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GEMEENTERAAD 

 

 

 

Zitting van 4 februari 2013 

 
Aanwezig : Michel Baert voorzitter 

Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser,  

Hans De Locht, Willy Cornelis schepenen 

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

Vanmeerbeeck,  

Anne Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie,  

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

Francine De Becker, Kristel Andries raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

  

Vanaf punt 3. vervoegt raadslid Maurice Vanmeerbeeck de zitting. 

Vanaf punt 5. vervoegt raadslid Josée Naets de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

2. Kennisname ontslag raadslid 

3. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 

4. Kennisname ontslag raadslid 

5. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 

6. Kennisname toezichtbesluit: geldigverklaring politieraadsverkiezing 

7. Goedkeuring notulen 

8. Ad hoc-werkgroep huishoudelijk reglement gemeenteraad 

9. Delegatie dagelijks bestuur 

10. Delegatie aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer 

11. Delegatie vaststelling gemeentelijke tarieven 

12. Samenstelling gemeenteraadscommissie Financiën, Begroting, Interne controle en 

Intergemeentelijke Samenwerking en verzelfstandigde agentschappen 

13. AGB - aanduiding bestuurders 

14. AGB - aanduiding commissarissen 

15. AGB - aanduiding toezichthoudend gemeenteraadslid 

16. HaBoBIB - voordracht kandidaat-bestuurders 

17. HaBoBIB - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

18. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 7 februari 2013 

19. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 7 februari 2013 

20. HaBoBIB - samenstelling adviescommissie 

21. EcoWerf - voordracht kandidaat-bestuurder 

22. EcoWerf - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

23. EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering 20 maart 2013 

24. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 20 maart 2013 

25. Riobra - voordracht kandidaat-bestuurder 

26. Riobra - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

27. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 22 maart 2013 

28. Riobra - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 22 maart 2013 

29. Interleuven - voordracht kandidaat-bestuurder  

30. Interleuven - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

31. Interleuven - mandatering algemene vergadering 27 maart 2013 

32. Interleuven - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 27 maart 2013 

33. IGO Leuven - voordracht kandidaat-bestuurder 
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34. IGO Leuven - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

35. IGO Leuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 maart 2013 

36. IGO Leuven - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 21 maart 2013 

37. Iverlek - voordracht kandidaat-bestuurder 

38. Iverlek - aanduiding lid regionale adviescommissie 

39. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 maart 2013 

40. Iverlek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 19 maart 2013 

41. Finilek - voordracht kandidaat-bestuurder 

42. Finilek - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

43. Finilek - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 maart 2013 

44. Finilek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 19 maart 2013 

45. IGS Hofheide - voordracht kandidaat-bestuurder 

46. IGS Hofheide - voordracht kandidaat-bestuurder niet-gemeenteraadslid 

47. IGS Hofheide - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

48. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 26 maart 2013 

49. IGS Hofheide - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 26 maart 2013 

50. CIPAL - voordracht kandidaat-bestuurder 

51. CIPAL - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

52. CIPAL - voordracht lid adviescomité 

53. CIPAL - mandatering buitengewone algemene vergadering 22 maart 2013 

54. CIPAL - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 22 maart 2013 

55. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

56. De Watergroep - aanduiding lid provinciaal comité 

57. Ethias  kas arbeidsongevallen - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

58. Beheerscomité GD-PBW Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

59. Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiging 

gemeente  

60. Providentia - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

61. Demer en Dijle - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

62. ERSV Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

63. PWA - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

64. SWaL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

65. Toerisme Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

66. Toerisme Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

67. Toerisme Dijleland - voordracht kandidaat-bestuurder 

68. Kanaaltochten Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

69. VVSG - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

70. OVSG - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

71. Bosgroep Groene Corridor - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

72. Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente  

73. Regionaal Landschap Dijleland - voordracht kandidaat-bestuurder 

74. Uittreding interlokale vereniging drug- en alcoholpreventieproject 

75. Dotatie politiezone 2013 

76. Wijziging subsidiereglement inbraakpreventie 

77. Aanpassing sociale correcties DifTar 

78. Intrekking REG-subsidiereglement 

79. Kennisname verslag milieuadviesraad 6 september 2012 

80. Kennisname verslagen seniorenraad 18 september 2012 en 27 november 2012 

81. Kennisname verslag sportraad 20 september 2012 

82. Resolutie Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel 
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Openbare zitting 
 

1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

Overwegende dat volgende dossiers na de oproep van de gemeenteraadszitting bij het bestuur 

toekwamen en geen verdere uitstel van het behandeling mogelijk is: 

- Kennisname ontslag raadslid 

- Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 

- Kennisname toezichtsbesluit: geldigverklaring politieraadsverkiezing 

- Resolutie Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel; 

 

Gelet op artikel 29 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

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

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Willy Cornelis, Nieke Deleebeeck-Baudet, 

Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, 

Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 

Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel 

Andries).  

 

art. 1 Zijnde:  

voorzitter M. Baert 

schepenen Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, Hans 

De Locht, Willy Cornelis 

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

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

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

Francine De Becker, Kristel Andries 

 

Volgende punten omwille van hun spoedeisend karakter aan de agenda van de 

gemeenteraad toe te voegen: 

- Kennisname ontslag raadslid 

- Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 

- Kennisname toezichtsbesluit: geldigverklaring politieraadsverkiezing 

- Resolutie Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel. 

 

2. Kennisname ontslag raadslid 

De gemeenteraad neemt kennis van het schriftelijk ontslag op 14 januari 2013 van mevrouw Ann 

Sleyp als gemeenteraadslid. 

 

Raadslid Maurice Vanmeerbeeck vervoegt de zitting. 

3. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 

Gelet op artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet waaruit blijkt dat de gemeenteraad de 

geloofsbrieven moet onderzoeken van de gemeenteraadsleden die als plaatsvervanger moeten worden 

geïnstalleerd; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarmee kennis werd genomen van het 

ontslag als gemeenteraadslid van Ann Sleyp; 

 

Overwegende dat de heer Maurice Vanmeerbeek als eerste opvolger op de Open VLD-lijst als 

plaatsvervanger werd opgeroepen; 

 

Overwegende dat voor de heer Maurice Vanmeerbeeck een uittreksel uit het bevolkingsregister en het 

rijksregister, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag en een verklaring op eer dat men zich niet 
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bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het Vlaams 

gemeentedecreet in het dossier zijn opgenomen; 

 

Overwegende dat vastgesteld wordt dat de geloofsbrieven van de heer Maurice Vanmeerbeeck kunnen 

worden aanvaard; 

 

Overwegende dat daardoor de heer Maurice Vanmeerbeeck kan worden toegelaten tot het afleggen 

van de eed zoals bepaald in artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat de heer Maurice Vanmeerbeeck de eed mondeling en in het Nederlands heeft 

afgelegd in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 van 

het Vlaams gemeentedecreet, luidend: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen.” 

 

Overwegende dat door de eedaflegging het plaatsvervangend gemeenteraadslid ambtsbevoegd wordt 

en dat over de eedaflegging een afzonderlijk proces-verbaal werd opgesteld; 

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Willy Cornelis, Nieke Deleebeeck-Baudet, 

Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 

Anne Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey 

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

Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Akte te nemen van de eedaflegging en aanstelling van de heer Maurice Vanmeerbeeck als 

eerste plaatsvervangend gemeenteraadslid op de Open VLD-lijst. 

 

art. 2 De rangorde van de gemeenteraadsleden na de eedaflegging als volgt te bepalen: 

 

nr. naam en voornaam hoedanigheid 

  1 Baert Michel burgemeester 

2 Karin Derua 1
e
 schepen 

3 Remi Serranne 2
e
 schepen 

4 Steven Michiels 3
e
 schepen 

5 Annick Dekeyser 4
e
 schepen 

6 Hans De Locht 5
e
 schepen 

7 Cornelis Willy 6
e
 schepen – OCMW-voorzitter 

8 Deleebeeck-Baudet Nieke raadslid 

9  Meulemans Bert raadslid 

10 Henderix Marie-Ange raadslid 

11 Vanmeerbeeck Maurice raadslid 

12 Cleiren Anne raadslid 

13 Schoeters Els raadslid 

14 De Neef Daisy raadslid 

15 Bernagie Dirk raadslid 

16 Bogaerts Audrey raadslid 

17 Van Loock Steven raadslid 

18 Palstermans Marita raadslid 

19 Andries Kristel raadslid 

20 Sterckx Karel raadslid 

21 De Becker Francine raadslid 
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art. 3 De gegevens op te nemen in de lokale en provinciale mandatendatabank van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

4. Kennisname ontslag raadslid 

De gemeenteraad neemt kennis van het schriftelijk ontslag op 29 januari 2013 van de heer Willy 

Cornelis als gemeenteraadslid. 

 

Raadslid Josée Naets vervoegt de zitting. 

5. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 

Gelet op artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet waaruit blijkt dat de gemeenteraad de 

geloofsbrieven moet onderzoeken van de gemeenteraadsleden die als plaatsvervanger moeten worden 

geïnstalleerd; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarmee kennis werd genomen van het 

ontslag als gemeenteraadslid van de heer Willy Cornelis; 

 

Overwegende dat mevrouw Josée Naets eerste opvolger op de sp.a-lijst als plaatsvervanger werd 

opgeroepen; 

 

Overwegende dat voor mevrouw Josée Naets een uittreksel uit het bevolkingsregister en het 

rijksregister, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag en een verklaring op eer dat men zich niet 

bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het Vlaams 

gemeentedecreet in het dossier zijn opgenomen; 

 

Overwegende dat vastgesteld wordt dat de geloofsbrieven van mevrouw Josée Naets kunnen worden 

aanvaard; 

 

Overwegende dat daardoor mevrouw Josée Naets kan worden toegelaten tot het afleggen van de eed 

zoals bepaald in artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat mevrouw Josée Naets de eed mondeling en in het Nederlands heeft afgelegd in de 

handen van de voorzitter van de gemeenteraad zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 van het Vlaams 

gemeentedecreet, luidend: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 

 

Overwegende dat door de eedaflegging het plaatsvervangend gemeenteraadslid ambtsbevoegd wordt 

en dat over de eedaflegging een afzonderlijk proces-verbaal werd opgesteld; 

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Akte te nemen van de eedaflegging en aanstelling van mevrouw Josée Naets als eerste 

plaatsvervangend gemeenteraadslid op de sp.a-lijst. 

 

art. 2 De rangorde van de gemeenteraadsleden na de eedaflegging als volgt te bepalen: 

 

nr. naam en voornaam hoedanigheid 

  1 Baert Michel burgemeester 

2 Karin Derua 1
e
 schepen 

3 Remi Serranne 2
e
 schepen 
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4 Steven Michiels 3
e
 schepen 

5 Annick Dekeyser 4
e
 schepen 

6 Hans De Locht 5
e
 schepen 

7 Willy Cornelis 6
e
 schepen-OCMW-voorzitter 

8 Deleebeeck-Baudet Nieke raadslid 

9  Meulemans Bert raadslid 

10 Henderix Marie-Ange raadslid 

11 Vanmeerbeeck Maurice raadslid 

12 Cleiren Anne raadslid 

13 Schoeters Els raadslid 

14 De Neef Daisy raadslid 

15 Naets Josée raadslid 

16 Bernagie Dirk raadslid 

17 Bogaerts Audrey raadslid 

18 Van Loock Steven raadslid 

19 Palstermans Marita raadslid 

20 Andries Kristel raadslid 

21 Sterckx Karel raadslid 

22 De Becker Francine raadslid 

 

art. 3 De gegevens op te nemen in de lokale en provinciale mandatendatabank van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

6. Kennisname toezichtbesluit: geldigverklaring politieraadsverkiezing 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-

Brabant van 24 januari 2013 waarmee de verkiezing van de leden van de politieraad te Boortmeerbeek 

wordt geldig verklaard. 

 

7. Goedkeuring notulen 

De N-VA-fractie stelt zich bij de notulen van de zitting van 17 december 2012 te zullen onthouden 

aangezien de meeste leden van de fractie toen nog geen deel uitmaakten van de gemeenteraad en 

omwille van de vaststelling dat de opmerkingen en bedenkingen van raadslid Nieke Deleebeeck-

Baudet nog steeds niet zijn verduidelijkt.  Raadslid Karel Sterckx vraagt aandacht te besteden aan de 

schrijfwijze van de fractiebenamingen en zeker sp.a-DOEN niet meer te hanteren. 

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zittingen van 17 december 2012 (met 16 ja en 5 

onthoudingen) en van 2 januari 2013 (unaniem) goed. 

 

8. Ad hoc-werkgroep huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2008 en latere wijzigingen betreffende het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 

Gelet op artikel 40 van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad bij de aanvang 

van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden 

opgenomen in verband met de werking van de gemeenteraad; 

 

Overwegende dat een aanpassing van het bestaande huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

voor een aantal aspecten wenselijk is; 

 

Overwegende dat het wenselijk is dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad door alle 

gemeenteraadsleden wordt gedragen; 

 

Overwegende dat het wenselijk is, in afwachting van de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad, de zitplaatsen van de raadsleden in de raadzaal vast te stellen; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Een ad hoc-werkgroep op te richten met het oog op de voorbereiding van de aanpassing van 

het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

 

art. 2 Elke fractie, die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd, uit te nodigen om één 

vertegenwoordiger aan te duiden om aan de werkzaamheden van deze ad hoc-werkgroep 

deel te nemen. 

 

art. 3 In afwachting van de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad de zitplaatsen van de raadsleden in de raadzaal als volgt vast te stellen: 

 

voorzitter-burgemeester 

schepen Open VLD gemeentesecretaris 

schepen Open VLD  schepen Open VLD 

schepen Open VLD      schepen sp.a 

Open VLD 

Open VLD 

Open VLD 

Open VLD 

CD&V 

CD&V 

CD&V 

CD&V 

OCMW voorzitter 

sp.a 

sp.a 

N-VA 

N-VA 

N-VA 

N-VA 

N-VA 

 

9. Delegatie dagelijks bestuur 

Gelet op artikel 57 § 3, 3° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat het college van 

burgemeester en schepenen bevoegd is voor het financieel beheer van de gemeente, onverminderd de 

bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

Gelet op artikel 43 § 2, 11° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat het vaststellen van de 

gunningswijze en de voorwaarden van overheidsopdrachten tot de niet-delegeerbare bevoegdheden 

van de gemeenteraad behoort, behalve voor wat betreft opdrachten die nominatief in het vastgestelde 

budget zijn opgenomen en onverminderd de bevoegdheden van het college van burgemeester en 

schepenen inzake opdrachten van dagelijks bestuur;  

 

Gelet op de artikelen 43 § 2, 9° en 10° en 159 § 2 van het Vlaams gemeentedecreet, die voorzien dat 

de gemeenteraad, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, vaststelt wat onder 

‘dagelijks bestuur’ wordt begrepen;  

 

Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 1 van het Vlaams gemeentedecreet die aan de gemeenteraad de 

mogelijkheid geven bepaalde bevoegdheden bij reglement te delegeren aan het college van 

burgemeester en schepenen;  

 

Overwegende dat in het kader van een optimale thesauriepositie van het bestuur de noodwendigheid 

kan bestaan om snel een thesaurievoorschot op te nemen of kasfaciliteit aan te gaan;  
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Overwegende dat bij de uitvoering van financiële dienstenopdrachten er zich wijzigingen aan de 

uitvoering van de opdracht kunnen opdringen, waarover er op korte termijn beslist moet worden; dat 

deze wijzigingen een financiële impact kunnen hebben; dat het niet efficiënt is om voor elke kleine 

aanpassing de Gemeenteraad om een beslissing te verzoeken;  

 

Overwegende dat de uitvoering van een opdracht zelfs zonder dat er wijzigingen worden aangebracht, 

aanleiding kan geven tot overschrijding van de goedgekeurde raming en dat het orgaan, bevoegd voor 

de uitvoering van de opdracht, ter zake een beslissingsbevoegdheid dient toegekend om de vlotte en 

efficiënte uitvoering van de opdracht niet in het gedrag te brengen;  

 

Overwegende dat de gemeenteraad het opportuun oordeelt om het college van burgemeester en 

schepenen, middels de invulling van het begrip dagelijks bestuur, een werkbare inhoud te geven aan 

zijn bevoegdheid inzake financieel beheer en de uitvoering van overheidsopdrachten;  

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2007 met betrekking tot de delegatie van 

handelingen van dagelijks bestuur aan het college van burgemeester en schepenen voor de 

begrotingsjaren 2007 tot en met 2012 ; 

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Als ‘dagelijks bestuur’ te beschouwen de bevoegdheden die de gemeenteraad in de hierna 

volgende artikelen aan het college van burgemeester en schepenen delegeert. 

 

art. 2 Het college van burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 2013 tot en met 2018 de 

bevoegdheid te verlenen om de wijze te kiezen voor het gunnen van de opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten en om er de voorwaarden van vast te stellen voor de 

overeenkomsten betreffende het dagelijks beheer van de gemeente binnen de perken van de 

kredieten die hiertoe op het budget zijn ingeschreven. 

 

art 3 Tenzij de gemeenteraad in een afzonderlijk besluit voor een bepaalde opdracht een andere 

gunningswijze vaststelt, het college van burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 

2013 tot en met 2018 de bevoegdheid te verlenen om de opdrachten voor werken, leveringen 

en diensten, die gefinancierd worden met kredieten van het investeringsbudget en waarvan 

de waarde niet meer bedraagt dan 5.500,00 EUR (excl. BTW), te gunnen via de 

onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur. 

 

art. 4 Het college van burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 2013 tot en met 2018 de 

bevoegdheid te verlenen om inzake het financieel beheer, in overleg met de financieel 

beheerder, verrichtingen uit te voeren die noodzakelijk zijn voor een optimale 

thesauriepositie van het bestuur, hieronder ondermeer te begrijpen het verdisconteren van 

subsidies, toelagen of schuldvorderingen, het opnemen van thesaurievoorschotten of het 

aangaan van kasfaciliteiten.  

 

art. 5 Het college van burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 2013 tot en met 2018 de 

bevoegdheid te verlenen om aan gegunde opdrachten van financiële dienstverlening iedere 

wijziging aan te brengen die het bij de uitvoering nodig acht en/of iedere verrichting die kade 

in de uitvoering goed te keuren, dit alles in zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer 

dan 50 % voortvloeien. 
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10. Delegatie aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer 

De CD&V-fractie vraagt deze delegatie niet te geven en de aanvullende verkeersreglementen toch via 

de gemeenteraad te passeren. 

De voorzitter antwoordt dat dit leidt tot talloze onpraktische situaties bij tijdelijke 

verkeersreglementen en dat daarom de delegatie wordt gevraagd. 

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 

reglementen op de politie over het wegverkeer; 

 

Overwegende dat een delegatie van de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer aan 

het college van burgemeester en schepenen een efficiëntere organisatie mogelijk maakt; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2009 met betrekking tot de delegatie van de 

aanvullende reglementen op de politie over he wegverkeer aan het college van burgemeester en 

schepenen;  

 

Overwegende dat het noodzakelijk is deze delegatie opnieuw vast te stellen voor de periode 2013 – 

2018; 

 

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

 

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

DeKeyser, Hans De Locht, Willy Cornelis, Nieke Deleebeeck-Baudet, 

Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy 

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

Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 4 neen (Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 

art. 1 De bevoegdheid tot het goedkeuren van aanvullende reglementen op de politie over het 

wegverkeer te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

art. 2 Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

11. Delegatie vaststelling gemeentelijke tarieven 

Gelet op artikel 43 § 2, 15° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2009/2 van 5 juni 2009 betreffende de toelichting bij de wijzigingen aan 

het Gemeentedecreet ingevolge het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet 

en ingevolge het decreet van 30 april 2009 houdende diverse wijzigingen van de wet van 19 oktober 

1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 

augustus 1932, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 december 2005 

wat de regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren betreft; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen delegatie kan 

verlenen om het tarief en de wijze van innen van retributies vast te stellen; 
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Overwegende dat voor een efficiënte organisatie van activiteiten door de gemeente en voor de verkoop 

van gebruiks- en verbruiksgoederen deze delegatie aan het college van burgemeester en schepenen 

wenselijk is; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 oktober 2009 met betrekking tot de delegatie van de 

vaststelling van een aantal gemeentelijke tarieven aan het college van burgemeester en schepenen;  

 

Overwegende dat het noodzakelijk is deze delegatie opnieuw vast te stellen voor de periode 2013 – 

2018; 

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen het tarief en de wijze van innen van 

retributies vast te stellen voor volgende retributies: 

- deelname aan activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd; 

- gebruik- en verbruiksgoederen die de gemeente zelf of als tussenpersoon aan het publiek aanbiedt 

tegen betaling. 

 

12. Samenstelling gemeenteraadscommissie Financiën, Begroting, Interne controle en 

Intergemeentelijke Samenwerking en verzelfstandigde agentschappen 

Schepen Steven Michiels wijst er op dat ook de EVA’s (extern verzelfstandigde agentschappen) aan 

het werkingsgebied van de commissie moeten worden toegevoegd. 

 

Gelet op de artikelen 37 tot en met 41 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen; 

 

Gelet op artikel 39 van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad in zijn midden 

commissies kan oprichten die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te 

bereiden; 

 

Gelet op artikel 39, §1, tweede lid van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat in elke gemeente 

minstens een commissie wordt opgericht die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op 

het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van 

de gemeente; 

 

Overwegende dat met het oog op het voeren van een goed financieel beleid, inzonderheid het opstellen 

van het budget, de budgetwijziging, het opmaken van de jaarrekening en diverse aspecten aangaande 

het budgethouderschap, de uitvoering van de betalingen, de inning van de ontvangsten en het beheer 

van de kasmiddelen, de boekhouding, de financiële rapportering en de kascontrole en de werking van 

het interne controlesysteem, het aangewezen is tussen de verschillende fracties in de gemeenteraad 

voorafgaand overleg te plegen; 

 

Overwegende dat de oprichting van een gemeenteraadscommissie Financiën, Begroting, Interne 

controle en Intergemeentelijke Samenwerking en verzelfstandigde agentschappen hiertoe het 

geëigende middel is; 
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Gelet op artikel 39, §3 van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad het aantal 

leden per gemeenteraadscommissie vaststelt en de wijze waarop de evenredige vertegenwoordiging 

van de in de gemeenteraad aanwezige fracties wordt georganiseerd; 

 

Overwegende dat het aangewezen is voor elk effectief lid van deze gemeenteraadscommissie tevens 

een plaatsvervangend lid aan te wijzen; 

 

Overwegende dat de politieke fracties werden uitgenodigd zowel effectieve als plaatsvervangende 

kandidaten voor te dragen; 

 

Gelet op de aktes van voordracht door de politieke fracties met volgende kandidaten: 

 

Voor de Open VLD-fractie: 

- effectieve leden: Els Schoeters, Audrey Bogaerts, Maurice Vanmeerbeek 

- plaatsvervangende leden: Michel Baert, Steven Mcihiels, Annick DeKeyser, Hans De Locht 

 

Voor de Sp.a-fractie: 

- effectieve leden: Josée Naets 

- plaatsvervangend lid: Remi Serranne 

 

Voor de CD&V -fractie 

- effectief lid: Anne Cleiren, Kristel Andries 

- plaatsvervangend lid: Bert Meulemans, Steven Van Loock 

 

Voor de N-VA-fractie 

 

- effectief lid: Karel Sterckx, Dirk Bernagie 

- plaatsvervangend lid: Francine De Becker, Marita Palstermans  

 

Gelet op artikel 38 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen, dat bepaalt dat de bevoegde schepenen als 

raadgevend lid deel uitmaken van de gemeenteraadscommissie; 

 

Gelet op 38 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen, dat bepaalt dat de gemeentesecretaris en 

de financieel beheerder zonder stemrecht deel uitmaken van de gemeenteraadscommissie; 

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Voor de legislatuur 2013-2018 een gemeenteraadscommissie Financiën,  Begroting, Interne 

controle en Intergemeentelijke Samenwerking en verzelfstandigde agentschappen op te 

richten. 

 

art. 2 Het aantal leden van de gemeenteraadscommissie Financiën,  Begroting, Interne controle en 

Intergemeentelijke Samenwerking vast te stellen op 9. 

 

art. 3 De verdeling van de leden over de verschillende fracties, die in de gemeenteraad zijn 

vertegenwoordigd, te organiseren op basis van het zgn. systeem Imperiali. 

 



- 28 - 

art. 4 De gemeenteraadscommissie Financiën,  Begroting, Interne controle en Intergemeentelijke 

Samenwerking en verzelfstandigde agentschappen voor de legislatuur 2013-2018 als volgt 

vast te stellen: 

 

Voor de Open VLD-fractie: 

- effectieve leden: Els Schoeters, Audrey Bogaerts, Maurice Vanmeerbeek 

- plaatsvervangende leden: Michel Baert, Steven Mcihiels, Annick DeKeyser,  

Hans De Locht 

 

Voor de Sp.a-fractie: 

- effectieve leden: Josée Naets 

- plaatsvervangend lid: Remi Serranne 

 

Voor de CD&V -fractie 

- effectief lid: Anne Cleiren, Kristel Andries 

- plaatsvervangend lid: Bert Meulemans, Steven Van Loock 

 

Voor de N-VA-fractie 

 

- effectief lid: Karel Sterckx, Dirk Bernagie 

- plaatsvervangend lid: Francine De Becker, Marita Palstermans  

 

art. 5 De schepen van financiën, de schepen van interne controle, de gemeentesecretaris en de 

financieel beheerder aan te duiden als leden zonder stemrecht. 

 

13. AGB - aanduiding bestuurders 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 betreffende voorlopige goedkeuring van 

de statuten van het autonoom gemeentebedrijf; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 september 2003 betreffende de definitieve 

goedkeuring van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf; 

 

Gelet op artikel 11, eerste lid van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf dat bepaalt dat de 

raad van bestuur uit tien leden bestaat en dat de meerderheid van de raad van bestuur uit leden van de 

gemeenteraad bestaat; 

 

Gelet op artikel 11, tweede lid van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf dat bepaalt dat elke 

politieke fractie, die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd, moet zijn vertegenwoordigd in de raad 

van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf; 

 

Gelet op artikel 12 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf dat bepaalt dat het mandaat van 

bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf samenvalt met een gemeentelijke legislatuur; 

 

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

volgend resultaat: 

Asselman Lies  20 ja en 1 neen 

Cleiren Anne  20 ja en 1 blanco 

Coosemans Frank  20 ja en 1 neen 

De Becker Francine  21 ja 

De Locht Hans  21 ja 

Serranne Remi  20 ja en 1 neen 

Sterckx Karel 21 ja 

Usewils Marc  21 ja 

Vacaet Firmin  21 ja 

Vanmeerbeeck Maurice  21 ja 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  
 

Asselman Lies, Cleiren Anne, Coosemans Frank, De Becker Francine, De Locht Hans, Serranne 

Remi, Sterckx Karel, Usewils Marc, Vacaet Firmin en Vanmeerbeeck Maurice aan te stellen als 

bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf. 

 

14. AGB - aanduiding commissarissen 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 betreffende voorlopige goedkeuring van 

de statuten van het autonoom gemeentebedrijf; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 september 2003 betreffende de definitieve 

goedkeuring van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf; 

 

Gelet op artikel 38 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf dat bepaalt dat het college van 

commissarissen bestaat uit drie leden, waarvan er twee lid zijn van de gemeenteraad en één lid van het 

Instituut van Bedrijfsrevisoren en dat deze commissarissen worden aangesteld voor een hernieuwbare 

periode van drie jaren; 

 

Overwegende dat de heer Eric Delahaije, Mechelsesteenweg 219, 2018 Antwerpen in het verleden de 

opdracht van commissaris – lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren tot ieders voldoening heeft 

vervuld; 

 

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

volgend resultaat: 

 gemeenteraadsleden-commissaris schepen Annick DeKeyser 

gemeenteraadlid Audrey Bogaerts 

21 ja 

21 ja 

 commissaris – lid van het Instituut 

van Bedrijfsrevisoren 

Eric Delahaije 

 

21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 schepen Annick DeKeyser en gemeenteraadlid Audrey Bogaerts, aan te stellen als 

gemeenteraadslid-commissaris en de heer Eric Delahaije  als commissaris – lid van het 

Instituut van Bedrijfsrevisoren voor een periode van drie jaren. 

 

art. 2 De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf in kennis te stellen van dit besluit. 

 

15. AGB - aanduiding toezichthoudend gemeenteraadslid 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 betreffende voorlopige goedkeuring van 

de statuten van het autonoom gemeentebedrijf; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 september 2003 betreffende de definitieve 

goedkeuring van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf; 

 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en het autonoom 

gemeentebedrijf, goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 maart 2004; 

 

Gelet op artikel 10 van vermelde beheersovereenkomst dat voorziet in de aanduiding door de 

gemeenteraad van een gemeenteraadslid, dat geen lid van de raad van bestuur van het autonoom 

gemeentebedrijf is, om het toezicht op de uitoefening van deze beheersovereenkomst uit te oefenen; 
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Overwegende dat schepen Steven Michiels zich voor deze functie heeft kandidaat gesteld; 

 

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

volgend resultaat: 

Schepen Steven Michiels  met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art.1  schepen Steven Michiels aan te stellen als toezichthoudend gemeenteraadslid bij het autonoom 

gemeentebedrijf. 

 

art. 2 Het autonoom gemeentebedrijf in kennis te stellen van dit besluit. 

 

16. HaBoBIB - voordracht kandidaat-bestuurders 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 september 2005 betreffende de oprichting van een 

opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerking HaBoBIB; 

 

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

 

Gelet op artikel 14, eerste lid van de statuten van HaBoBIB dat bepaalt dat de gemeente 

Boortmeerbeek in de raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door drie bestuurders; 

 

Gelet op artikel 14, tweede lid van de statuten van HaBoBIB  dat bepaalt dat de gemeenteraad de 

kandidaat-bestuurders voordraagt en de algemene vergadering van HaBoBIB deze benoemt; 

 

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 

dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurders  

- schepen Annick DeKeyser  

 

met 18 ja, 1 neen en 2 ongeldig 

- schepen Karin Derua  met 18 ja, 1 neen en 2 ongeldig 

- gemeenteraadslid Josée Naets  met 19 ja en 2 ongeldig 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 schepen Annick DeKeyser, schepen Karin Derua en gemeenteraadslid Josée Naets voor te 

dragen als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende  intergemeentelijke vereniging 

HaBoBIB. 

 

art. 2 HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht in kennis te stellen van dit besluit. 

 

17. HaBoBIB - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 september 2005 betreffende de oprichting van een 

opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerking HaBoBIB; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op artikel 23 van de statuten van HaBoBIB dat bepaalt dat de fracties die niet in het college van 

burgemeester en schepenen zetelen één gemeenteraadslid kunnen aanduiden dat met raadgevende stem 

de vergaderingen van de raad van bestuur kan bijwonen; 

 

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 

dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder met raadgevende 

stem 

Marita Palstermans  met 19 ja en 2 ongeldig 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 gemeenteraadslid Marita Palstermans aan te duiden om de raad van bestuur van de 

opdrachthoudende  intergemeentelijke vereniging HaBoBIB bij te wonen met raadgevende 

stem. 

 

art. 2 HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht in kennis te stellen van dit besluit. 

 

18. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 7 februari 2013 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende intergemeentelijke 

vereniging HaBoBIB; 

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 3 januari 2013 voor de algemene vergadering van 7 

februari 2013 met agenda en bijhorende documenten; 

 

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

 

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

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

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 7 

februari 2013:  

- vaststellen van het aantal aanwezige aandelen; 

- goedkeuring verslag van 5 juni 2012; 

- goedkeuring verslag van 13 december 2012; 

- goedkeuring actieplan 2013; 

- goedkeuring begroting 2013; 

- goedkeuring dotatie Haacht (267.768,00 EUR); 

- goedkeuring dotatie Boortmeerbeek (253.977,00 EUR); 

- samenstelling raad van bestuur; 
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- samenstelling adviescommissie; 

- varia. 

 

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

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

nodige handelingen te stellen. 

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

genomen beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBIB, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 
3150 Haacht. 

 

19. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 7 februari 2013 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende intergemeentelijke 

vereniging HaBoBIB; 

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 3 januari 2013 voor de algemene vergadering van 7 

februari 2013 met agenda met bijhorende documenten;  

 

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

 

Gelet op artikel 38 van de statuten van HaBoBIB dat bepaalt dat de gemeente Boortmeerbeek recht 

heeft op zes vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBIB; 

 

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

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

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

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

volgend resultaat: 

1.gemeenteraadslid Kristel Andries  

2.gemeenteraadslid Nieke Deleebeeck-Baudet  

3.gemeenteraadslid Marie-Ange Henderix  

4.gemeenteraadslid Daisy De Neef  

5.gemeenteraadslid Els Schoeters  

6.gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck  

met 19 ja en 2 ongeldig 

met 19 ja en 2 ongeldig 

met 19 ja en 2 ongeldig 

met 19 ja en 2 ongeldig 

met 19 ja en 2 ongeldig 

met 19 ja en 2 ongeldig 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Volgende raadsleden aan te stellen als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 

vergadering van HaboBIB die zal plaatsvinden op 7 februari 2013, waarbij de 

vertegenwoordigers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn: Kristel Andries, Nieke 

Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Daisy De Neef, Els Schoeters, Maurice 

Vanmeerbeeck, gemeenteraadsleden. 

 

art. 2 Bovengenoemde vertegenwoordigers, of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger te 

mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib op 7 februari 2013 (of iedere 

andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 

conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op 

de agenda, en alle akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te 

ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de 

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

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

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

 

20. HaBoBIB - samenstelling adviescommissie 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende intergemeentelijke 

vereniging HaBoBIB; 

 

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

 

Gelet op artikel 12 van de statuten van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB dat bepaalt dat de 

gemeente vijf stemgerechtigde leden voor de adviescommissie van HaBoBIB kan voordragen; 

 

Overwegende dat de leden van de adviescommissie een bijzondere belangstelling of kennis van het 

bibliotheekwerk moeten kunnen aantonen en geen gemeentelijk mandataris of personeelslid van de 

opdrachthoudende vereniging HaBoBIB mogen zijn; 

 

Overwegende dat de leden van de adviescommissie een bijzondere belangstelling of kennis van het 

bibliotheekwerk moeten kunnen aantonen en geen gemeentelijk mandataris of personeelslid van de 

opdrachthoudende vereniging HaBoBiIB mogen zijn; 

 

Overwegende dat de algemene vergadering van HaBoBIB de leden van de adviescommissie benoemt 

op voordracht van de deelnemende gemeenten; 

 

Overwegende dat volgende personen kandidaat zijn:  

- Ann Jéhansart  

- Christina Norberta Mas  

- Annemarie Sel  

- Jeanine Vranckx  

 

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

volgend resultaat: 

- Ann Jéhansart   met 19 ja en 2 ongeldig 

- Christina Norberta Mas  met 19 ja en 2 ongeldig 

- Annemarie Sel   met 19 ja en 2 ongeldig 

- Jeanine Vranckx   met 19 ja en 2 ongeldig 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Ann Jéhansart, Christina Norberta Mas, Annemarie Sel, Jeanine Vranckx en  

 voor te dragen als leden van de adviescommissie van de opdrachthoudende 

intergemeentelijke samenwerking HaBoBIB. 

 

art. 2 HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht in kennis te stellen van dit besluit. 

 

21. EcoWerf - voordracht kandidaat-bestuurder 

Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het 

decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de 

vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;  

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;  
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Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek deelneemt aan de intergemeentelijke 

opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  

 

Gelet op de akte van partiële splitsing door oprichting van de CVBA Interleuven van 15 december 

2003;  

 

Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 april 2004 houdende de goedkeuring van de oprichting en van 

de statuten van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; 

 

Gelet op de uitnodiging van 17 januari 2013  voor de Bijzondere Algemene vergadering van EcoWerf 

op 20 maart 2013, met bijhorende agenda en bijlagen.  

 

Overwegende dat artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking voorziet dat in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, een Algemene 

Vergadering dient te worden samengeroepen binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op 

dat van de verkiezingen, waarbij tot de algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt 

overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende gemeenten die de voordracht moeten doen, 

reeds in hun nieuwe samenstelling hebben vergaderd.   

 
Gelet op artikel 19 van de statuten van EcoWerf dat bepaalt dat de gemeente één kandidaat-bestuurder 
kan voordragen als lid van de raad van bestuur; 
  
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder  Michel Baert met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  
art. 1 Burgemeester Michel Baert voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de 

intergemeentelijke vereniging EcoWerf, intergemeentelijke vereniging Milieubedrijf Oost- 

Brabant. 

 

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 EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

22. EcoWerf - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het 

decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de 

vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;  

 

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

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek deelneemt aan de intergemeentelijke 

opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  

 

Gelet op de akte van partiële splitsing door oprichting van de CVBA Interleuven van 15 december 

2003;  

 

Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  
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Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 april 2004 houdende de goedkeuring van de oprichting en van 

de statuten van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; 

 

Gelet op de uitnodiging van 17 januari 2013  voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf 

op 20 maart 2013, met bijhorende agenda en bijlagen.  

 

Overwegende dat artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking voorziet dat in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, een algemene 

vergadering dient te worden samengeroepen binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op 

dat van de verkiezingen, waarbij tot de algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt 

overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende gemeenten die de voordracht moeten doen, 

reeds in hun nieuwe samenstelling hebben vergaderd.   

 

Gelet op artikel 22.1 van de statuten van EcoWerf dat bepaalt dat aan de raad van bestuur wordt 

deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door de verschillende gemeenten aangeduide 

afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem en dat elke gemeente het recht heeft om maximum 

één afgevaardigde aan te duiden die raadslid is en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele 

verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter 

van het OCMW; 
  
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder met raadgevende stem Nieke Deleebeeck-Baudet met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende 

stem voor de intergemeentelijke vereniging EcoWerf, intergemeentelijke vereniging 

Milieubedrijf Oost- Brabant. 

 

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 EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

23. EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering 20 maart 2013 

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

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek deelneemt aan de intergemeentelijke 

opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 21 januari 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op  20 maart 2013; 

 

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

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

vergadering van EcoWerf op 20 maart 2013: 

1. Dagorde: 

2. Aanstelling bureau van de Algemene Vergadering 

3. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 21 november 2012 

4. Benoeming van de bestuurders en bestuurder-deskundige(n) van EcoWerf  voor een 

periode van 6 jaar 

5. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van 6 jaar 

 

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

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

handelingen te stellen. 

 

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

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

vereniging EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

24. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 20 maart 2013 

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

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek deelneemt aan de intergemeentelijke 

opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 21 januari 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 20 maart 2013; 

 

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Karin Derua met 17 ja en 4 neen 

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

 

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

 

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

aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 20 maart 2013. 

 

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

gemeente om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 20 

maart 2013. 
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art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

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

vereniging EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

25. Riobra - voordracht kandidaat-bestuurder 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Riobra; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de brief van Riobra van 9 januari 2013 voor de buitengewone algemene vergadering van 22 
maart 2013; 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking een algemene vergadering dient te worden bijeengeroepen binnen de eerste drie 
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen waarbij tot een algehele vervanging van de 
raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de 
voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; 
 
Gelet op artikel 16.2 van de statuten van Riobra dat bepaalt dat de gemeente één kandidaat-bestuurder 
kan voordragen als lid van de raad van bestuur; 
  
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder  raadslid Bert Meulemans met 20 ja en 1 neen 

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Raadslid Bert Meulemans voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente in de raad 

van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Riobra. 

 

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

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

van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van Paul Bouwens, 

Oude Baan 148, 3210 Lubbeek. 

 

26. Riobra - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Riobra; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de brief van Riobra van 9 januari 2013 voor de buitengewone algemene vergadering van 22 
maart 2013; 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking een algemene vergadering dient te worden bijeengeroepen binnen de eerste drie 
maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen waarbij tot een algehele vervanging van de 
raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de 
voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben; 
 
Gelet op artikel 16.4 van de statuten van Riobra dat bepaalt dat aan de raad van bestuur wordt 
deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door de verschillende gemeenten aangeduide 
afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem en dat elke gemeente het recht heeft om maximum 
één afgevaardigde aan te duiden die raadslid is en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter 
van het OCMW (oppositieraadsleden); 
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Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder met raadgevende stem raadslid Karel Sterckx met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Raadslid Karel Sterckx voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van 

de opdrachthoudende vereniging Riobra. 

 

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

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

van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van Paul Bouwens, 

Oude Baan 148, 3210 Lubbeek. 

 

27. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 22 maart 2013 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Riobra; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op de brief van Riobra van 14 januari 2013 voor de buitengewone algemene vergadering van 22 

maart 2013 met agenda, documentatie en toelichting; 

 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Overwegende dat de gemeente op de jaarvergadering van Riobra beschikt over 341.060 stemmen; 

 

Overwegende dat Riobra bij de Europese Investeringsbank een lening van 50 miljoen euro afsluit met 

een duurtijd van 30 jaar; 

 

Overwegende dat deze lening gewaarborgd wordt door de provincie Vlaams-Brabant op voorwaarde 

dat de deelnemende gemeenten op hun beurt een garantie verlenen ten opzichte van de provincie; 

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

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

vergadering van 22 maart 2013: 

1) Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 23 november 2012 

2) Statutaire benoemingen (algehele vernieuwing van de raad van bestuur) en akteneming 

van de aanduiding van de leden met raadgevende stem in de raad van bestuur 
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3) Vaststelling van de toe te kennen presentiegelden en reisvergoedingen 

(verplaatsingskosten) 

4) Diversen/Rondvraag 

 

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

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

nodige handelingen te stellen. 

 

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

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

 

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

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

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

 

28. Riobra - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 22 maart 2013 
Gelet op het feit dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 
Riobra; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op de uitnodigingsbrief van Riobra van 14 januari 2013 voor de buitengewone algemene 

vergadering van 22 maart 2013 met agenda, documentatie en toelichting; 

 

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; 

 

Overwegende dat in toepassing van artikel 27.1 van de statuten van Riobra de gemeente recht heeft op 

maximum twee afgevaardigden op de jaarvergadering en dat de volmacht het aantal aandelen moet 

bepalen voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen; 

 

Overwegende dat de gemeente op de jaarvergadering van Riobra beschikt over 341.060 stemmen; 

 

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

volgend resultaat: 

- volmachtdrager voor 170.530 stemmen: raadslid Marie-Ange Henderix   met 21 ja 

- volmachtdrager voor 170.530  stemmen: raadslid Maurice Vanmeerbeeck  met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT 

 

art. 1 Raadsleden Marie-Ange Henderix en Maurice Vanmeerbeeck aan te stellen als 

volmachtdragers van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Riobra die 

zal plaatsvinden op 22 maart 2013waarbij beide volmachtdragers eveneens plaatsvervanger 

van elkaar zijn. 

 

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

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

van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van Paul Bouwens, 

Oude Baan 148, 3210 Lubbeek. 
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29. Interleuven - voordracht kandidaat-bestuurder  

Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op de brief van Interleuven van 17 januari 2013 waarmee de gemeente wordt opgeroepen deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 20 maart 2013;  

 

Gelet op artikel 18 van de statuten van Interleuven dat bepaalt dat de gemeente Boortmeerbeek in de 

raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door één bestuurder; 

 

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 

bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder  schepen Karin Derua met 20 ja en 1 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Karin Deruavoor te dragen als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende 

vereniging Interleuven. 

 

art. 2 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij 

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

vereniging Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven. 

 

30. Interleuven - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op de brief van Interleuven van 17 januari 2013 waarmee de gemeente wordt opgeroepen deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 20 maart 2013;  

 

Gelet op artikel 21 van de statuten van Interleuven waaruit blijkt dat de gemeente Boortmeerbeek het 

recht heeft om een gemeenteraadslid, verkozen op de lijst waarvan geen enkele verkozene deel 

uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor te dragen als kandidaat-bestuurder met 

raadgevende stem; 

 

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 

bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder met raadgevende 

stem 

raadslid Anne Cleiren met 21 ja 

 

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

 

art. 1 Raadslid Anne Cleiren voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de 

opdrachthoudende vereniging  Interleuven. 

 

art. 2 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij 

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

vereniging Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven. 

 

31. Interleuven - mandatering algemene vergadering 27 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 31 januari 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 27 maart 2013;  

 

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

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

Interleuven op 27 maart 2013 

1. Samenstelling van het bureau.  

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 27 juni 2012.  

3. Benoeming bestuurders cfr. art. 18 van de statuten.  

4. Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. art. 21 van de statuten.  

 

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

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

nodige handelingen te stellen. 

 

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

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

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

Leuven. 

 

32. Interleuven - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 27 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 31 januari 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 27 maart 2013;  

 

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 21 ja 

Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix  met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT 

 

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

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 27 maart 2013. 

 

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

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

27 maart 2013. 

 

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

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

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

Leuven. 

 

33. IGO Leuven - voordracht kandidaat-bestuurder 

Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, betreffende de toepassing van het decreet 

van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de richtlijnen met betrekking 

tot de toepassing van de artikelen 44 en 52 van het decreet; 

 

Gelet op de brief van IGO Leuven van 16 januari 2013 waarmee de gemeente werd opgeroepen deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGO Leuven op 21 maart 2013;  

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan 

met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 

 

Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als 

rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven 

 

Overwegende dat het artikel 59 van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking 

bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen; 
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Gelet op artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald 

dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd en 

door haar afzetbaar, als volgt samengesteld: 

 1 lid per aangesloten gemeente, voorgedragen door de gemeenteraad; 

 3 leden voorgedragen door de provincieraad; 

 4 leden voorgedragen door de OCMW-raden; 

Het aantal bestuurders dat op voordracht van de andere deelnemers wordt benoemd, mag nooit meer 

bedragen dan een vierde van het aantal op voordracht van de aangesloten gemeenten benoemde 

bestuurders. 

 

Gelet op artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald 

dat het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene vergadering die overgaat tot 

vernieuwing van de raad van bestuur binnen de drie maanden na de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden. 

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder  raadslid Maurice Vanmeerbeeck 

raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet 

met 16 ja 

met 5 ja 

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Raadslid Maurice Vanmeerbeeck voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de 

intergemeentelijke vereniging IGO. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven, 

p/a. Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven, aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van 21 maart 2013 en aan de kandidaat-bestuurder. 

 

34. IGO Leuven - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, betreffende de toepassing van het decreet 

van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de richtlijnen met betrekking 

tot de toepassing van de artikelen 44 en 52 van het decreet; 

 

Gelet op de brief van IGO Leuven van 16 januari 2013 waarmee de gemeente werd opgeroepen deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGO Leuven op 21 maart 2013;  

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan 

met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 

 

Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als 

rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven 

 

Overwegende dat het artikel 59 van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking 

bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen; 
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Gelet op artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald 

dat de  

de gemeente een gemeenteraadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt 

van het college van burgemeester of schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn, kan voordragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem;  

 

Gelet op artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald 

dat het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene vergadering die overgaat tot 

vernieuwing van de raad van bestuur binnen de drie maanden na de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden. 

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder met raadgevende stem: raadslid Steven Van Loock met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Raadslid Steven Van Loock voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

van de intergemeentelijke vereniging IGO. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven, 

p/a. Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven, aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van 21 maart 2013 en aan de kandidaat-bestuurder met raadgevende 

stem. 

 

35. IGO Leuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 26 januari 2013 werd opgeroepen deel te nemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van IGO Leuven op 21 maart 2013;  

 

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

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

Leuven op 21 maart 2013:  

1. Welkom 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 20-12-2012 (verslag als bijlage) 
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3. Aanvaarding nieuwe raad van bestuur 

 Aanduiding van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van 

IGO 

 Aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de gemeenten (verkiezing van 29 

bestuurders) 

 Aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de provincie (verkiezing van 3 

bestuurders) 

 Verkiezing en aanvaarding van 4 bestuurders op voordracht van de OCMW's 

 Verkiezing en aanvaarding van 5 bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen 

door de gemeenten 

 Aanvaarding van de voorgedragen deskundigen 

4. Afsluitende receptie 

 

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 dienstverlenende 

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

 

36. IGO Leuven - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 21 maart 

2013 

Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 16 januari 2013 werd opgeroepen deel te nemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van IGO Leuven op 21 maart 2013;  

 

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten waarvan 1 ongeldig in de stembus werden 

aangetroffen met volgend resultaat: 

Volmachtdrager: schepen Karin Derua   met 12 ja  

   raadslid Dirk Bernagie   met 8 ja  

 

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

volgend resultaat: 

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

 

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

 

BESLUIT  
 

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

aan de buitengewone algemene vergadering van IGO Leuven op 21 maart 2013. 
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art. 2  Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGO Leuven op 21 maart 

2013. 

 

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

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

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

 

37. Iverlek - voordracht kandidaat-bestuurder 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor de elektriciteits- en/of gasvoorziening deelneemt 

aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

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

 

Gelet op de aangetekende brief van Iverlek van 26 december 2012 waarmee de gemeente wordt 

opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 19 maart 

2013; 

 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente/stad overgemaakt werd; 

 

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking alle huidige mandaten bij Iverlek onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene 

vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij het regionaal bestuurscomité (RBC) Mechelen;  

 

Gelet op artikel 12.2 van de statuten van Iverlek dat bepaalt dat. elke gemeenteraad het recht heeft om 

één  kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur en dat het om dezelfde persoon moet gaan die 

voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC; 

 

Overwegende dat de gemeenten van het RBC Mechelen samen in totaal drie kandidaat-bestuurders 

kunnen voordragen; 

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder  raadslid Els Schoeters 

raadslid Dirk Bernagie 

met 16 ja 

met 5 ja 

 

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

 

BESLUIT  
  

art. 1 Raadslid Els Schoeters voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 19 maart 

2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019. 

 

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 Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

38. Iverlek - aanduiding lid regionale adviescommissie 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor de elektriciteits- en/of gasvoorziening deelneemt 

aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op de aangetekende brief van Iverlek van 26 december 2012 waarmee de gemeente wordt 

opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 19 maart 

2013; 

 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente/stad overgemaakt werd; 

 

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking alle huidige mandaten bij Iverlek onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene 

vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij het regionaal bestuurscomité (RBC) Mechelen;  

 

Gelet op artikel 17.2 van de statuten van Iverlek dat bepaalt dat elke deelnemende gemeente het recht 

heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC); 

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-lid regionaal bestuurscomité  raadslid Els Schoeters 

raadslid Dirk Bernagie 

met 11 ja 

met 10 ja 

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Raadslid Els Schoeters voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité 

(RBC) Mechelen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, 

vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2013 tot aan de eerste algemene vergadering in 

het jaar 2019. 

 

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 Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

39. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor de elektriciteits- en/of gasvoorziening deelneemt 

aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 27 december 2012 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Iverlek op 19 maart 2013;  

 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

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

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

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke Algemene Vergadering;  

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 
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Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

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

Vergadering van Iverlek op 19 maart 2013: 

1. Statutaire ontslagnemingen / benoemingen 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op Buitengewone Algemene 

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

nodige handelingen te stellen. 

 

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

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

vereniging Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

40. Iverlek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 19 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor de elektriciteits- en/of gasvoorziening deelneemt 

aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

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

  

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van xx december 2012 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 19 maart 2013; 

 

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   raadslid Audrey Bogaerts  met 14 ja 

     raadslid Dirk Bernagie   met 5 ja  

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne   met 15 ja en 5 neen 

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Raadslid Audrey Bogaerts aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 19 maart 2013. 

 

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

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 19 maart 2013. 

 

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

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

vereniging Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

41. Finilek - voordracht kandidaat-bestuurder 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 

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

 

Gelet op de brief van Finilek van 30 november 2012 waarmee de gemeente wordt opgeroepen om deel 

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 19 maart 2013; 

 

Gelet op artikel 18.3 van de statuten van Finilek dat bepaalt dat binnen de eerste drie maanden van het 

jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur 

moet worden overgegaan; 

 

Gelet op artikel 9 van de statuten van Finilek dat bepaalt dat de gemeente het recht heeft om één  

kandidaat-bestuurder voor te dragen; 

 

Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in artikel 9.3 van de statuten van Finilek; 

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder  schepen Hans De Locht 

raadslid Dirk Bernagie 

met 12 ja 

met 9 ja 

 

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

 

BESLUIT  
  

art. 1 Schepen Hans De Locht voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de dienstverlenende 

vereniging Finilek, voor een duur van zes jaar, vanaf 19 maart 2013 tot en met de 

buitengewone algemene vergadering van het jaar 2019 waarbij tot de algehele vernieuwing 

van de raad van bestuur wordt overgegaan. 

 

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

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

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

 

42. Finilek - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

De gemeenteraad besluit unaniem om geen gemeenteraadslid af te vaardigen als kandidaat-bestuurder 

met raadgevende stem voor de dienstverlenende vereniging Finilek aangezien in de statuten vermeld 

staat dat er een kandidaat uit de grootste gemeenten zal worden aangenomen uit de steden Leven en 

Mechelen. 

 

43. Finilek - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 

Finilek; 

 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 27 december 2012 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de jaarvergadering van Finilek op dinsdag 19 maart 2013;  

 

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

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

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke Algemene Vergadering;  
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

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

vergadering van 19 maart 2013:  

1. Statutaire benoemingen 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de jaarvergadering akkoord te 

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

stellen. 

 

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

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

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

 

44. Finilek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 19 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 

Finilek; 

 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 27 december 2012 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op dinsdag 19 maart 2013;  

 

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Steven Michiels  met 21 ja  

Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix  met 13 

     raadslid Dirk Bernagie   met 8 ja 

 

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

 

BESLUIT  
 

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

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 19 maart 2013. 

 

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

gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 19 

maart 2013. 
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art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

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

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

 

45. IGS Hofheide - voordracht kandidaat-bestuurder 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging GS Hofheide; 

 

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

 

Gelet op de brief van IGS Hofheide van 2 januari 2013 waarmee de gemeente wordt opgeroepen deel 

te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 26 maart 2013;  

 

Gelet op artikel 15 van de statuten van IGS Hofheide dat bepaalt dat de gemeente Boortmeerbeek in 

de raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door één bestuurder; 

 

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 

bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder  raadslid Marie-Ange Henderix 

raadslid Marita Palstermans 

met 17 ja 

met 4 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Raadslid Marie-Ange Henderix voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de 

opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide. 

 

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

 

46. IGS Hofheide - voordracht kandidaat-bestuurder niet-gemeenteraadslid 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging GS Hofheide; 

 

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

 

Gelet op de brief van IGS Hofheide van 2 januari 2013 waarmee de gemeente wordt opgeroepen deel 

te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 26 maart 2013;  

 

Gelet op artikel 15 van de statuten van IGS Hofheide dat bepaalt dat de gemeenten met minder dan 

15.000 inwoners gezamenlijk één kandidaat-bestuurder, die niet in de gemeenteraad zetelt, kunnen 

voordragen; 

 

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 

bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder niet-gemeenteraadslid de heer Vital Op de Beeck 

 

met 14 ja en 7 neen 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  

 

art. 1 De heer Vital Op de Beeck voor te dragen als kandidaat-bestuurder niet-gemeenteraadslid 

van de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide namens de gemeenten met minder dan 

15.000 inwoners. 

 

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

 

47. IGS Hofheide - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging GS Hofheide; 

 

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

 

Gelet op de brief van IGS Hofheide van 2 januari 2013 waarmee de gemeente wordt opgeroepen deel 

te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 26 maart 2013;  

 

Gelet op artikel 18 van de statuten van IGS Hofheide waaruit blijkt dat de gemeente Boortmeerbeek 

het recht heeft om een gemeenteraadslid, verkozen op de lijst waarvan geen enkele verkozene deel 

uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor te dragen als kandidaat-bestuurder met 

raadgevende stem; 

 

Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 

bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder met raadgevende stem raadslid Marita Palstermans met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Raadslid Marita Palstermans voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

van IGS Hofheide. 

 

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

 

48. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 26 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging GS Hofheide; 

 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 3 januari 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 26 maart 2013;  
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Gelet op het artikel 44, 1
ste

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

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

vergaderingvan IGS Hofheide op 26 maart 2013: 

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 

december 2012 

2. Aanduiden van bestuurders met stemrecht en de bestuurders met raadgevende stem 

3. Stand van zaken bouwproject 

4. Varia. 

 

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

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

handelingen te stellen. 

 

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

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

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

 

49. IGS Hofheide - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 26 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging GS Hofheide; 

 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 3 januari 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 26 maart 2013;  

 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

volgend resultaat: 

Volmachtdrager: raadslid Maurice Vanmeerbeeck 

raadslid Marita Palstermans 

met 13 ja en 1 neen 

met 7 ja en 1 ongeldig 

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Karin Derua met 17 ja, 3 neen en 1 blanco 

 

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

 

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

te nemen aan de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 26 maart 2013. 

 

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

om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 26 maart 

2013. 

 

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

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

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

 

50. CIPAL - voordracht kandidaat-bestuurder 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging CIPAL; 

 

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

 

Gelet op de brief van CIPAL van 14 januari 2013 waarmee de gemeente wordt opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van CIPAL op 22 maart 2013;  

 

Gelet op artikel 15 § 2 van de statuten van CIPAL dat bepaalt dat de algemene vergadering  twintig 

mandaten van bestuurder zal toewijzen onder de kandidaten voorgedragen door de gemeenten-

deelnemers; 

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder  schepen Hans De Locht 

raadslid Dirk Bernagie 

met 11 ja 

met 10 ja 

 

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

 

BESLUIT  
art. 1 Schepen Hans De Locht voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de dienstverlenende 

vereniging CIPAL. 

 

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 dienstverlenende 

vereniging CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel. 

 

51. CIPAL - voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging CIPAL; 

 

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

 

Gelet op de brief van CIPAL van 14 januari 2013 waarmee de gemeente wordt opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van CIPAL op 22 maart 2013;  

 

Gelet op artikel 15 bis van de statuten van CIPAL dat bepaalt dat de algemene vergadering drie 

mandaten van bestuurder met raadgevende stem zal toewijzen onder de kandidaten voorgedragen door 

de gemeenten-deelnemers; 

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-bestuurder  raadslid Bert Meulemans met 20 ja en 1 neen 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  
art. 1 Raadslid Bert Meulemans voor te dragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van 

de dienstverlenende vereniging CIPAL. 

 

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 dienstverlenende 

vereniging CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel. 

 

52. CIPAL - voordracht lid adviescomité 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging CIPAL; 

 

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

 

Gelet op de brief van CIPAL van 14 januari 2013 waarmee de gemeente wordt opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van CIPAL op 22 maart 2013;  

 

Gelet op artikel 25bis van de statuten van CIPAL dat bepaalt dat de algemene vergadering  de leden 

van het adviescomité benoemd op voordracht van de deelnemers; 

 

Overwegende dat elke gemeente een kandidaat-lid voor het adviescomité kan voordragen; 

 

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

volgend resultaat: 

kandidaat-lid adviescomité  raadslid Audrey Bogaerts  

raadslid Steven Van Loock 

met 16 ja 

met 5 ja 

 

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

 

BESLUIT  
art. 1 Raadslid Audrey Bogaerts voor te dragen als kandidaat-lid van het adviescomité van de 

dienstverlenende vereniging CIPAL. 

 

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 dienstverlenende 

vereniging CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel. 

 

53. CIPAL - mandatering buitengewone algemene vergadering 22 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging CIPAL; 

 

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

 

Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de 

werking van de gemeenteraad; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 

inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet 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 artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 
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Gelet op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL die 

plaatsvindt op vrijdag 22 maart 2013 om 10.30 uur op de zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1; 

 

Gelet op de oproepingsbrief van 14 januari 2013 met de agenda van de bijzondere algemene 

vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 die volgende 

agendapunten bevat: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 

2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 

3. Benoeming van de leden van het adviescomité 

4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 

Gelet op de toelichtende nota van de dienstverlenende vereniging CIPAL bij de agendapunten van de 

bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013; 

 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 

 

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

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

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

vergadering van 22 maart 2013: 

1. benoeming van de leden van de raad van bestuur; 

2. akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde; 

3. benoeming van de leden van het adviescomité; 

4. goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de bijzondere 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 dienstverlenende 

vereniging CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel. 

 

54. CIPAL - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 22 maart 2013 

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging CIPAL; 

 

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

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 

inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 14 januari 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de bijzondere algemene vergadering van CIPAL op 22 maart 2013;  
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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 dienstverlenende 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;  

 

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één 

plaatsvervanger mag aanduiden; 

 

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

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Steven Michiels met 15 ja 

     raadslid Dirk Bernagie  met 6 ja 

Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Els Schoeters  met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT 

 

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

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 

CIPAL op 22 maart 2013. 

 

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

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

vereniging CIPAL op 22 maart 2013. 

 

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

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

vereniging CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel. 

 

55. De Watergroep - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 

Watergroep) cvba; 

 

Gelet op artikel 14.1 van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 

Watergroep) cvba dat bepaalt dat de algemene vergadering uit alle vennoten bestaat; 

 

Gelet op artikel 17 § 3 van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 

Watergroep) cvba dat bepaalt dat elke vennoot zich door ten hoogste twee vertegenwoordigers, 

waarvan één stemgerechtigd, kan laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger met stemrecht: 

 

Vertegenwoordiger zonder stemrecht: 

raadslid Marie-Ange Henderix 

raadslid Steven Van Loock 

raadslid Els Schoeters 

met 13 ja 

met 7 ja 

met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 



- 58 - 

art. 1 Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden om de gemeente met stemrecht te 

vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening (De Watergroep) cvba. 

 

art. 2 Raadslid Els Schoeters aan te duiden om de gemeente zonder stemrecht te 

vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening (De Watergroep) cvba. 

 

art. 3 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening (De Watergroep) cvba en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

 

56. De Watergroep - aanduiding lid provinciaal comité 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 

Watergroep) cvba; 

 

Gelet op artikel 27 van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 

Watergroep) cvba dat in de inrichting van provinciale comités voorziet; 

 

Gelet op artikel 27 § 2 van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 

Watergroep) cvba dat bepaalt dat elke vennoot het recht heeft één lid van het provinciaal comité aan te 

duiden; 

 

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

volgend resultaat: 

Lid provinciaal comité raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Raadslid Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als lid van het provinciaal comité van de 

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) cvba. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening (De Watergroep) cvba en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

 

57. Ethias  kas arbeidsongevallen - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Gelet op de bepalingen over de aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in de statuten van 

Ethias; 

 

Gelet op de mededeling van Ethias Verzekering dat het wenselijk is één vertegenwoordiger aan te 

duiden die de gemeente voortaan zal vertegenwoordigen; 

 

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

volgend resultaat:  schepen Karin Derua   met 12 ja 

   raadslid Francine De Becker  met 9 ja 

 

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

 

BESLUIT  
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art. 1. Schepen Karin Derua aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

beheersorganen van de kas arbeidsongevallen bij Ethias.  

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan Ethias en aan de gemeentelijke 

vertegenwoordiger. 

 

58. Beheerscomité GD-PBW Interleuven - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de 

oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) 

waarbij de gemeente Boortmeerbeek is aangesloten; 

 

Overwegende dat deze gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt 

beheerd door Interleuven; 

 

Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van de 

gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger burgemeester Michel Baert met 20 ja en 1 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Burgemeester Michel Baert aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van 

Interleuven. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW en aan 

de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

 

59. Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - aanduiden 

vertegenwoordiging gemeente  

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2003 met betrekking tot de toetreding van de 

gemeente Boortmeerbeek tot de Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant; 

 

Gelet op artikel 4 § 2 van de statuten van de Intterlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-

Brabant dat bepaalt de gemeente een lid van het schepencollege in het beheerscomité van de 

scholengemeenschap afvaardigt, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van 

afwezigheid van het effectief lid; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: schepen Karin Derua met 20 ja en 1 neen 

 

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

 

BESLUIT  
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art. 1 Schepen Karin Derua als vertegenwoordiger aan te duiden om de gemeente te 

vertegenwoordigen in het beheerscomité van de Interlokale Scholengemeenschap Midden 

Vlaams-Brabant. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Interlokale Scholengemeenschap Midden 

Vlaams-Brabant en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

 

60. Providentia - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in Providentia cvba; 

 

Gelet op de statuten van Providentia cvba die bepalen dat de algemene vergadering uit alle vennoten 

bestaat; 

 

Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering moet 

aanduiden; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: schepen Steven Michiels 

raadslid Anne Cleiren 

met 13 ja 

met 8 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Steven Michiels aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van Providentia cvba. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan Providentia cvba en aan de gemeentelijke 

vertegenwoordiger. 

 

61. Demer en Dijle - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in Demer en Dijle nv; 

 

Gelet op de statuten van Demer en Dijle nv die bepalen dat de algemene vergadering uit alle vennoten 

bestaat; 

 

Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering moet 

aanduiden; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: raadslid Daisy De Neef 

raadslid Marita Palstermans 

met 13 ja 

met 8 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Raadslid Daisy De Neef aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van Demer en Dijle nv. 
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art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan Demer en Dijle nv en aan de gemeentelijke 

vertegenwoordiger. 

 

62. ERSV Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 november 2004 met betrekking tot het lidmaatschap 

van de gemeente in her Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Vlaams-Brabant vzw; 

 

Gelet op artikel 8 van de statuten van ERSV  Vlaams-Brabant vzw waarin wordt bepaald dat de 

gemeente één vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan afvaardigen; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: raadslid Daisy De Neef 

raadslid Anne Cleiren 

met 12 ja 

met 9 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Raadslid Daisy De Neef aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan ERSV Vlaams-Brabant vzw en aan de 

gemeentelijke vertegenwoordiger. 

 

63. PWA - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Gelet op de statuten van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) die bepalen dat de 

gemeente zes vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het PWA kan aanduiden; 

 

Gelet op de brief van het PWA Boortmeerbeek van 18 januari 2013 waarmee de gemeente wordt 

uitgenodigd zijn vertegenwoordigers bekend te maken; 

  

Overwegende dat deze vertegenwoordigers geen gemeenteraadslid moeten zijn; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordigers de heer Patrice Artoos 

raadslid Francine De Becker 

raadslid Daisy De Neef 

de heer Patrick De Vogelaere 

de heer Vital Opdebeeck 

de heer Firmin Vacaet 

met 17 ja en 3 neen 

met 21 ja 

met 21 ja 

met 21 ja 

met 16 ja en 5 neen 

met 20 ja en 1 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 De heer Patrice Artoos, raadslid Francine De Becker, raadslid Daisy De Neef, de heer 

Patrick De Vogelaere, de heer Vital Opdebeeck, de heer Firmin Vacaet aan te duiden om de 

gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van het PWA. 
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art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan het PWA en aan de gemeentelijke 

vertegenwoordigers. 

 

De voorzitter schorst de zitting voor 5 minuten. 

 

64. SWaL - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente vennoot is in Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL) cvba; 

 

Gelet op artikel 12 van de statuten van SWaL cvba die bepalen dat de algemene vergadering uit alle 

vennoten bestaat; 

 

Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering moet 

aanduiden; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: schepen Steven Michiels 

raadslid Marita Palstermans 

met 14 ja 

met 7 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Steven Michiels aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van SWaL cvba. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan SWaL cvba en aan de gemeentelijke 

vertegenwoordiger. 

 

65. Toerisme Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van Toerisme Vlaams-Brabant vzw; 

 

Gelet op artikel 9 c van de statuten van Toerisme Vlaams-Brabant vzw waarin wordt bepaald dat de 

gemeente één vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan afvaardigen; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: schepen Annick DeKeyser met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Annick DeKeyser aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw en aan de 

gemeentelijke vertegenwoordiger. 
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66. Toerisme Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van Toerisme Dijleland vzw; 

 

Gelet op artikel 8 van de statuten van Toerisme Dijleland vzw waarin wordt bepaald dat de gemeente 

één vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan afvaardigen; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: schepen Annick DeKeyser met 20 ja en 1 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Annick DeKeyser aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van Toerisme Dijleland vzw. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan Toerisme Dijleland vzw en aan de 

gemeentelijke vertegenwoordiger. 

 

67. Toerisme Dijleland - voordracht kandidaat-bestuurder 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van Toerisme Dijleland vzw; 

 

Gelet op artikel 23 van de statuten van Toerisme Dijleland vzw dat bepaalt dat de gemeente één 

bestuurder in de raad van bestuurd kan aanduiden; 

 

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

volgend resultaat: 

Kandidaat-bestuurder schepen Annick DeKeyser met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Annick DeKeyser aan te duiden als kandidaat-bestuurder van Toerisme Dijleland 

vzw. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan Toerisme Dijleland vzw en aan de kandidaat-

bestuurder. 

 

68. Kanaaltochten Brabant - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of Kanaaltochten Brabant vzw niet bijdraagt tot een goede 

organisatie van Spelevaren. 

De voorzitter zegt dat Spelevaren niet meer door hen wordt ingericht.  De gemeente kan het zelf nog 

wel doen, maar de vzw is daarbij dan niet meer van nut. 

 

De gemeenteraad besluit unaniem om het lidmaatschap van Kanaaltochten Brabant op te zeggen en 

daarom dus geen vertegenwoordiger aan te duiden. 
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69. VVSG - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat de gemeente lid is van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG); 

 

Gelet op artikel 11 § 1 van de statuten van VVSG waarin wordt bepaald dat de gemeente één 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan afvaardigen; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: schepen Steven Michiels 

raadslid Karel Sterckx 

met 12 ja 

met 9 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Steven Michiels aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van VVSG. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan VVSG en aan de gemeentelijke 

vertegenwoordiger. 

 

70. OVSG - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat de gemeente lid is van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van 

de Vlaamse Gemeenschap (OVSG); 

 

Gelet op artikel 3 van de statuten van OVSG waarin wordt bepaald dat de gemeente één 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan afvaardigen; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: schepen Karin Derua met 18 ja, 2 neen en 1 blanco 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Karin Derua aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van OVSG. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan OVSG en aan de gemeentelijke 

vertegenwoordiger. 

 

71. Bosgroep Groene Corridor - aanduiden vertegenwoordiging gemeente 

De voorzitter licht op vraag van raadslid Karel Sterckx toe dat de gemeentelijke adviesraad voor 

natuur en milieu aandringt op het verderzetten van dit lidmaatschap omwille van het belang voor het 

goede bosbeheer.  Raadslid Bert Meulemans bevestigt dat deze vereniging bijzonder nuttig werk 

verricht.  

 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2010 met betrekking tot het lidmaatschap van de 

gemeente bij de Bosgroep Groene Corridor vzw; 

 

Gelet op artikel 13 § 2 van de statuten van de Bosgroep Groene Corridor vzw waarin wordt bepaald 

dat de gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de algemene vergadering kan 

afvaardigen; 

 

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

volgend resultaat: 

Vertegenwoordiger: 

 

Plaatsvervanger: 

schepen Karin Derua 

raadslid Bert Meulemans 

raadslid Maurice Vanmeerbeeck 

met 11 ja 

met 10 ja 

met 21 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schapen Karin Derua aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van de Bosgroep Groene Corridor vzw. 

 

art. 2 Raadslid Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen als 

plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Bosgroep Groene Corridor vzw. 

 

art. 3 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Bosgroep Groene Corridor vzw en aan de 

gemeentelijke vertegenwoordigers. 

 

72. Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente  

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2012 met betrekking tot het lidmaatschap 

van de gemeente bij het Regionaal Landschap Dijleland vzw; 

 

Gelet op artikel 12 van de statuten van het Regionaal Landschap Dijleland vzw waarin wordt bepaald 

dat de gemeente twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering kan afvaardigen; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten waarvan 2 ongeldig in de stembus werden 

aangetroffen met volgend resultaat: schepen Hans De Locht   met 11 ja  

     schepen Karin Derua   met 10 ja  

     raadslid Nieke Deleebeeck-Baudelt met 9 ja  

     raadslid Bert Meulemans  met 8 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Hans De Locht en schepen Karin Derua aan te duiden om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland vzw 

en waarbij beide vertegenwoordigers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan het Regionaal Landschap Dijleland vzw en 

aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

 

73. Regionaal Landschap Dijleland - voordracht kandidaat-bestuurder 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2012 met betrekking tot het lidmaatschap 

van de gemeente bij het Regionaal Landschap Dijleland vzw; 

 

Gelet op artikel 20 van de statuten van het Regionaal Landschap Dijleland vzw dat bepaalt dat de 

gemeenten die lid zijn van de vereniging samen drie mandaten in de raad van bestuur kunnen 

opnemen; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek derhalve één kandidaat-bestuurder kan voordragen; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten waarvan 1 ongeldig in de stembus werden 

aangetroffen met volgend resultaat: schepen Karin Derua   met 11 ja 

     raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet met 9 ja 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Karin Derua voor te dragen als kandidaat-bestuurder van het Regionaal Landschap 

Dijleland vzw. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan het Regionaal Landschap Dijleland vzw en 

aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

 

74. Uittreding interlokale vereniging drug- en alcoholpreventieproject 

Raadslid Steven Van Loock begrijpt dat besparingen nodig zijn, maar zegt dat de interlokale 

vereniging voor het drug- en alcoholpreventieproject zeer nuttig werk leverde voor bijvoorbeeld de 

Nacht van de Jeugd en de diverse verenigingen.  Het volstaat niet alleen inspanningen naar de 

scholen toe te richten.  Hij vraagt zich daarom af welke taken er verdwijnen door de afschaffing. 

De voorzitter antwoordt dat er beleidsmatig buiten een dik jaarverslag niet veel resultaten te zien 

waren.  Er was inderdaad een samenwerking met de Nacht van de Jeugd en ook was er een vrijwel 

mislukt bierkaartjesinitiatief. Het is niet de bedoeling om nu te doen of er geen problemen zijn, maar 

wel om binnen de politiezone en in samenwerking met de politie opnieuw de draad op te pakken met 

het MEGA-project (=mijn eigen goed antwoord).  Verder kunnen deze aspecten opgenomen worden in 

de protocols die bij organisaties worden afgesloten met de inrichters. Concrete plannen zijn er verder 

nog niet. 

DE N-VA-fractie stelt dat de drug- en verslavingsproblematiek de politiek overstijgt.  Er leeft een 

zekere bezorgdheid over in de gemeente en de plaatsen van gebruik zijn gekend.  Een alternatief voor 

de uitstap is dus meer dan nodig.  Kan het college van burgemeester en schepenen uitleggen hoe de 

prestaties van de intergemeentelijke vereniging werden gemeten?  Wat was de kostprijs en waaraan 

werd het geld besteed?  

De voorzitter antwoordt dat de medewerkster in de drie deelnemende gemeenten actief was en er 

zitdagen hield.  Door omstandigheden was ze er wel weinig op te zien en er was nog minder vraag van 

het publiek. De afspraken met de verantwoordelijke schepen liepen ook geregeld mis.  Als kostprijs 

was het vooral het loon van de medewerkster dat geteld moest worden.   

Raadslid Anne Cleiren bevestigt dat er toch enkele mooie initiatieven genomen werden. 

 

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

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Boortmeerbeek van 3 november 2008 betreffende de 

principiële goedkeuring van de oprichting van een interlokale alcohol- en drugpreventiedienst; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2009 betreffende de goedkeuring van de 

statuten van de interlokale vereniging drug- en alcoholpreventiedienst; 
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Gelet op de statuten van de interlokale vereniging alcohol- en drugpreventie, zoals ondertekend door 

de deelnemende gemeenten, namelijk Boortmeerbeek, Keerbergen en Haacht, op 27 oktober 2009; 

 

Gelet op het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 11 december 

2008 met betrekking tot goedkeuring van de subsidiëring van de intergemeentelijke preventiedienst; 

 

Overwegende de evaluatie door het college van burgemeester en schepenen van de werking van de 

interlokale vereniging gedurende de voorbije jaren; 

 

Overwegende dat het college van oordeel is dat de aanwijsbare meerwaarde van de interlokale 

vereniging te gering is; 

 

Overwegende dat de gemeente het niet opportuun vindt in de toekomst verder deel te nemen aan de 

interlokale vereniging; 

 

Gelet op artikel 8 van de statuten die de modaliteiten met betrekking tot het uittreden uit de vereniging 

regelen; 

 

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

 

BESLUIT 13 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts, Francine De Becker).  

 4 neen (Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 4 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx).  

 

art. 1 Met ingang van 1 januari 2014 uit de interlokale vereniging drug- en alcoholpreventie te 

treden. 

 

art. 2 De gemeenten Keerbergen en Haacht en de provincie Vlaams-Brabant in kennis te stellen van 

dit besluit.  

 

75. Dotatie politiezone 2013 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 

politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2001 betreffende de verdeling van de dotaties 

over de gemeenten van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 

 

Gelet op het akkoord van 7 januari 2013 afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de gemeenten 

betreffende de verdeling van de dotaties tussen de gemeenten van de politiezone Boortmeerbeek-

Haacht-Keerbergen voor het dienstjaar 2013, waarbij werd afgesproken dat de gemeenten in 

afwachting van de definitieve opmaak van de gemeentelijke budgetten voorlopig dezelfde 

politiedotatie als deze van 2012 inschrijven; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van de politiezone 

Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 2013, vastgesteld op 1.007.078,00 EUR, te aanvaarden. 

 

art. 2 Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 

 

art. 3 Dit besluit aan het administratief toezicht te onderwerpen. 

 

76. Wijziging subsidiereglement inbraakpreventie 

De N-VA-fractie brengt naar voor dat de voorgelegde tekst interpretatie toelaat en er is toelichting 

nodig bij enkele facetten.  Zo legt de voorzitter uit wat technopreventieve middelen zijn en hoe de 

lokale preventionist ter plaatse komt met bijvoorbeeld een lijst van gevelopeningen die fagedekt 

moeten worden.  Na de plaatsing volgt controle op de daadwerkelijke kosten.  Het advies is verplicht 

zo men subsidie wil bekomen.  De redactie van het reglement kwam van een vroeger model van de 

gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en wordt nu alleen aangepast aan het criterium dat 

alleen woningen ouder dan 5 jaar in aanmerking komen.  Het voorstel van de N-VA-fractie is het 

woord minimum voor “vijf jaar” te plaatsen en van het woord “kan” “moet” te maken. 

Met het woord “eventueel” in het ontwerp wordt rekening gehouden met het feit dat de woning ook 

bewoond moet zijn om een btw-voet van 6% te bekomen.  Handelszaken en vrije beroepen werden er 

eertijds bij in voorzien, alhoewel de subsidie in dat kader enerzijds ontoereikend is en anderzijds ook 

aftrekbaar van de belastingen. 

De termijn van 2 jaar moet gelezen worden als van dag tot dag. Sommige raadsleden merken op dat 

de extra-premie voor de 60-plussers discriminatie op basis van leeftijd zou kunnen inhouden. Anderen 

vragen zich af waarom het college van burgemeester en schepenen en niet de administratie belast is 

met de uitvoering van de toekenning van de premie.  De voorzitter verklaard dit door de rol die het 

college van burgemeester en schepenen in het gemeentedecreet toegewezen kreeg. 

 

De gemeenteraad gaat vervolgens over tot de stemming over de letterlijke tekstaanpassing waardoor 

het woord “minimaal” ingevoegd en het woord “kan” in plaats van “moet” geplaatst wordt. De 

aanpassing wordt met 20 ja en 1 onthouding aangenomen. 

 

Gelet op de besluit van de gemeenteraad van 20 september 2010 met betrekking tot het 

subsidiereglement inbraakbeveiliging; 

 

Overwegende dat uit een evaluatie van het subsidiereglement is gebleken dat meerdere aanvragen tot 

subsidiëring de ondersteuning van inbraakpreventie bij nieuwbouwprojecten tot doel hadden;  

 

Overwegende dat het subsidiëren van nieuwbouwprojecten door het gemeentebestuur niet wordt 

gewenst; 

 

Overwegende dat de aanpassing van dit reglement tot doel heeft de subsidie voor inbraakbeveiliging in 

de toekomst te beperken tot gebouwen die minimum vijf jaar in gebruik zijn genomen;  

 

Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat bepaalt 

dat het goedkeuren van reglementen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort;  

 

Gelet op de stemming over de letterlijke tekstaanpassing waardoor het woord “minimaal” ingevoegd 

en het woord “kan” in de plaats van “ moet” geplaatst wordt met volgend resultaat: 20 ja en 1 

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

 

BESLUIT 12 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts).  

 5 neen (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker).  

 4 onthouding (Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 

 

art. 1 Het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2010 met betrekking tot het 

gemeentelijke subsidiereglement inbraakbeveiliging in te trekken. 

 

art. 2 Een gemeentelijk subsidiereglement inbraakbeveiliging goed te keuren, waarvan de tekst als 

volgt luidt: 

 

Gemeentelijk subsidiereglement inbraakbeveiliging 

 

art. 1 Binnen de perken van de jaarlijkse beschikbare budgetten wordt door het college van 

burgemeester en schepenen een premie verleend aan zelfstandigen, bedrijven, verenigingen 

en personen die technopreventieve maatregelen hebben genomen ter beveiliging van hun 

gebouwen, gelegen op het grondgebied van Boortmeerbeek en die hiertoe een 

toelageaanvraag volgens de hiernavolgende voorschriften hebben ingediend.  

De aanvragen moeten ingediend worden en gericht zijn aan: College van burgemeester en 

schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. De aanvraag gebeurt door middel van 

formulieren die door de gemeente ter beschikking worden gesteld. 

 

art. 2  Met een premie wordt in dit reglement bedoeld een terugbetaling van een percentage, met 

een maximumbedrag, van de gemaakte kosten van aankoop en installatie van 

technopreventieve middelen voor de beveiliging van gebouwen die vijf jaar in gebruik zijn 

genomen tegen inbraak. Met gebouw wordt bedoeld: 

 de particuliere woningen, met andere woorden het huis of appartement bedoeld voor 

private huisvesting, gelegen op het grondgebied van Boortmeerbeek; 

 handelszaken of vrije beroepen; 

 gebouwen die worden gebruikt door rechtspersonen met niet-commerciële activiteiten; 

 gebouwen gelegen in Boortmeerbeek gebruikt door feitelijke verenigingen of vzw’s van 

Boortmeerbeek; 

 met gebouwen die vijf jaar in gebruik zijn genomen worden gebouwen bedoeld die 

eventueel in aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief bij 

renovatiewerken aan gebouwen die vijf jaar in gebruik zijn genomen. 

 

art. 3 Het doel van de toekenning van een premie is vermelde gebouwen gelegen op het 

grondgebied van de gemeente daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te 

voorkomen. 

 

art. 4  De premie wordt aangevraagd voor een gebouw door de vruchtgebruiker die er zijn 

domicilie heeft of door de eigenaar van de woning die elders in deze of een andere gemeente 

zijn domicilie heeft of door de voorzitter van de vereniging of door de zelfstandige uitbater 

van de handelszaak gelegen in de gemeente. 

Er kan slechts éénmaal per gebouw een premie worden toegekend. 

Voor ieder gebouw kan het technopreventief advies worden gevraagd. 
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art. 5 a. De premie bedraagt 25 % van de aankoop en/of installatiekosten, BTW exclusief, met een 

maximum van 250,00 EUR. De gedane kosten dienen minimum 250,00 EUR, exclusief 

BTW, te bedragen. 

 b. Slachtoffers van een recente inbraak in een gebouw gelegen in de gemeente 

Boortmeerbeek (maximum 2 jaar voor aanvraag) ontvangen een startpremie van 125,00 

EUR extra. 

 c. Indien één van de bewoners ouder is dan 60 jaar, wordt er eveneens een extra premie van 

125,00 EUR toegekend. 

 Indien aan elk van de voorwaarden voldaan werd, zijn a, b en c cumuleerbaar. 

 

art. 6 De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van het hele gebouw en 

moeten het risico op inbraak voor het hele gebouw verkleinen. Dit houdt in dat alle als 

belangrijk beschouwde gevelopeningen (zoals daar zijn: deuren, ramen, keldergaten, 

lichtkoepels, verluchtingsopeningen en garagepoorten) die directe toegang verschaffen tot 

het gebouw moeten worden beveiligd. 

De maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering van de 

organisatorische en de fysische beveiliging van het gebouw. 

Voor de premie komen alleen in aanmerking de gebouwen waarbij de maatregelen die 

tijdens het voorafgaand technopreventief advies werden aanbevolen door de gemeentelijk 

aangestelde (technopreventief adviseur) als voldoende uitgevoerd worden geëvalueerd. 

Voor de premie komt in aanmerking: 

 de installatie van veiligheids- of schrikverlichting 

 de beveiliging van alle buitendeuren die direct toegang geven tot het gebouw 

 de beveiliging van andere gevelopeningen die direct toegang geven tot het gebouw, zoals 

dit tijdens het voorafgaand technopreventief advies door de bevoegde ambtenaar werd 

aanbevolen. 

 

 De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen in 

privé-woningen. Indien er ook technopreventieve maatregelen worden genomen, kan voor 

verenigingslokalen en voor handelszaken de subsidie mee dienen voor de financiering van  

elektronische alarmsystemen. 

 

De elektrische systemen moeten gekeurd zijn. 

 

art. 7 De procedure voor het aanvragen en verkrijgen van de premie of het advies is als volgt 

vastgelegd: 

1. Op vraag van de aanvrager bezorgt het gemeentebestuur een aanvraagformulier. 

2. Via dit aanvraagformulier wordt een technopreventief advies gevraagd bij de politie. 

3. Na de aanvraag geeft de technopreventief adviseur na een huisbezoek een 

technopreventief advies, waarvan een schriftelijke neerslag in tweevoud wordt 

opgemaakt. 

4. Eén exemplaar van dit advies is bestemd voor de aanvrager. Aan de hand daarvan kan hij 

de beveiligingsmaatregelen uitvoeren of laten uitvoeren. 

5. Eén exemplaar van dit advies wordt toegevoegd aan het aanvraagdossier. 

6. Ten laatste drie maanden na het verkrijgen van het voorafgaand advies moet de aanvrager 

een kopie van de gedateerde aankoop- en/of installatiefactuur waarmee de gemaakte 

kosten worden bewezen overmaken aan de gemeente. 

7. De door de gemeente aangestelden voeren de technische en administratieve controle uit. 

De administratieve controle omvat een controle van de bewijsstukken, dit wil zeggen de 

facturen op hun echtheid controleren en vergelijken met de originelen, nagaan of de 

procedure werd gerespecteerd. De technische controle omvat het ter plaatse nakijken of 

de beveiligingsmaatregelen die het voorwerp zijn van de premieaanvraag  voldoende zijn 

uitgevoerd en/of het inbraakwerend effect betrekking heeft op het hele gebouw, zoals 

voorgeschreven in het voorafgaand advies. Hiervan wordt een attest in tweevoud 

opgemaakt (1 voor de aanvrager en 1 voor dossier). 
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8. Er wordt van de controle een verslag opgemaakt. Het verslag en het advies betreffende 

het al dan niet toekennen van de premie worden overgemaakt aan het college van 

burgemeester en schepenen dat beslist over de toekenning van de premie. Ook van de 

aanvragen die uitsluitend een technopreventief advies als voorwerp hebben, wordt een 

lijst bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. 

9. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis gebracht 

aan de aanvrager van de premie. Een weigering moet gemotiveerd worden. 

10. De besluiten over de toekenning van de premies worden aan de financiële beheerder 

volgens de geijkte weg ter betaling overgemaakt. 

 

art. 8 De premie kan enkel aangevraagd worden voor kosten gemaakt na 1 januari 2002. 

 

art. 9 Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen  

teruggevorderd worden, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging. 

 

art. 3 Bovenstaand subsidiereglement op de inbraakbeveiliging is van toepassing op alle 

subsidieaanvragen die worden ingediend vanaf 1 januari 2013.   

 

art. 4 Afschrift van dit reglement over te maken aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-

Keerbergen. 

 

77. Aanpassing sociale correcties DifTar 

De CD&V-fractie argumenteert dat de schrapping van de pamperpremie voor 3-jarigen in de sociale 

correcties van DifTar verhoogde kosten voor de jonge gezinnen betekenen.  Elke vorm van 

ondersteuning is in die fase van het leven belangrijk.  Als men beseft dat op 2,5-jarige leeftijd nog 

25% en op 3 jaar zelfs nog 10% van de kinderen niet droog zijn en er zelfs later nog problemen zijn, 

kan de CD&V als gezinspartij alleen maar tegen deze wijziging stemmen. 

De voorzitter wijst er op dat de gemeente de herbruikbare luier-campagne voortzet en dat dit een 

alternatief kan zijn.  Dat brengt dan ook afvalpreventie met zich aangezien gemiddeld ongeveer 1.500 

kg pampers per kind gebruikt worden alvorens het droog is. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of er resultaten bekend zijn van de herbruikbare 

luiercampagne en pleit er voor om opnieuw op de omzendbrief hiervoor campagne te voeren. 

De voorzitter zegt dat binnen EcoWerf gerekend wordt op een deelname tussen de 3 en 5% van de 

betrokken gezinnen. 

De N-VA-fractie vraagt zich af over welk bedrag het gaat dat bespaard wordt, hoe de kansengroepen 

hun premie krijgen en of de rekening van de betrokkenen automatisch gecrediteerd wordt. 

De voorzitter schat de besparing op 100 x 50,00 EUR = 5.000,00 EUR per jaar, legt uit dat het 

OCMW onafhankelijk de lijst van gegadigden uit de kansengroepen samenstelt en bevestigt dat de 

rekening van de betrokkenen automatisch gecrediteerd wordt. 

 

De N-VA-fractie vraagt hoe zwaar de REG-subsidie op de begroting woog. 

Schepen van financiën Hans De locht citeert het cijfer van 50.000,00 EUR. 

Raadslid Anne Cleiren maakt de bedenking dat de schrapping een effect kan hebben van sociale aard.  

Het gaat dan niet over het subsidiëren van zonnepanelen, maar wel van talloze stimulansen om in de 

eigen omgeving rationeler met energie om te gaan. 

 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 2 juli 2007 betreffende de invoering van DifTar voor 

de huis-aan-huisophaling en op het containerpark; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 november 2007 met betrekking tot de sociale 

correctie op de DifTar-factuur; 

 

Overwegende dat bij sommige bevolkingsgroepen verbruikte luiers een belangrijk aandeel van het 

aangeboden gewicht zal uitmaken; 
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Overwegende evenwel dat het aangewezen is om bij kinderen vanaf twee jaar met 

zindelijkheidstraining te starten; 

 

Overwegende dat het daarom niet opportuun is een sociale correctie op de DifTar-factuur toe te staan 

voor de verwerking van luiers van kinderen ouder dan twee jaar; 

 

Overwegende dat het niet wenselijk is andere sociale correcties op de DifTar-factuur door te voeren; 

 

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

 

BESLUIT 12 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts).  

 4 neen (Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 5 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Aan volgende bevolkingsgroepen vanaf 1 januari 2013 een sociale correctie op de DifTar-

factuur toe te staan onder de vorm van een jaarlijkse subsidie: 

- een toelage van 50,00 EUR per kind tot de leeftijd van twee jaar. Deze toelage wordt 

toegekend aan de persoon die verblijft op het adres, waar het kind is ingeschreven in het 

bevolkingsregister. 

- een toelage van 50,00 EUR per voltijds kindequivalent voor door Kind & Gezin erkende 

opvanggezinnen. 

- een toelage van 50,00 EUR voor personen met incontinentieproblemen (op voorlegging 

van doktersattest aan de hand van gemeentelijk formulier) 

- een toelage van 50,00 EURO voor personen uit kansengroepen (op voorstel van het 

OCMW) 

- de toelage kan slechts éénmaal toegekend worden per gerechtigde 

 

art. 2 Voor de toekenning van deze subsidie wordt rekening gehouden met de situatie op 1 januari 

van het desbetreffende jaar. 

 

art. 3 Het bedrag van deze subsidie wordt éénmaal per jaar in zijn geheel gestort op de 

Diftarrekening van betrokkenen. 

 

78. Intrekking REG-subsidiereglement 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging 

Iverlek; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2012  met betrekking tot de goedkeuring van het 

aangepaste REG-subsidiereglement; 

 

Overwegende dat dit subsidiereglement een zware financiële inspanning van de gemeente vraagt; 

 

Overwegende dat de inwoners van de gemeente via Eandis door het lidmaatschap van de gemeente bij 

de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging Iverlek nog steeds beroep kunnen doen op REG-

subsidies (Rationeel EnergieGebruik); 

 

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

 

BESLUIT 17 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, 
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Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, 

Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 4 neen (Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het REG-subsidiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 mei 2012, in te 

trekken vanaf 1 januari 2013. 

 

art. 2 Eandis in kennis te stellen van dit besluit. 

 

79. Kennisname verslag milieuadviesraad 6 september 2012 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 6 september 2012. 

 

80. Kennisname verslagen seniorenraad 18 september 2012 en 27 november 2012 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de seniorenraad van 18 september 2012 en 27 

november 2012. 

 

81. Kennisname verslag sportraad 20 september 2012 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 20 september 2012. 

 

82. Resolutie Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel 

Raadslid Karel Sterckx licht namens de N-VA-fractie toe dat overleg op zich wel positief is, maar dat 

het verplicht lidmaatschap van de gehele provincie en het feit dat de gemeenten op niets vat hebben, 

het initiatief overbodig maken.  Bovendien is de uitbreiding van het Brussels grondgebied wel degelijk 

een gevaar, maar met dit initiatief wordt het communautaire conflict naar alle gemeenten 

uitgedragen.  

De voorzitter werpt tegen dat N-VA toch ministers in de Vlaamse regering heeft om de oprichting 

tegen te houden.  Een louter overlegorgaan is niet automatisch verbindbaar met een uitbreiding van 

Brussel. Verder citeert hij het UNIZO-standpunt waaruit zou blijken dat tegen het initiatief zijn tegen 

de ondernemerslogica ingaat.  Er moet volgens UNIZO gebruik gemaakt worden van de win-

winsituatie. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zet een punt achter het debat met de frase dat de Vlamingen in het 

verleden toch al vaak genoeg benadeeld werden bij dergelijke kwesties en dat overleg tot niets 

uithaalt. 

 

Gelet op het voorstel van resolutie over de oprichting van een Hoofdstedelijk Gewest van Brussel 

zoals ingediend door de N-VA-fractie;  

 

Overwegende het debat in de gemeenteraad; 

 

BESLUIT 5 ja (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker).  

 16 neen (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, 

Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, 

Josée Naets, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 

De resolutie over de oprichting van een Hoofdstedelijk Gewest van Brussel zoals ingediend door de 

N-VA-fractie te verwerpen. 

 

Mondelinge vragen 

 

Bij de nieuwsberichten over de tramlijn die De Lijn vielen de negatieve reacties van de 

andere gemeenten op.  De N-VA-fractie wenst te weten welk tracé maakt dat de burgemeester 

positief kan zijn. 
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Er zijn 3 tracés mogelijk en er is nog geen standpunt over het beste tracé, maar over het 

principe ten opzichte van de mobiliteitsproblematiek van de gemeente kan het tramproject op 

zich positief benaderd worden. De burgemeester beklaagt zich ook over het feit dat een 

bepaalde pers alleen maar negatieve reacties wilde publiceren. 

 

De N-VA-fractie vraagt zich af waarom er een bevoegdheid over vaderlandslievende 

verenigingen is in het college van burgemeester en schepenen. 

De burgemeester antwoordt dat hij sterk voor het respect voor deze verenigingen gewonnen 

is.  Zo vooral de NSB die, ondanks het tijdsverloop sedert de laatste oorlog, nog steeds een 

groeiend aantal leden telt. Hiermee wil de gemeente de gedachte steunen dat de boodschap 

over de oorlogsgruwel nooit mag worden vergeten. 

 

De N-VA-fractie wenst te weten wanneer de eerste collegezitting van het jaar gehouden werd 

en wanneer de notulen beschikbaar zullen zijn. 

De voorzitter licht toe dat het administratief-technisch niet altijd gemakkelijk is deze strikte 

timing te volgen.  De raadsleden zullen een toegang tot het e-radensysteem krijgen en op die 

manier de notulen bezorgd krijgen en ze steeds kunnen raadplegen.  De gemeentesecretaris 

zal per mail bericht laten over de toegangscodes. 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat er steenafval en houtafval langsheen de kleine 

Vosweg in de Molenbeek gestort is. Volgens haar had de politie dit al mogen opgemerkt 

hebben. 

De voorzitter zegt dat de melding al eerder bij de diensten mocht gebeuren. 

 

De N-VA-fractie zegt te begrijpen dat er niet overal tegelijk kan gestrooid worden, maar de 

reacties op de sociale media waren sterk negatief.  Vooral de fietspaden waren in 

Boortmeerbeek minder in orde. Andere gemeenten hadden deze wel volledig vrijgemaakt.  De 

tweede sneeuwzondag was het wel beter.  Is daarvoor een verklaring? 

De voorzitter licht het strooiplan toe en becommentarieert de technische aspecten van het 

sneeuwruimen.  Daarbij komt naar voor dat het werken met een schop en zout niet altijd 

efficiënt is op oneffen ondergrond.  Er wordt gekozen voor een ruiming met eigen personeel 

van de belangrijkste fietspaden en een tweede strooibeurt geeft altijd beter resultaat.  Ook was 

bij de tweede sneeuwperiode het een strategisch betere keuze om vroeger op maandag aan de 

slag te gaan en werd door de manier van optreden ook de kostprijs gedrukt.  Momenteel wordt 

de nieuwe pekelinstallatie geleverd en dat is het procedé dat al in buurgemeenten gebruikt 

wordt.  Hopelijk zal de gemeente nu ook een beter resultaat kunnen voorleggen. De voorzitter 

vindt dat de reacties op de sociale media geen rekening houden met wat realistisch haalbaar 

is.  
 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De gemeentesecretaris     De voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


