die woningen hún afvalwater moeten zuiveren en welke kost is daaraan 
verbonden voor de inwoners? 
 
ANTWOORD: Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt lezing gegeven over de riolerings- en 
zuiveringsgraad (74,84%) zoals die door de VMM publiek gemaakt wordt op haar website. Daarnaast 
wordt overlopen welke de  met Fluvius en Aquafin geplande en nog te realiseren projecten zijn en 
wordt het volgende uitgelegd : 
- Huidige riolerings- en zuiveringsgraad: 74,84% (cijfers VMM) 
o Omvat onder andere Bieststraat fase 1 en 2, I. Vermeulenstraat, Pachthofstraat, 
Bredepleinstraat-Oudestraat, volledige Audenhovenlaan, deel N21 als zijnde ingetekend als 
gerealiseerd 
o Zijn hierin niet voorzien (en zijn nog te realiseren volgens VMM): Lievekensbossen, 
Langestraat, Pontstraat, Rijkenhoekstraat, Sas, N26, sanering Goorbeek, Vaartstraat, …  
- Toekomstige riolerings- en zuiveringsgraad: 96,49% (cijfers VMM) 
De investeringsbedragen (ramingen) zijn opgenomen in het MJP en kunnen daar geraadpleegd 
worden. 
Op het zonering- en uitvoeringsplan kan men raadplegen hoeveel woningen uiteindelijk niet kunnen 
aansluiten op de riolering. Indien de afstand meer dan 250m tot de riolering of overnamepunt 
bedraagt, is de plaatsing van een IBA (Individuele behandeling van afvalwater) noodzakelijk.  
Effectieve kost hiervan: tussen 2.500,00 EUR en 5.000,00 EUR 
Plaatsingskost hiervan: tussen 2.000,00 EUR en 3.500,00 EUR 
De cijfers die VMM voor onze gemeente vermeld (daterend van 2018): 
59 woningen, waarvan 5 reeds voorzien van een IBA en 54 nog te realiseren. 
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Fluvius komt in deze kost intussen, hierbij de link voor meer info hieromtrent: 
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-03/technische-voorschriften-riobra-op-awvr.pdf 
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-03/aanvullende-voorwaarden-riobra-op-awvr.pdf 
Voor wat betreft de afkoppelingen die opgelegd worden aan inwoners die door een rioleringsproject 
dat in hun straat gerealiseerd wordt getroffen worden, is van de gemeente uit een subsidiëring 
voorzien. De regels en bedragen van tussenkomst en wie hiervoor al dan niet in aanmerking komt, 
zijn raadpleegbaar op de gemeentelijke website. 
 
Agendapunt aangebracht door onafhankelijk raadslid Sigrid Van Obbergen 
19. Milieubelasting 
VRAAG: De milieubelasting voor een gezin bedraagt 60 euro en voor een alleenstaande 40 euro. 
Er zijn al veel woordenwisselingen geweest op de sociale media maar als alleenstaande is er maar 1-
verdiener, dus is toch logisch dat er maar 30 euro wordt aangerekend en geen 40 euro? 
 
ANTWOORD: Het antwoord op de vraag van raadslid Sigrid Van Obbergen wordt samen met de 
behandeling van punt 20 gegeven. 
 
Agendapunten aangebracht door de Groen-fractie 
20. Milieubelasting 
VRAAG: A. Onze gemeente heeft een milieubelasting, dit is een forfaitaire belasting, ongeacht het 
inkomen. Deze bedraagt 60 euro voor gezinnen en 40 euro voor alleenstaanden.  We hebben hierbij 
enkele vragen ter verduidelijking: 
• Waarom werd de milieubelasting ingevoerd? 
• Waarom koos de gemeente voor een forfaitaire belasting? De inning brengt heel wat 
administratie en dus ook kosten met zich mee. Een forfaitaire belasting treft personen met lagere 
inkomens het meest? Is er nagedacht over alternatieven?  
• Je zou verwachten dat een milieubelasting geheven wordt volgens het principe dat zij die een 
grotere impact hebben op het milieu  meer betalen en omgekeerd. Met een forfaitaire belasting 
worden ook personen die bewust omgaan met hun verbruik, afval en consumptie even hard 
getroffen. Is er in onze gemeente een verband tussen de belasting en de impact op het milieu of 
wordt de opbrengst ingezet voor maatregelen ter bevordering van het milieu? Indien niet? Waarom 
werd er dan voor deze naam gekozen? Dit kan het draagvlak voor deze belasting ondermijnen en is 
misleidend. 
  
B. De Groen fractie zou willen voorstellen om de geinde milieubelasting in te zetten voor het 
verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente en acties voor het milieu en het klimaat te 
ondersteunen. Liefst het volledige bedrag, maar als dat niet kan zeker 60% en dat percentage wordt 
dan jaarlijks uitgebreid. Doe is om het volledige bedrag in te zetten voor het milieu. We denken 
hierbij aan vergroening en ontharding van publieke ruimten, speelpleintjes, onderhoud van groen, 
acties om biodiversiteit te versterken,  het aanmoedigen van ontharding bij burgers, het plaatsen van 
zonnepanelen op openbare plaatsen, het aanplanten van bomen, het isoleren van publieke 
gebouwen, het aanleggen van wadi’s, aankopen gronden voor bebossing, enz. 
We stellen immers vast dat het budget voor maatregelen voor het klimaat erg beperkt is. Door een 
deel van de opbrengst van de milieubelasting hiervoor in te zetten; krijgen de inwoners ook 
daadwerkelijk iets terug. Het moment is geschikt, mensen ontdekken opnieuw de natuur, het bos, en 
als gemeente gaan we opnieuw aan de slag met een klimaatactieplan. 
 
ANTWOORD: Op vraag van de GROEN-fractie wordt gedebatteerd over de logica achter de wijze van 
belasten bij de milieubelasting en de afvalbelasting met als thema’s: belastingen op maat zijn niet 
mogelijk; meer communicatie zou begrip kunnen geven; circulaire economie zou betekenen dat alle 
afval grondstof wordt met gevolg voor type belasting? 
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21. Bevoegdheidsverdeling college van burgemeester en schepenen op gemeentelijke website 
VRAAG: Met het oog op het verbeteren van de communicatie naar de inwoners toe, willen we vragen 
of het mogelijk is om op de website van de gemeente ook een lijst te plaatsen van de schepenen met 
hun bevoegdheden. Intussen zetelt het huidig college bijna twee jaar, maar is het voor inwoners 
haast onmogelijk om uit te vinden welke de bevoegdheden zijn die een schepen heeft. 
 
ANTWOORD: Op vraag van de GROEN-fractie verneemt de gemeenteraad dat de actuele 
bevoegdheidsverdeling binnen het college van burgemeester en schepenen recent opnieuw op de 
website werd geplaatst. 
 
22. Telraamproject 
VRAAG: Wat is de stand van zaken m.b.t. het telraamproject. In juni hoorden we dat de gemeente 
hier zou aan willen deelnemen? Welke stappen zijn er intussen gezet? 
 
ANTWOORD: Op vraag van de GROEN-fractie wordt toegelicht dat er wel contacten geweest zijn met 
de initiatiefnemers, maar dat de actie werd uitgesteld tot na de coronaperiode zodat enerzijds meer 
elementen uit het VLP gerealiseerd zijn en anderzijds de mobiliteit opnieuw genormaliseerd is. 
 
23. Project mobiele plantenbakken 
VRAAG: We willen vragen om de mogelijkheid te onderzoeken om op een aantal publieke pleinen, 
waar nu weinig groen is, een pilootproject te doen met mobiele grote plantenbakken. Zij kunnen in 
de zomer het hitte-effect bestrijden en mits een juiste plantenkeuze een bijdrage leveren aan de 
biodiversiteit. Indien het onderhoud een te grote uitdaging zou zijn, kan er samengewerkt  worden 
met buurtbewoners…zij kunnen adoptie-ouders worden van deze tuintjes. Dit laatste is bv ook een 
mogelijkheid voor kleinere perkjes in wijken of langs straten. 
 
ANTWOORD: Op vraag van d GROEN-fractie wordt toegelicht dat er keuzes gemaakt zijn in het kader 
van het bijenproject en dat dit eerst uitrol moet kennen. 
 
Agendapunten aangebracht door de N-VA-fractie 
24. Prijssubsidie autonoom gemeentebedrijf 
VRAAG: We lezen hier dat een coronatoelage van 77.000 euro ten voordele van het AGB ter 
stemming ligt. Is dit geld van de gemeente zelf, of van de Vlaamse overheid? Zijn dergelijke tekorten 
in de nabije toekomst vermijdbaar? 
 
ANTWOORD: De vraag van de NV-A-fractie werd behandeld tijdens de zitting van de raad van bestuur 
van het AGB. Daar werd uitgelegd dat dit het systeem is waarin de rechtspersonen gemeente en AGB 
zich tot elkaar verhouden en financieel-technische de reële kostprijs van de terbeschikkingstelling 
van de infrastructuur aan de doelgroepen gekoppeld wordt aan de haalbare en wenselijke kostprijs 
voor deze doelgroepen. De bijpassing of prijssubsidie is de emanatie van het door de gemeente 
gewenste beleid dat door het AGB wordt uitgevoerd. 
 
25. Stand van zaken voormalige pastorie Schiplaken 
VRAAG: Graag hadden we een stand van zaken van de Pastorij te Schiplaken, al meerdere jaren 
leegstaand. Werd deze opgenomen in het leegstandsregister en werd hier belasting geïnd? Wat met 
de aankoop van de reststrook? Ook wijzen we op typische tekenen van verval (beschadigd raam,…), 
die maken dat dit dossier niet al te lang mag aanslepen. 
 
ANTWOORD: Op vraag van de NV-A-fractie wordt toegelicht dat aan de huidige eigenaar zopas een 
omgevingsvergunning werd afgeleverd die uitgaat van de verwerving van de reststrook van de tuin. 
Evenwel moet vooraleer de verkoop kan doorgaan, een juridisch dispuut met de oorspronkelijke 
legataris worden uitgeklaard. Een opname in het leegstandsregister is daarom niet aan de orde. 
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26. Gevolgen federale effectentaks 
VRAAG: Recent voerde de regering De Croo de zogenaamde federale effectentaks in, waarbij elke 
rechtspersoon met een effectenrekening van minstens 1 miljoen euro jaarlijks 0,15% zal moeten 
afstaan. Nu blijkt dat ook heel wat gemeenten voor deze taks in aanmerking zouden komen. Gevolg 
is dan ook dat het ene beleidsniveau het andere zou gaan belasten, wat ons helemaal niet correct 
lijkt. De VVSG steunt onze visie hierin. Graag hadden we dan ook geweten of onze gemeente in het 
bezit is van dergelijke effectenrekeningen. 
 
ANTWOORD: Op vraag van de NV-A-fractie wordt toegelicht dat de gemeente geen effectenrekening 
aanhoudt in de zin zoals deze die nu geviseerd worden door de mogelijke ‘effectentaks’. 
 
Agendapunten aangebracht door de CD&V-fractie 
27. Notulen college 19 augustus 2020 
VRAAG: Naar aanleiding van het agenda punt 3 op de gemeenteraad van 23 november 2020, en gelet 
op het feit dat het verslag naar het CBS van 19 augustus nog niet ter beschikking is van de 
gemeenteraadsleden via het intranet, mogen wij vragen het verslag van CBS 19 aug 2020 door te 
zenden naar de gemeenteraadsleden?  
 
ANTWOORD: Op vraag van de CD&V-fractie werden de notulen van het college van burgemeester en 
schepenen aan alle gemeenteraadsleden bezorgd. 
 
28. Hondenloopweide 
VRAAG: Deze meerderheid doet er lang over om te komen met een plaats waar hondeneigenaren 
hun hond kunnen laten loslopen. Zeker in deze coronatijden, waar veel natuurgebieden bewandeld 
worden maar honden altijd aan de leiband moeten, is het niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk 
dat wij binnen de gemeente zo een plek aanduiden. Kan de Schepen van Dierenwelzijn een update 
geven over het idee om op het Ravenstein-domein dergelijke hondenloopweide te realiseren? 
Wanneer zou deze geopend kunnen worden? 
 
ANTWOORD: Op vraag van de CD&V-fractie wordt van gedachten gewisseld over de mogelijkheden 
om de hondenloopweide te situeren in het park Ravenstein of in of rond het toekomstige 
industrieterrein/ambachtelijke zone achter de Laarstraat en de Oudestraat. 
 
29. Ondersteuning eerstelijnszorgers coronacrisis 
VRAAG: Betreffende vragen gesteld in het verleden waar geen sluitend antwoord op is gekomen of 
over processen die nog lopen, vragen wij de meerderheid duidelijkheid over: 
• Wat was de feedback van de eerstelijnszorgverstrekkers in onze gemeente op uw vraag wat zij 

nodig hebben mbt ondersteuning coronacrisis? (zie onze vraag in de gemeenteraad oktober) 
 
ANTWOORD: Op vraag van de CD&V-fractie wordt lezing gegeven van de verschillende initiatieven en 
acties binnen de eerstelijnszone en de rol van de medewerkers van gemeente en OCMW daarin. 
Vrijwilligers worden pas bij noodwendigheid in een volgende fase ingezet. De vergoeding van de 
liaisonarts (punt 9 van de zitting) is een voorbeeld van een structurele ondersteuning die de 
gemeente opneemt naar de eerstelijnszorgers. Intern wordt naar de eigen 
eerstelijnszorgverstrekkers in de dienst thuiszorg gezorgd voor een nabije betrokken leiding zoals die 
steeds de gewoonte was bij de dienst thuiszorg. 
 
30. Opvolging dossier zwembad 
VRAAG: Betreffende vragen gesteld in het verleden waar geen sluitend antwoord op is gekomen of 
over processen die nog lopen, vragen wij de meerderheid duidelijkheid over:  
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•  Op welke manier staat de voorwaarde zoals wij deze gestemd hebben in de GR van september, 
opgenomen door Sport Vlaanderen in de haalbaarheidsstudie? 

 
ANTWOORD: Op vraag van de CD&V-fractie wordt uitgelegd dat de contractanten op de hoogte 
werden gebracht van de voorwaarden die de gemeenteraad bijkomend beschreven heeft. De 
gemeente Zemst moest nog tot een besluit komen op het ogenblik dat in Boortmeerbeek een besluit 
werd genomen. Alleszins vormt het besluit van de gemeenteraad een addendum bij de 
overeenkomst zoals ze woordelijk in het gemeenteraadsbesluit is opgenomen. Van zodra de 
besluitvorming in Zemst afgerond is, zal tot ondertekening kunnen worden overgegaan. Het objectief 
voor de afronding ligt op de zomermaanden 2021. 
 
31. Cameratoezicht glascontainers 
VRAAG: Betreffende vragen gesteld in het verleden waar geen sluitend antwoord op is gekomen of 
over processen die nog lopen, vragen wij de meerderheid duidelijkheid over: 
• Gaat Ecowerf starten met het plaatsen van de borden omtrent een camera aan alle 

glascontainersites in onze gemeente? 
 
ANTWOORD: Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht welke contacten er zijn met EcoWerf 
over de plaatsing van waarschuwingsborden over cameracontrole bij de glasbolsites. 
 
32. Invulling openstaande vacatures 
VRAAG: Welke stand van zaken kan het college geven over het invullen van de openstaande 
vacatures in het gemeentehuis en OCMW? 
 
ANTWOORD: Op vraag van de CD&V-fractie wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van 
de aan de gang zijnde aanwervingsprocedures. Voor elke functie waren kandidaten, maar niet alle 
functies zullen momenteel een laureaat kennen. 
 
33. Gemeenteraadscommissie 'trage wegen' 
VRAAG: De CD&V-fractie vraagt dat de gemeenteraad zou debatteren over het principe van het 
oprichten van een gemeenteraadscommissie trage wegen om het globale lokale beleidskader uit te 
teken en de inventaris trage wegen op te volgen. 
 
Ontwerpbesluit. 
  
Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen, goedgekeurd op 3 mei 2019 en dat in werking 
trad op 1 september 2019 treedt; 
 
Gelet op de mogelijkheid om de algemene doelstellingen en principes over gemeentewegen. te 
verfijnen in een gemeentelijk beleidskader en om actieplannen op te stellen; 
 
Gelet op het belang van trage wegen voor de trage mobiliteit in het algemeen, en voor de 
verkeersveiligheid en de recreatie in het bijzonder; 
 
Gelet op de grote consensus binnen de gemeenteraad over de noodzaak van een betere 
bescherming en een beleidsmatige aanpak; 
 
Gelet op de overeenkomst met Trage Wegen vzw; 
 
Gelet op de lopende inventarisatie van de trage wegen; 
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Overwegende dat voor de realisatie van het trage-wegen-plan samengewerkt wordt met vzw 
Tragewegen en dit een belangenconflict met zich kan meebrengen; 
 
Gelet op de lokale expertise van de gemeenteraadsleden ter zake; 
 
Overwegende dat het lokale beleidskader uitgetekend dient te worden voor meerdere 
beleidsperiodes; 
 
Overwegende dat inzake het beleidskader een breed draagvlak over de partijgrenzen heen wenselijk 
is; 
  
BESLUIT: 11 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Ann Morissens, 

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

art. 1  
Het principe van de oprichting van een gemeenteraadscommissie trage wegen goed te keuren; 
 
art. 2  
De voorzitter van de gemeenteraad te gelasten om een overleg tussen de fracties van de 
gemeenteraad te organiseren, ten einde de samenstelling en de praktische werking van de 
commissie voor te bereiden. 
 
ANTWOORD: Op voorstel van de CD&V-fractie wordt gedebatteerd over zin en onzin van de 
oprichting van een gemeenteraadscommissie rond ‘trage wegen’. Het geformuleerde voorstel wordt 
met 11 ja, 11 neen en 1 onthouding verworpen. 
 
Agendapunt gezamenlijk aangebracht door de CD&V-fractie, de Groen-fractie en de N-VA-fractie 
34. Organisatie gemeenteraad 
VRAAG: Nu we omwille van Covid-19 en de richtlijnen voor digitaal vergaderen de  digitale 
gemeenteraad met audiovisuele streaming aanbieden, vinden we dat we op de ingeslagen weg 
verder moeten gaan en willen we dit ook graag in de toekomst blijven aanbieden aan onze inwoners. 
Daarom willen we vanuit de CD&V, Groen en N-VA fracties voorstellen dat ook in de toekomst de 
fysieke gemeenteraad via audiovisuele livestream beschikbaar te stellen aan de inwoners van onze 
gemeente. 
 
De gemeenteraad stemt xx voor en xx tegen in met het voorstel om in de toekomst wanneer de 
gemeenteraad opnieuw in de raadzaal plaatsvindt,  ook van de fysieke vergadering in een 
audiovisuele livestream te voorzien en het huishoudelijk reglement in die zin aan te passen. 
 
Motivatie en toelichting 
 
Het aanbieden van een audiovisuele livestream is een laagdrempelig en geschikt instrument om de 
inwoners toegang te geven tot de discussies in en de beslissingen  van de gemeenteraad. Het sluit 
tevens  aan bij de principes van openbaarheid van bestuur en transparantie, belangrijke principes die 
onze fracties ook weerspiegeld willen zien in het functioneren van onze gemeenteraad. 
 



- 29 - 

ANTWOORD: Op voorstel van de gezamenlijke fracties van CD&V en GROEN stelt de gemeenteraad 
principieel te willen onderzoeken onder welke voorwaarden een directe uitzending van de 
gemeenteraden ook buiten de coronamaatregelen kan worden georganiseerd en gereglementeerd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
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