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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van 25 maart 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, 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 

Verontschuldigd: Anne Cleiren raadslid 

 

 

 

Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 

2. Kennisname toezichtbesluit 

3. Intrekking gemeentelijk subsidiereglement hemelwatergebruik 

4. Aanpassing tarieven afgifte administratieve documenten 

5. Herziening dotatie politiezone 2013 

6. Herziening dotatie HaBoBIB 

7. Beleidsnota en financiële nota (budget) 2013 

8. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Rode Kruis 

9. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Vlaamse Liga voor Fibromyalgie 

10. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Stoma-Ilco vzw 

11. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Panal vzw 

12. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Ziekenzorg Boortmeerbeek 

13. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Ziekenzorg Hever 

14. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Ziekenzorg Schiplaken 

15. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Ziekenzorg Haacht-Station 

16. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - vzw Sportpromotie 

17. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - wielerwedstrijd Grote Prijs Impanis-Van 

Peteghem 

18. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - oudstrijders 

19. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - HeBoS 

20. Kennisname verslag jeugdraad 25 september 2012 

21. Kennisname verslag cultuurraad 2 oktober 2012 

22. Kennisname verslag milieuadviesraad 13 december 2012 

23. Kennisname verslag sportraad 13 december 2012 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring notulen 

De N-VA-fractie wenst iedereen te danken die bijgedragen heeft om de notulen van het college van 

burgemeester en schepenen beschikbaar en consulteerbaar te maken en hoopt dat deze inspanning 

volgehouden kan worden. 

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2013 goed. 
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2. Kennisname toezichtbesluit 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de provincie Vlaams-Brabant, Raad voor 

Verkiezingsbetwistingen van 22 februari 2013 waarmee de verkiezing van de leden van de OCMW-

raad te Boortmeerbeek wordt geldig verklaard. 

 

3. Intrekking gemeentelijk subsidiereglement hemelwatergebruik 

De CD&V-fractie merkt op dat de subsidies hemelwatergebruik bedoeld zijn om de eigenaars van 

bestaande woningen te stimuleren de nodige initiatieven te nemen.  Het grootste deel van het 

woningbestand valt onder deze noemer en de intrekking is daarom een zeer jammerlijke zaak. 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2008 betreffende de goedkeuring van de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeente Boortmeerbeek en de Vlaamse overheid 

voor het basisniveau, het onderscheidingsniveau en meerdere projecten; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2008 met betrekking tot de goedkeuring 

van het gemeentelijk subsidiereglement hemelwatergebruik; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 januari 2013 betreffende 

de evaluatie van de gemeentelijke subsidies; 

 

Overwegende dat dit subsidiereglement een aanzienlijke financiële inspanning van de gemeente 

vraagt; 

 

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

 

BESLUIT 11 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey Bogaerts).  

 3 neen (Bert Meulemans, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 6 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Els Schoeters, Dirk Bernagie, Marita 

Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Het gemeentelijk subsidiereglement hemelwatergebruik, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 3 november 2008, in te trekken vanaf 1 april 2013. 

 

art. 2 De Vlaamse overheid in kennis te stellen van dit besluit. 

 

4. Aanpassing tarieven afgifte administratieve documenten 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken zware lasten voor de gemeente 

meebrengt en dat het gepast is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen; 

 

Overwegende dat een aantal belastingtarieven moeten worden verduidelijkt om praktisch werkbaar te 

zijn; 

 

Overwegende dat, alhoewel de FOD Binnenlandse Zaken over retributies spreekt, de Vlaamse 

Minister van Binnenlands Bestuur bepaalt dat over belastingen moet worden gesproken in alle 

gevallen waarin sprake is van een verplichting en de burger nergens anders dan bij de overheid terecht 

kan; 

 

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 

vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot 

regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; 
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Gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de eerder genoemde wet, dewelke de 

nieuwe elektronische identiteitskaart invoert; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van vergoedingen ten 

laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische 

identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en 

verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen; 

 

Gelet op het KB van 25 maart 2003, het MB van 26 maart 2003, de ministeriële omzendbrieven van 9 

mei 2003 en 27 juni 2003 betreffende de identiteitskaarten; 

 

Gelet op het KB van 1 oktober 2008 tot wijziging van het KB van 25 maart 2003; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument 

voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2009 houdende de beslissing om het elektronisch 

identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar veralgemeend in te voeren; 

 

Gelet op de omzendbrief van 20 april 2009 van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de dringende 

en zeer dringende procedure voor het verkrijgen van een elektronisch identiteitsdocument voor een 

Belgisch kind van minder dan twaalf jaar; 

 

Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 21 december 2012 betreffende 

de nieuwe prijs van de identiteitsdocumenten die uitgereikt worden aan Belgen en vreemdelingen;  

 

Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 december 1996; 

 

Gelet op de omzendbrief van de minister van Buitenlandse Zaken van 9 juli 1999 betreffende de 

afgifte van reistitels voor minderjarige kinderen; 

 

Gelet op de MO van 29 oktober 2003 betreffende personalisering en levering van paspoorten; 

 

Gelet op de rondzendbrief van FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking van 29 oktober 2004 betreffende de aanmaakkosten van paspoorten 

vanaf 1 januari 2005; 

 

Gelet op de Europese richtlijn 2006/126/EG die elke lidstaat verplicht om het nieuwe Europese 

rijbewijs in bankkaartmodel uit te reiken in plaats van het papieren rijbewijs; 

 

Gelet op de administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur voortvloeiend uit de wetgeving 

op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de verplichte inlichtingen aan 

notarissen; 

 

Overwegende dat de ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 een vergoeding tot 65,00 

EUR nog als aanvaardbaar beschouwt voor het invullen van de inlichtingsformulieren van notarissen 

op voorwaarde dat alle soortgelijke inlichtingsverstrekkingen gelijk behandeld worden; 

 

Overwegende de ervaring met de samenwerking met de ontvanger van de registratie te Haacht 

betreffende de betaling van officiële schattingsverslagen voor rekening van derden en de noodzaak om 

in deze de aanvragers van dergelijke schatting gelijk te behandelen en de kosten niet ten laste van de 

gemeente te laten komen; 
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Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1985 en latere wijzigingen betreffende de 

milieuvergunningen; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het 

Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunningen (Vlarem) en latere wijzigingen en de daaruit 

voortvloeiende administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur; 

 

Overwegende het aantal openbare onderzoeken die door de gemeente voor de aanvragers moeten 

worden georganiseerd; 

 

Overwegende de sterk stijgende kostprijs voor de verwerking van de administratieve en technische 

dossiers van allerlei aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 

 

Gelet op de kosten die gepaard gaan met de bijkomende onderzoeken bij verkavelingsdossiers 

betreffende de riolerings- en afwateringsonderzoeken; 

 

Overwegende dat het afleveren van bepaalde vergunningen gepaard gaat met allerlei zeer duur 

studiewerk; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2003 betreffende het onderzoek van de 

waterhuishouding in verkavelingen en bouwloten; 

 

Overwegende de kostprijs van de werkzaamheden in het kader van de milieuvergunningsaanvragen; 

 

Overwegende dat de voorgestelde belasting tot doel heeft de aanvrager de kostprijs van de 

behandeling van zijn dossier, buiten de normale administratieve verrichtingen, te laten betalen; 

 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 betreffende de wooncode; 

 

Gelet op het decreet van 17 maart 1998 betreffende diverse beleidsbepalingen; 

 

Gelet op artikel 22 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de 

kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 4 van 7 september 1993 tot vaststelling van het bedrag, de 

voorwaarden en de wijzen van betaling van een voorafgaande heffing aan de houder van het bestand 

bij de uitoefening van het recht om overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van persoonsgegevens, kennis te krijgen van persoonsgegevens; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 1991, betreffende de openbaarheid van bestuur; 

 

Overwegende dat de federale overheid een vergoeding van 0,05 EUR per kopie voorop stelt en dat dit 

bedrag voor een veelvoud van kopieën aanvaardbaar is, mits rekening te houden met de interne 

berekening waarbij vastgesteld wordt dat een enkelvoudige kopie, mede door onder meer de naburige 

rechten, reprobel en milieutaks en zonder de personeelskost in rekening te brengen, een kostprijs van 

0,25 EUR inhoudt; 

 

Overwegende dat kopies die niet op de eigen gemeentelijke apparatuur kunnen worden gemaakt, tegen 

kostprijs moeten kunnen worden afgeleverd; 

 

Overwegende dat in het kader van de duurzaamheid andere informatiedragers voorkeur genieten; 

 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten gehouden worden 

en dat het derhalve verantwoord is een belasting te heffen op het afleveren van allerlei aanvragen, 

vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
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Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op het fiscaal pact afgesloten tussen de gemeente en de Vlaamse overheid; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2008 waarmee belasting geheven op de 

afgifte van getuigschriften en andere stukken, en op de aflevering van sommige vergunningen en het 

doen van bepaalde meldingen voor het aanslagjaar 2009 tot en met het aanslagjaar 2013 werd 

vastgesteld; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 met betrekking tot de aanpassing van 

de tarieven voor de afgifte van administratieve documenten; 

 

Overwegende dat dit besluit enkel de aanpassing van de tarieven voor de afgifte van elektronische 

identiteitsdocumenten vanaf 1 april 2013 vermeldde en het wenselijk is alle tarieven voor de afgifte 

van administratieve documenten in één besluit op te nemen; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 Met ingang van 1 april 2013 het aanslagjaar 2013 wordt ten behoeve van de gemeente, onder 

de navolgende voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en 

andere stukken, en op de aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde 

meldingen. 

De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de 

gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 

 

A. Afgifte van administratieve stukken (maakloon) 

art. 2 De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor 

Belgen en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn 

samengesteld uit de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke 

belasting. 

 

art. 3 §1. De kosten voor de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten aan volwassen Belgen en 

vreemdelingenkaarten aan niet-Belgen die door de hogere overheid aan de gemeente worden 

aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op 15,00 EUR. Voor de dringende 

procedure wordt het tarief op 116,00 EUR en voor de zeer dringende procedure op 180,00 

EUR vastgesteld. 

 §2. De kosten voor de afgifte van de KIDS-ID’s die door de hogere overheid aan de gemeente 

worden aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op 6,00 EUR.  Voor de dringende 

procedure wordt het tarief op 109,00 EUR en voor de zeer dringende procedure op 173,00 

EUR vastgesteld. 

 §3. De kosten voor de afgifte van elektronische rijbewijzen die door de hogere overheid aan de 

gemeente worden aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op 20,00 EUR. 

  De kosten voor de afgifte van de papieren rijbewijzen die door de hogere overheid aan de 

gemeente worden aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op: 

  - 9,00 EUR voor een voorlopig rijbewijs 

  - 7,50 EUR voor een duplicaat voorlopig rijbewijs 

  - 16,00 EUR voor een internationaal rijbewijs 
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art. 4 De kosten voor de afgifte van nieuwe certificaatcodes voor elektronische kaart die door de 

hogere overheid aan de gemeente worden aangerekend, wordt vastgesteld op 2,00 EUR. 

 

art. 5 De bedragen van de contantbelasting worden als volgt bepaald:  

- de kosten voor de vervaardiging en aflevering van elektronische identiteitskaarten voor 

Belgen als elektronische vreemdelingenkaarten, aangerekend door de hogere overheid 

zoals vastgesteld in artikel 3 paragraaf 1 worden voor inwoners ouder dan twaalf jaar 

verhoogd met een belasting van 5,00 EUR voor elke identiteitskaart, alsook voor elke 

verblijfsvergunning bij de afgifte, de vernieuwing, de verlenging of de verandering ervan. 

- de kosten voor de vervaardiging en de aflevering van de KIDS-ID’s, aangerekend door de 

hogere overheid zoals vastgesteld in artikel 3 paragraaf 2 worden voor inwoners jonger 

dan twaalf jaar verhoogd met een belasting van 4,00 EUR. 

- de kosten voor de vervaardiging en de aflevering van een elektronisch rijbewijs of een 

papieren rijbewijs, aangerekend door de hogere overheid zoals vastgesteld in artikel 3 

paragraaf 3, worden verhoogd met een belasting van 5,00 EUR. 

- de kosten voor de uitreiking van nieuwe certificaatcodes, aangerekend door de hogere 

overheid zoals vastgesteld in artikel 4 worden verhoogd met een belasting van 3,00 EUR. 

 

art. 6 De prijzen die betrekking hebben op de uitreiking van identiteitsdocumenten en 

vreemdelingenkaarten  zullen worden aangerekend vanaf 1 april 2013; de datum van afdruk 

van het basisdocument is hierbij bepalend. 

 De prijzen die betrekking hebben op de uitreiking van een rijbewijs, zullen worden 

aangerekend vanaf 25 maart 2013.  De kostprijs wordt betaald bij de aanvraag van het 

rijbewijs. 

 

 Reispaspoorten 

art. 7 De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit 

de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 

 

art. 8 De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de 

gemeente worden aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op: 

- < 18 jarige gewone procedure: boekje: 41,00 EUR; 

- < 18 jarige spoedprocedure: boekje: 210,00 EUR; 

- geldig voor 5 jaar gewone procedure: 71,00 EUR; 

- geldig voor 5 jaar spoedprocedure: 240,00 EUR. 

 

art. 9 Het bedrag van de contantbelasting voor het vervaardigen en afleveren van een reispaspoort 

wordt als volgt bepaald: 10,00 EUR voor elk nieuw reispaspoort. 

 

Administratieve stukken 

art. 10 De belasting op de afgifte van volgende administratieve stukken wordt als volgt bepaald: 

a. 3,00 EUR kennisname persoonsgegevens; 

b. 65,00 EUR per antwoord en perceel voor inlichtingen voor de opmaak van akten of 

geofficialiseerde inlichtingen in verband met koop en verkoop van gronden of de 

milieustatus van een perceel. Het antwoord wordt pas verstrekt na betaling van de 

verschuldigde som. 

c. voor individuele of collectieve adresaanvragen: 0,02 EUR per adres met een minimum 

van 1,00 EUR + verzendingskosten. 

 Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en 

waarvan het bestuur niet verplicht is het om administratieve redenen af te geven en 

voor zover in overeenstemming met het gemeentelijk reglement van openbaarheid van 

bestuur: 0,05 EUR met een minimum van 0,25 EUR of tegen kostprijs wanneer de 

kopie niet met de eigen gemeentelijke apparatuur kan worden gemaakt; 

d. Trouwboekje: 25,00 EUR. 
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art. 11 De belasting wordt geheven voorafgaandelijk aan de afgifte van het belastbare stuk. Het 

bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen, op het desbetreffende stuk, 

van een kleefzegel waarop het belastingbedrag vermeld is of de afgifte van een 

betalingsbewijs. 

De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen 

van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de 

belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan 

afgegeven worden. 

 

art. 12 Zijn van de belasting vrijgesteld: 

a. de stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere 

overheidsverordening of Pro Deo kosteloos door het gemeentebestuur moeten worden 

afgegeven; 

b. de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven: de behoeftigheid wordt 

vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk; 

c. de machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties; 

d. de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp 

zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente; 

e. de stukken nodig voor sollicitatie (omzendbrief gemeenschapsminister van 

Binnenlandse Zaken van 18 mei 1983); 

f. de stukken bestemd voor de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de 

daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut. 

 

art. 13 De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, die krachtens een wet, een 

koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten 

behoeve van de gemeente onderworpen zijn. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van reispassen belaste 

gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake is in bijlage III bij de wet van 4 juli 

1956. 

 

art. 14 De belastingsschuldigen die weigeren de in de hogergenoemde artikelen vastgestelde 

belasting te betalen, moeten het bedrag van de belasting in bewaring geven in handen van de 

financieel beheerder, totdat het college van burgemeester en schepenen over hun bezwaar 

beschikt heeft.  De financieel beheerder geeft hun hiervoor een kosteloos ontvangstbewijs af. 

 

art. 15 Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij 

wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van 

burgemeester en schepenen.  De betalingstermijn bedraagt in dat geval twee maanden. 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Om ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen 

omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de verzending van het 

aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of 

stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige deputatie 

de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 

 

B. Aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen 

 

art. 16 De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

- bouwaanvraag, verkavelingsaanvraag en de daaraan gekoppelde vergunningen, 

uitgezonderd de werken van geringe omvang, tuinaanleg, tuinhuisjes, een enkele garage, 

afsluitingen, ... dewelke zonder tussenkomst van een architect behandeld kunnen 

worden: 20,00 EUR verhoogd met de werkelijke kost van het openbaar onderzoek en 

het onderzoek over de waterhuishouding (riolerings- en afwateringsproblematiek). 
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- schattingsverslag in het kader van stedenbouwkundige verplichtingen: 250,00 EUR 

- conformiteitsattest verhuurde woning in functie van Vlaamse Wooncode: 61,97 EUR 

per woning 

- voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3, zoals in bijlage 1 van het Vlarem, 

uitgezonderd 

 1. het lozen van normaal huisafvalwater. 

2. de inrichting van een opslagplaats voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in 

oplossing gehouden vloeistoffen voor normaal gebruik. 

3. de inrichting van opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger 

dan 55 °C, maar de 100 °C niet overtreffend: 13,00 EUR. 

- voor de inrichtingen gerangschikt in klasse 2, zoals in de bijlage 1 van het Vlarem en de 

grondwaterwinningen van categorie A en de grondwaterwinningen van categorie B 

zonder milieueffecten- of veiligheidsrapport: 125,00 EUR. 

- voor de inrichtingen van klasse 1, zoals bepaald in de bijlage 1 van het Vlarem : 

2.000,00 EUR 

- indien het een hernieuwings-, uitbreidings- of veranderingsaanvraag klasse 1 betreft: 

1.000,00 EUR. 

- indien voor een klasse 1-vergunning of een grondwaterwinning een milieueffecten- of 

veiligheidsrapport nodig is: 2.500,00 EUR. 

De belastingen worden steeds verhoogd met de werkelijke kostprijs voor de organisatie van 

de openbare onderzoeken en de onderzoeken over de waterhuishouding (riolerings- en 

afwateringsproblematiek). 

 

art. 17 De contante belasting is verschuldigd op het ogenblik van de indiening van het dossier door 

de melder of de aanvrager.  

 

art. 18 De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op de rekening van de gemeente.  Een 

kopij van het overschrijvingsbewijs wordt, zoals voor de overige dossierkosten ter attentie 

van de Vlaamse Gemeenschap, bij de indiening van de aanvraag gevoegd.  Een aanvraag kan 

niet behandeld worden zonder betaling van deze belasting. Na de inning van de 

contantbelasting wordt een betalingsbewijs afgeleverd. 

 

art. 19 Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij 

wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van 

burgemeester en schepenen.  De belastingstermijn bedraagt in dat geval twee maanden en de 

bezwaartermijn drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 

 

art. 20 De belastingsschuldigen die menen onrechtmatig of te hoog belast te zijn, kunnen – op 

straffe van verval – binnen de drie maanden te rekenen vanaf de contante betaling een 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet naam en adres van de belastingplichtige en de gemeente van aanslag 

bevatten, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden.  In beide 

gevallen zal een ontvangstbewijs afgeleverd worden.  Wanneer het bezwaar het herstel 

beoogt van een materiële vergissing of een stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig 

worden ingediend zolang de bestendige deputatie de aanslagjaarrekening van het jaar van de 

belasting niet heeft goedgekeurd. 

 

art. 21 Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 

inkomsten. 

 

art. 22 Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van 

Vlaams gemeentedecreet.  

 

art. 23 Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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5. Herziening dotatie politiezone 2013 

De N-VA-fractie vraagt op welke wijze het foute bedrag in het budget 2013 zal kunnen worden 

rechtgezet. 

De schepen van financiën antwoordt dat op het ogenblik dat het ontwerpbudget 2013 moest worden 

verzonden er slechts een raming beschikbaar was van de politiedotatie.  Het is de bedoeling het juiste 

bedrag, dat 1.000,00 EUR hoger uitkomt, bij goedkeuring van het budget alsnog in te schrijven. 

 

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 meergemeentenpolitiezone; 

 

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 gemeenteraad van 4 februari 2013 met betrekking tot de vaststelling van de 

dotatie 2013 van de gemeente Boortmeerbeek, namelijk 1.007.078,00 EUR, voor de politiezone 

Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 

 

Overwegende dat het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 noodzakelijk was om de 

politiezone de mogelijkheid te bieden met voorlopige twaalfden te werken; 

 

Overwegende dat ondertussen de juiste gegevens voor de opmaak van de begroting van de politiezone 

en derhalve voor de berekening van de dotatie van de gemeente Boortmeerbeek gekend zijn; 

 

Gelet op het akkoord van 4 maart 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; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 met betrekking tot de vaststelling van 

de dotatie 2013 van de gemeente Boortmeerbeek voor de politiezone Boortmeerbeek-

Haacht-Keerbergen, in te trekken. 

 

art. 2 Het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van de politiezone 

Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 2013, vastgesteld op 1.022.131,00 EUR, te aanvaarden. 

 

art. 3 Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 

 

art. 4 Dit besluit aan het administratief toezicht te onderwerpen. 

 

6. Herziening dotatie HaBoBIB 

De N-VA-fractie wenst toelichting over de basis waarop het bedrag werd herzien en ten koste van 

welke projecten dit gaat.  Waarom werd eerst een hoger bedrag voorzien?  Komt de dagelijkse 

werking niet in het gedrang? Wat is de houding van de gemeente Haacht in deze? 
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De schepen van financiën zegt dat de opmaak van het budget 2013 een algemene besparing inhield 

voor alle diensten.  Er werd uitgegaan van een algemeen principe van -10%.  Dit kan echter niet 

rechtlijnig aangehouden worden zodat de ene wat meer en de andere wat minder bespaart.  Daarover 

werd grondig gedebatteerd aangezien iedereen voor het behoud van het vroegere bedrag vocht. Voor 

HABOBIB werd -5% als redelijk ervaren. De dagelijkse werking komt niet in het gedrang en de 

gemeente Haacht was akkoord met de daling van de dotatie en zal dus zoals statutair bepaald 

evenredig een zelfde daling realiseren. 

 

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

vereniging HaBoBIB; 

 

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

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 met betrekking tot de vaststelling van 

het mandaat van de afgevaardigden voor de algemene vergadering van 7 februari 2013; 

 

Overwegende dat de goedkeuring van de dotatie van de gemeente Boortmeerbeek, namelijk 

253.977,00 EUR, tot het mandaat van de afgevaardigden behoorde; 

 

Overwegende dat het op het ogenblik van de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigden voor 

de algemene vergadering van HaBoBIB van 7 februari 2013 het budget 2013 van de gemeente nog 

niet was gekend; 

 

Overwegende dat bij de opmaak van het budget 2013 is gebleken dat een dotatie van 253.977,00 EUR 

voor HaBoBIB om budgettaire redenen niet haalbaar is; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad om budgettaire redenen de dotatie van HaBoBIB moet 

terugbrengen tot 241.880,00 EUR; 

 

Overwegende dat een verlaging van de dotatie gevolgen heeft voor de dotatie van de gemeente 

Haacht; 

 

Overwegende het advies van de revisor aan Habobib dat in voorkomend geval de hele administratieve 

besluitvormingsprocedure moet worden overgedaan; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 met betrekking tot de vaststelling van 

het mandaat van de afgevaardigden voor de algemene vergadering van 7 februari 2013 in te 

trekken voor wat betreft het bedrag van de dotatie van de gemeente Boortmeerbeek aan 

HaBoBIB voor het jaar 2013. 

 

art. 2 De dotatie van de gemeente Boortmeerbeek aan HaBoBIB voor het jaar 2013 vast te stellen 

op 241.880,00 EUR. 

 

art. 3 Habobib te verzoeken een aangepast actieplan en meerjarenplan via de geëigende procedure 

voor te stellen. 
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art. 4 De gemeente Haacht en HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht in kennis te 

stellen van dit besluit. 

 

7. Beleidsnota en financiële nota (budget) 2013 

Na de toelichting door de schepen van financiën vraagt raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet of het BIN 

ook in andere wijken dan de Lievekensbossen zal ingericht worden.  Nadat de burgemeester toegelicht 

heeft dat dit mogelijk is, maar nu nog niet geweten, stelt de N-VA-fractie voor om eerst de inhoudelijke 

toelichting over het toekomstige beleid af te wachten voor het debat te starten. 

De CD&V-fractie stelt dat voorafgaandelijk moet vastgesteld worden dat de voorgelegde documenten 

niet voldoen aan de instructies voor het opmaken van een budget 2013. Een meerjarenplanning moet 

niet voorgelegd worden, maar het is wenselijk om toch al in die termen het budget te benaderen en te 

begrijpen.  De beleidsnota ontbreekt, althans een uitgeschreven beschrijving van het beoogde beleid. 

Bovendien is een belangrijke beleidsvraag nog steeds niet beantwoord: hoe is de overzetting van wat 

in de vorige begroting opgenomen was naar het nieuwe budget gebeurd en wat is er geschrapt?  Wat 

nu aangeboden wordt, is een computeruitprint zonder uitschrijving van de essentiële elementen van 

het beleid dat in het budget vervat zit. 

De schepen van financiën zegt dat het een overgangsjaar is en dat in principe alles wat niet prioritair 

is niet moet worden uitgeschreven.  Er werd gekozen om toch zo openbaar mogelijk te werken.  Wat de 

CD&V-fractie vraagt is dus niet nodig, waarop de CD&V-fractie duidelijk zegt het daarmee niet eens 

te zijn.  

Vervolgens geeft elke schepen weer wat haar of zijn beleidsopties zijn voor de opmaak van het 

meerjarenplan.  

FINANCIËN 

De algemene cijfers uit het budget worden voorgesteld en toegelicht. Twee kernpunten worden 

vertrekbasis voor de opbouw van het budget aangestipt: alle normale uitgaven worden met eigen 

middelen betaald en het budget is het resultaat van doorgedreven besparingen. Elk departement heeft 

inspanningen geleverd en om de personeelskosten te drukken, wordt niet voorzien in nieuwe 

aanwervingen.  Zoveel mogelijk overbodigheden werden weggewerkt (studies, lidgelden, recepties, 

werken van derden,…).  Het aantal evenementen daalt en alles wordt realistisch gebudgetteerd.  Een 

bijzonder gegeven is dat de dotaties aan OCMW, politie en HABOBIB verminderd konden worden. 

Waar kon, werd een verhoging van de inkomsten bewerkstelligd (huur, afvaltarieven, 

kosten/batenanalyse (naar gratis leerlingenvervoer) en alle dienstverlening heeft verder een prijs. 

Het investeringsbudget werd op een zo realistisch mogelijke basis ingevuld en de financiering zal met 

eigen middelen gebeuren. De verkoop van de pastorijen is daarbij een belangrijke beslissing.  

De autofinancieringsmarge moet tegen 2019 positief zijn waardoor de meerjarenplanning ook een 

moeilijke oefening zal worden.  Aan de hand van de conclusies van de Belfius-studie worden de 

algemene oorzaken van de financieringsmoeilijkheden toegelicht.  

JEUGD 

De participatie van de jeugdraad in het beleid verhogen en de jeugdraad als sturende kracht voor het 

jeugdbeleid zien, is een hoofddoelstelling.  Het meerjarenplan wordt daarom in dialoog met de 

jeugdraad opgemaakt.  Bepaalde thema’s zoals drugpreventie zullen vanuit de jeugdraad als 

aanvulling op de preventie georganiseerd door het bestuur worden opgenomen.  De schepen wil bij 

het beleid garant staan voor een zogenaamde jeugdreflex bij alle beslissingen van het 

gemeentebestuur. Naast de sportweken wil de schepen ook inzetten op jeugd-knutsel/cultuur-weken.  

Vanuit het beleid zal bijzondere aandacht gaan naar de 12-16-jarigen die momenteel wat uit het 

aanbod vallen.  Wanneer het thema van de polyvalente zaal zal worden aangesneden zal daarbij extra 

aandacht voor de jeugd gevraagd worden. 

INFORMATIE 

Doel is Boortmeerbeek via een nieuwe huisstijl als merk op de markt te zetten.  Een nieuwe website 

met vormen van E-loket, mogelijkheden voor bedrijven en verenigingen om zich voor te stellen, snelle 

elektronische informatieverspreiding,… zijn zeer belangrijk.  Eén meldpunt voor klachten, vragen,… 

via welke weg ook moet worden gecreëerd.  Tevens zal de verwelkoming van nieuwe inwoners ook een 

meer hedendaags kleedje aangepast krijgen. 

TOERISME 
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Boortmeerbeek legt het accent op wandel- en fietsroutes (natuurwaarde) en het oorlogstoerisme. Doel 

is een uitgebreide wandelkaart te maken, de uitrusting van de routes te verbeteren en de fietsroute 

‘sporen van de Groote Oorlog’ uit te bouwen.  

OPENBARE WERKEN 

De infrastructuurproblemen van het HABOBIB-gebouw worden aangepakt: valbeveiliging, CV, 

parkingherinrichting.  De wegeninfrastructuur vormt de spil van de actie:  

-herinrichting Schiplaken-dorp onder meer volgens RUP (nieuwe paden, rationalisering bouwlijnen, 

straatmeubilair,… 

-heraanleg Vaartstraat inclusief wegverwerving en coördinatie met aanleg nieuwe aansluitende 

verkaveling 

-aanleg Aststraat in functie van uitbouw Mouterijsite 

-herstelling brug Donk Hever 

-uitstel aanleg verplaatsing voetweg en vaartdijktoegang Gallopin wegens initiatieven POM zodat 

aansluiting en veilige oversteek N26 ter hoogte van Loobeekstraat kan gerealiseerd worden 

-uitstel VBR Oudestraat-Bredepleinstraat wegens administratieve achterstand Aquafin en noodzaak 

voorafgaandelijke innemingen en verwervingen 

-uitstel VBR Bieststraat-Ida Vermeulenstraat wegens planwijziging door Infrax 

-uitstel VBR Hever-Muizen wegens administratieve achterstand Aquafin voorafgaandelijke 

verwervingen die nog moeten gebeuren 

Verwervingen: hoek Molenbeekstraat-Weerstandstraat, Bredepleinstraat, Bieststraat, bos Dijkstraat, 

strook langs Heverbaan (beheer beek) 

 

RUIMTELIJKE ORDENING EN HUISVESTING 

De lopende GRUP’s worden gefinaliseerd:  

Ontwerpfase: zonevreemde woningen; Boven Rot & De Helle; zonevreemde bedrijven 

Lopende procedure: Eekhoornhof; uitbreiding gemeenteschool; Schoubroekstraat 

Planologisch attest: Delhaize; Brouwerij Haacht; (3 x binnen Boven Rot & De Helle) 

Principieel akkoord: Schippersbos; (Gottendijsdreef)  

Initiatief gemeente: RUP Kernen; RUP Zone openbaar  

De ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein Loobeekstraat binnen PRUP Kampenhout-Sas 

Het woonoverleg wordt verdergezet en de realisatie van het sociaal objectief (huur 116 – koop 34 – 

sociale koop – 2) loopt verder in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen en 

ontwikkelaars.  Fase 2 PPS assistentiewoningen en tweede woonzorgcentrum zullen worden opgestart. 

ONDERWIJS 

Op korte termijn moet de gemeente in het kader van het flankerend onderwijsbeleid werk maken van 

het opmaken van een lijst met de capaciteitsproblemen van alle scholen.  Het busvervoer van en naar 

de scholen wordt gratis, niet alleen omwille van de kost van de inningsverwerking, maar ook om 

daadwerkelijk een bijdrage in de verkeersveiligheid te betekenen. In de gemeentelijke basisschool 

moet het vochtprobleem een oplossing krijgen en moet de vernieuwing van de computerapparatuur 

aan de moderne behoeften gerealiseerd worden.  Zelf zal de schepen haar kennis aanscherpen door de 

opleidingen bij OVSG te volgen. 

Op de meerjarenplanning zal gewerkt worden aan een toekomstvisie voor het onderwijs die rekening 

houdt met de maatschappelijke evoluties.  De uitvoering van het GRUP ‘uitbreiding school’ is daarbij 

noodzakelijk. 

SENIOREN 

Op korte termijn wil het seniorenbeleid zich focussen op het motto “levenslang leren” via betalende 

cursussen georganiseerd door Vorming Plus.  De dienstverlening van het OCMW beter bekend maken 

bij de senioren is noodzakelijk. Ook zal actief deelgenomen worden aan de regionale adviesraad bij de 

provincie Vlaams-Brabant (ROAR). Op de lange termijn van het meerjarenplan zal getracht worden 

senioren meer te motiveren om aan activiteiten deel te nemen en acties te ondernemen tegen de 

vereenzaming. 

CULTUUR 

Een dringend korte termijnprobleem in de culturele sector is de aanpak van de sanitaire problemen 

aan het cultuurhuis.  Het college van burgemeester en schepenen voorziet ook een grondige evaluatie 

van de subsidieregelingen en zal er desnoods een herwerking van het huidige reglement aan koppelen.  
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De belangrijke evenementen waaraan de bevolking kan deelnemen (WAK, gedichtendag, Kunst op 

Komst,…) worden verdergezet en een vernieuwde aanpak van de viering van sport- en 

cultuurlaureaten wordt op 22 mei 2013 in de sporthal voorzien.  Het vormingsaanbod via Vorming 

Plus wordt verdergezet en de vorming via LOCUS en VVSG zal worden gevolgd.  Op de 

meerjarenplanning zal de erkenning van de gemeente in het kader van het cultuurdecreet worden 

nagestreefd en de statutaire regels voor de cultuurraad zullen worden nagekeken en desnoods 

aangepast. 

FEESTELIJKHEDEN & EVENEMENTEN 

Er wordt op korte termijn gestreefd naar een afbouw van alle evenementen die met gemeentelijke 

financiering georganiseerd worden. Het seniorenfeest en de ondersteuning van de zomerse 

buurtfeesten blijft bestaan.  Een andere aanpak bij recepties wordt nagestreefd.  Op de 

meerjarenplanning zal gewerkt worden aan een sterkere logistieke ondersteuning van lokale 

feestelijkheden (met bijvoorbeeld de inzet van het mobiele podium).  Ook moet de organisatie van 

kleinere plaatselijke evenementen de sociale contacten tussen bewoners kunnen versterken. 

LOKALE ECONOMIE 

De schepen zegt de vergaderingen van de lokale UNIZO-middenstand en HeBoS bij te zullen wonen 

en het Provinciaal Platform Detailhandel te zullen opvolgen.  Ook de bovenlokale studie van de 

detailhandel die de provincie laat uitvoeren zal gevolgd worden om er voordeel voor de gemeentelijke 

ondernemers uit te halen. In de meerjarenplanning wordt voorzien in de opmaak van een beleidsplan 

lokale economie om zo de nodige subsidies te kunnen ontvangen die eraan gekoppeld zijn.  Het 

hoofdthema zal zijn het versterken van de detailhandel in de dorpskernen. 

SPORT 

Er zal worden bespaard door de stopzetting van fase 2 van de omgevingswerken sporthal.  Een nieuwe 

formule voor de viering van sport- en cultuurlaureaten wordt uitgewerkt. Inkomstenverhoging wordt 

gezocht in de aanpassing van de huurtarieven van de sporthal en de aanpassing van de tarieven voor 

de sportweken. 

In de meerjarenplanning zal voorrang gegeven worden aan de herstellingen en de vernieuwingen van 

de sporthal.  De capaciteit van de sporthal zal worden verhoogd.  De sportraad zal medezeggenschap 

krijgen in de opmaak van het meerjarenplan.  Een online inschrijvings- en betaalsysteem voor 

sportevenementen staat op het verlanglijstje. Sportevenementen, clubs en verenigingen zullen blijvend 

ondersteund worden. 

VERKEER 

Het mobiliteitsplan zal zo strikt mogelijk opgevolgd worden met aandacht voor het herstellen van 

rijbanen en fietspaden, het verwijderen van gevaarlijke snelheidsremmers, bestrijding van het 

sluipverkeer en aandacht voor parkeerbeleid. 

GEZONDHEID 

De gezondheidsraad wordt heropgericht en organisaties worden blijvend ondersteund.  De 

toegankelijkheid van gebouwen, ook het gemeentehuis, wordt verbeterd. 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Een raad voor ontwikkelingssamenwerking zal worden opgericht en organisaties zullen blijvend 

worden ondersteund.  Er zal opnieuw een bedrag voor de uitvoering van het subsidiereglement in het 

budget worden ingeschreven bij de eerste budgetwijziging. 

OCMW 

De meerjarenplanning van het OCMW vormt voorwerp van afzonderlijke besluitvorming, maar 

volgende grote lijnen kunnen worden aangegeven. 

Ook het OCMW moet besparen, wat een vermindering van de gemeentelijke toelage inhoudt. Een deel 

van de besparing wordt gerealiseerd met kleine bedragen en onkostenrekeningen (zuiniger-rationeler-

flexibeler). De dienstverlening wordt gehandhaafd, weliswaar met een scherp en strikt budget. Voor 

2013 wordt geïnvesteerd in een nieuwe bestelwagen en de aankoop van het woonhuis Sint-

Antoniusstraat 18. Een derde LOI werd geopend in de Blokstraat zodat 21 plaatsen beschikbaar zijn. 

Het project Ravot is nu afgerond en de vorig jaar opgerichte nieuwe kinderkribbe is nu volledig 

georganiseerd buiten het OCMW om. De start is voorzien voor het najaar. Voor de toekomst is vooral 

de realisatie van het sociaal huis op de mouterijsite van groot belang. De financiering wordt voorzien 

met de verkoop van bouwgronden. 

BRANDWEER en POLITIE 
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De burgemeester licht toe dat de uitbouw van de hulpverleningszone verdergezet wordt naar een zone 

van 60 gemeenten.  De kostprijs is nog onbekend, maar de dienstverlening zal zeker niet verminderen.   

De burgemeesters van de politiezone werden ondertussen door de gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant gevraagd te praten over een samengaan met de politiezone BRT.  Alle burgemeesters 

zegden toe.  Deze schaalvergroting kan tot reële besparingen leiden.  Ondertussen startte in de 

Lievekensbossen het Buurt Informatienetwerk (BIN) op. Over de plaatsing van ANPR-camera’s 

worden heden verschillende vergaderingen en overlegmomenten opgezet zodat het onderzoek naar een  

haalbare optimale inplanting verder kan gaan. 

VADERLANDSLIEVENDE VERENIGINGEN 

De activiteiten en ondersteuning uit het verleden worden verdergezet, maar het geplande museum 

wordt afgevoerd omdat het enerzijds wat te zwaar is voor een gemeentelijke organisatie en anderzijds 

financieel te kostelijk is. 

PERSONEEL 

Het college van burgemeester en schepenen besloot concreet 2 arbeiders die met pensioen gegaan zijn 

niet te vervangen.  Algemeen wordt het principe in 2013 gehanteerd niet in vervanging te voorzien 

waar mogelijk. Zo zal de rekrutering van een werkplanner en een stedenbouwkundige niet opgestart 

worden. Op het gemeentehuis zal het aantal mensen in de onderhoudsploeg tot 1,5 VTE worden 

beperkt.  Samen met het OCMW zal maximaal de mogelijkheid van interne mobiliteit (school, 

sporthal) aangeboden worden. 

MILIEU 

In de beleidsplanning rond milieu loopt de samenwerkingsovereenkomst af in 2013 en wordt vooral 

gefocust op projectgerichte subsidiëring vanuit de Vlaamse overheid.  De gemeentelijke adviesraad 

voor natuur en milieu stemde in met het voorziene budget dat vooral voorziet dat de lopende projecten 

verdergezet kunnen worden. Alleen de inzet van MINA-werkers halveert en er werd met de 

gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu afgesproken dat de planning over hun inzet (bv; 

ecologisch bermbeheer) door hen geadviseerd zal worden. 

 

De N-VA-fractie dankt de schepenen voor hun toelichting en zegt dat het moeilijk is om op elk punt 

afzonderlijk in te gaan.  De fractie vraagt om de voorstellingen via e-raden ter beschikking te stellen. 

Eigenlijk zou het ideaal zijn om dergelijke denkoefeningen geregeld te herhalen en de stand van zaken 

van concrete realisaties zo te volgen. Maar uiteraard kan elke schepen op deze manier inhoudelijk 

goed worden aangesproken.  De N-VA-fractie wacht af wat er nu van zal komen.  

De CD&V-fractie zegt dat de beleidsnota ontbreekt en er dus geen sprake is van prioritaire 

beleidsdoelstellingen.  De CD&V-fractie formuleert er 6: 

1. Inning van belastingen 

2. Financiering van de afvalverwerking 

3. Onroerend patrimonium 

4. Wegen 

5. Beheer onroerend patrimonium 

6. Erelonen voor studies 

Daarover zou opvolging door de gemeenteraadsleden mogelijk moeten zijn.  

Dat opgestarte projecten verdergezet worden, vindt de CD&V-fractie goed. Beleidsplannen kunnen nu 

zeer interactief worden opgemaakt en hoeven niet uitsluitend sturend vanuit de gemeente opgevat te 

worden. Dat de vormvereisten van de planning verlaten werd, geeft mogelijkheden tot nieuwe aanpak. 

Zo heeft de CD&V-fractie vragen bij de plannen om met de POM om de uitbreiding van de 

industriezone te sturen. Ook wil de CD&V-fractie een lans breken voor het zeer belang rijke project 

rond de herinrichting van Haacht-Station: tegenover een minimale inbreng van de gemeente staat een 

veelvoud van gewestelijke financiële middelen.  Dit moet zeer goed opgevolgd worden of de 

financiering loopt mis en zo zou het hele project voor vele jaren verloren zijn.  

Wat betreft de verwijdering van hinderlijke verkeersremmers wordt een stemming gevraagd door de 

CD&V-fractie. Dit zijn noodzakelijke instrumenten om de snelheidsremming te realiseren.  Daarbij 

werd in de mobiliteitsplanning uitgegaan van het principe dat Hever oninteressant zou zijn voor 

doorgaand verkeer en dat in de Stationsstraat effectief een snelheidsverlaging moet bewerkstelligd 

worden.  De aard van de weg met de flauwe bocht maakt dat sommigen daar snelheden tot 100 km/u 

kunnen en willen halen. Het lijkt evident dat wanneer de snelheidsremmers verwijderd worden 
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omwille van klagers, er onmiddellijk andere klagers zullen opstaan die de herplaatsing zullen eisen.  

Het is immers onmogelijk constant te controleren, tenzij geïnvesteerd zou worden in bijvoorbeeld 

snelheidscamera’s. Maar alleszins is een consequent beleid noodzakelijk. 

 

Burgemeester Michel Baert pikt in op de stelling over de wegname van de verkeersremmers en zegt 

dat een definitieve beslissing hierover eerst nog naar de gemeenteraad zal worden gebracht.  Raadslid 

Bert Meulemans wijst op het delegatiebesluit inzake verkeer waardoor dit volgens hem niet voorzien is 

in de procedure.  Hij wenst daarom te weten of het al dan niet om een genomen beslissing gaat. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt nu uitgebreid bepaalde plannen gehoord te hebben, maar te 

moeten vaststellen dat nog steeds de bevoegdheden van de schepenen aan de bevolking niet bekend 

gemaakt zijn. Zij betreurt dat de plannen rond de Gallopin-weg na al die jaren van tafel geschoven 

worden en dat er blijkbaar een hoge verwachting is van provinciale betoelaging waardoor het meer 

een provinciaal dan een gemeentelijk beleid lijkt. Over de besparingen in de sporthal stelt het raadslid 

dat de mensen er moeten voor opdraaien aangezien er aanzienlijke tariefverhogingen worden 

gehanteerd. Over de uitbreiding van de school wil zij weten of het college van burgemeester en 

schepenen bijkomende klaslokalen of een polyvalente zaal beoogt. In de verkoop van de pastorij van 

Schiplaken ziet zij geen langetermijnvisie en het verdwijnen van het zogenaamde melkhuisje wordt 

betreurd. Volgens het raadslid zou deze infrastructuur beter gebruikt worden voor bijvoorbeeld de 

herhuisvesting van tOogpunt zodat daarvoor alvast huurkosten zouden kunnen worden vermeden. De 

bestemming van het voormalige rusthuis Ravensteyn is momenteel nog duister: zal het gebouw wind- 

en waterdicht gemaakt worden, welke bestemming zal het krijgen, zal men het ook verkopen? Over het 

opwaarderen van de adviesraden heeft zij geen hoge pet op: immers waarom werd over de 

vervreemding van het gemeentelijk patrimonium geen advies gevraagd aan de cultuurraad, de 

heemkring,… of werd er geen hoorzitting gehouden. Volgens raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet wordt 

er geen democratisch beheer voorzien in het omgaan met adviesraden.  Als men geen rekening houdt 

met hun adviezen, hoe kunnen de leden er dan nog zin in hebben?  Hoe zal men dan aan de 

noodzakelijke besturen geraken?  

Schepen Annick DeKeyser legt uit dat het project rond de weg Gallopin wordt uitgesteld tot 

duidelijkheid is over de mogelijkheden die er zullen zijn in de nieuwe planning voor het gebied en dat 

de mogelijkheid tot een veilige oversteek van de Leuvensesteenweg mogelijk is. Er is dus geen sprake 

van een lange baan-optie, maar wel van een zinvolle coördinatie met de overige aspecten.  Het is juist 

dat Gallopin in het jaar 2000 550.000,00 BEF betaald heeft aan de gemeente en dat geld zal niet 

verloren gaan. Schepen Annick DeKeyser zegt dat zij aanvoelt dat er geïnsinueerd wordt dat zij nauw 

gelieerd is aan haar vader die provinciale verantwoordelijkheid opneemt, maar dat dit geheel niet ter 

zake doet.  Het zou toch gek zijn de mogelijkheden en de middelen die van die kant aangeboden 

worden, niet te gebruiken? 

Schepen Karin Derua licht toe dat in het schoolproject het de bedoeling is de klascontainers te 

vervangen en een polyvalente zaal uit te bouwen. 

Burgemeester Michel Baert wijst het raadslid erop dat het zogenaamde melkhuisje geen gemeentelijke 

eigendom is.  De beleidsoptie met de vervreemding van bepaald gemeentelijk patrimonium is om de 

gemeente niet te verarmen, maar eerder te verrijken met wat momenteel nodig is voor de gemeente en 

niet langer tijd, geld  en energie te steken in zaken die niet tot de kerntaak van de gemeente behoren.  

Zo is het bijvoorbeeld niet zinvol om de cultuurraad advies te vragen over het oplopende 

kostenplaatje, maar wel over het gebruik.  Maar de onderhoudskosten van de bedoelde gebouwen is 

veel te hoog opgelopen.  Bovendien stelt burgemeester Michel Baert kan nagegaan worden dat de 

adviezen van de adviesraden expliciet op de zittingen van het  college van burgemeester en schepenen 

aanbod komen en daar voor 95% worden gevolgd. 

Schepen Steven michiels zegt dat in verband met het rusthuis Ravensteyn momenteel een onderzoek 

loopt naar de haalbaarheid van een herhuisvesting van de Vrije Basisschool te Hever.  Dit is nu nog te 

onduidelijk om toe te lichten. Daarnaast wenst de schepen te stellen dat de Heemkring geen 

gemeentelijke adviesraad is. 

Raadslid Karel Sterckx zegt namens de N-VA-fractie aan te voelen dat het nu nog geen zin heeft om 

sterk op de inhoud van het beleid in te gaan.  Daarvoor moet het college van burgemeester en 

schepenen eerst de kans krijgen haar beleidsdocumenten voor te bereiden. 
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Raadslid Dirk Bernagie wijst nog op een voor hem opvallend punt: De Oudestraat/Bredepleinstraat is 

nu een dodelijke weg voor fietsers en zou op korte termijn echt voorrang moeten krijgen bij herstel. 

Burgemeester Michel Baert legt uit dat hij te voet deze fietspaden bezocht heeft en tot de conclusie 

moet komen dat eigenlijk alles daar aan vernieuwing toe is. De 14 gevaarlijkste plaatsen werden al 

aangeduid, maar ook het asfalt is in zeer slechte staat.  Herstel wordt gepland, maar de wintertijd 

duurt langer dan verhoopt. Er werd zelfs overwogen om het fietspad uitsluitend voetpad te maken, 

maar in wezen is dat ook geen oplossing. Hij stelt dat wanneer het dossier rond geraakt het zeker niet 

wordt uitgesteld. 

Op de vraag van de voorzitter of er een raadslid wenst over afzonderlijke artikels uit het budget te 

stemmen, herhaalt de CD&V-fractie haar vraag rond de 6 opgesomde prioriteiten. Schepen Steven 

Michiels zegt er geen probleem mee te hebben dat er over deze 6 thema’s nu al gerapporteerd zou 

worden.  Schepen Hans De Locht bevestigt de stelling dat dit nu nog niet noodzakelijk is bij het budget 

2013 Er zou ook nog over andere zaken gerapporteerd kunnen worden, maar het is nu niet mogelijk. 

Vervolgens besluit de gemeenteraad unaniem het amendement van de CD&V-fractie over de 

rapportering tijdens het dienstjaar 2013 van volgende prioriteiten: 

1. Inning van belastingen 

2. Financiering van de afvalverwerking 

3. Onroerend patrimonium 

4. Wegen 

5. Beheer onroerend patrimonium 

6. Erelonen voor studies 

goed te keuren. 

De N-VA-fractie verklaart vervolgens haar stemgedrag over het geheel van het budget te verklaren 

door de nu nog aanwezige onduidelijkheden (zie gemeenteraadscommissie) en de noodzaak om enkele 

bedragen alsnog aan te passen. 

De CD&V-fractie verklaart haar algemeen standpunt dat het tegen de goede manieren is dat de 

overzetting van de oude begroting naar het nieuwe budget niet, zoals al gevraagd tijdens de vorige 

legislatuur, in een verklarende nota over de hoofdlijnen gevat kan worden.  Ook is het tegen de regels 

van goed bestuur in dat het college van burgemeester en schepenen geen expliciete beleidsnota 

presenteert. 

Voorzitter Michel Baert antwoordt dat deze vraag een Titanenwerk zou inhouden en gaat over tot de 

stemming van het budget. 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2012/1 van 20 juli 2012 met betrekking tot de instructies 

voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; 

 

Gelet op de adviezen van het managementteam van 15 november 2012 en 28 februari 2013 met 

betrekking tot het voorontwerp van budget; 

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2013; 

 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën, begroting en interne controle van 21 

maart 2013; 

 

Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 

 

Overwegende dat alle raadsleden hun bedenkingen bij het begrotingsontwerp hebben kunnen uiten; 

 

Overwegende dat geen afzonderlijke stemming over artikelen werd gevraagd;  

 

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

 8 neen (Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven 

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  

 

art. 1 De beleidsnota en de financiële nota (budget) 2013 goed te keuren. 

 

art. 2 Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 

 

8. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Rode Kruis 

Overwegende dat het Rode Kruis als humanitaire organisatie geregeld initiatieven die in de gemeente 

plaatsvinden, ondersteunt en bijstaat; 

 

Overwegende dat de afdeling van het Rode Kruis te Haacht de gemeente Boortmeerbeek in zijn 

werkgebied heeft; 

 

Overwegende dat een gemeentelijke subsidie het algemeen belang van de werking van de vereniging 

onderstreept; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 1.388,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 005.001.002.009 en registratiesleutel 0989/64920300; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 nominatieve subsidie ten belope van 1.388,00 EUR toe te kennen aan het Rode Kruis te 

Haacht en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 005.001.002.009 en registratiesleutel 

0989/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

9. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Vlaamse Liga voor Fibromyalgie 

Overwegende dat de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie zich op bijzondere wijze inspant om de zorgen 

van de fibromyalgiepatiënten te lenigen en vanuit de gemeente Boortmeerbeek daartoe een bijzondere 

bijdrage levert; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 300,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 005.001.002.006 en registratiesleutel 0949/64920300; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els 

Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey 
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Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, 

Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Een nominatieve subsidie ten belope van 300,00 EUR toe te kennen aan de Vlaamse Liga 

voor Fibromyalgie en het bedrag betaalbaar te stellen op  actie nr. 005.001.002.006 en 

registratiesleutel 0949/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

10. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Stoma-Ilco vzw 

Overwegende dat de vereniging Stoma-Ilco vzw zich op bijzondere wijze inspant om de zorgen van de 

stomapatiënten te lenigen en vanuit de gemeente Boortmeerbeek daartoe een bijzondere bijdrage 

levert; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 300,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 005.001.002.005 en registratiesleutel 0949/64920300; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 nominatieve subsidie ten belope van 300,00 EUR toe te kennen aan de vereniging 

Stoma-Ilco vzw en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 005.001.002.005 en 

registratiesleutel 0949/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

11. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Panal vzw 

Overwegende dat Panal vzw, Waversebaan 220, 3001 Heverlee zich op bijzondere wijze inspant om 

palliatieve hulpverlening aan te bieden; 

 

Overwegende dat jaarlijks meerdere inwoners van de gemeente Boortmeerbeek gebruik maken van 

deze dienstverlening; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 300,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 005.001.002.008 en registratiesleutel 0949/64920300; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 nominatieve subsidie ten belope van 300,00 EUR toe te kennen aan Panal vzw, 

Waversebaan 220, 3001 Heverlee en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 

005.001.002.008 en registratiesleutel 0949/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 
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art. 2 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 

 

12. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Ziekenzorg Boortmeerbeek 

Overwegende dat de vereniging Ziekenzorg Boortmeerbeek zich inspant om de zorgen van de zieken 

te lenigen; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 300,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 005.001.002.003 en registratiesleutel 0949/64920300; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 nominatieve subsidie ten belope van 300,00 EUR toe te kennen aan Ziekenzorg 

Boortmeerbeek en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 005.001.002.003 en 

registratiesleutel 0949/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

13. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Ziekenzorg Hever 

Overwegende dat de vereniging Ziekenzorg Hever zich inspant om de zorgen van de zieken te lenigen; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 300,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 005.001.002.001 en registratiesleutel 0949/64920300; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 nominatieve subsidie ten belope van 300,00 EUR toe te kennen aan Ziekenzorg Hever en 

het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 005.001.002.001 en registratiesleutel 

0949/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

14. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Ziekenzorg Schiplaken 

Overwegende dat de vereniging Ziekenzorg Schiplaken zich inspant om de zorgen van de zieken te 

lenigen; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 300,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 005.001.002.002 en registratiesleutel 0949/64920300; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 nominatieve subsidie ten belope van 300,00 EUR toe te kennen aan Ziekenzorg 

Schiplaken en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 005.001.002.002 en 

registratiesleutel 0949/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

15. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - Ziekenzorg Haacht-Station 

Overwegende dat de vereniging Ziekenzorg Haacht-Station zich inspant om de zorgen van de zieken 

te lenigen; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 150,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 005.001.002.004 en registratiesleutel 0949/64920300; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 nominatieve subsidie ten belope van 150,00 EUR toe te kennen aan Ziekenzorg Haacht-

Station en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 005.001.002.004 en registratiesleutel 

0949/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

16. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - vzw Sportpromotie 

De CD&V-fractie vraagt waarom aan de vzw Sportpromotie 600,00 EUR wordt toegekend en aan 

andere verenigingen slechts 300,00 EUR. 

 

Overwegende dat de vzw Sportpromotie voor de goede werking het best over een eigen budget 

beschikt; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 600,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 007.001.003.001 en registratiesleutel 0740/64920200; 

 

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).  

 3 neen (Bert Meulemans, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 5 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker).  
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art. 1 Een nominatieve subsidie ten belope van 600,00 EUR toe te kennen aan de vzw Sportpromotie 

en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 007.001.003.001 en registratiesleutel 

0740/64920200 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

17. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - wielerwedstrijd Grote Prijs Impanis-Van 

Peteghem 

De N-VA-fractie zegt dat zij in principe niet tegen het principe tot steun aan de wielerwedstrijd 

organisatie gekant zijn, maar waarom ligt dit bedrag zo hoog?  Andere organisaties als ziekenzorg 

zouden een hoger bedrag zeker op een meer nuttige manier kunnen gebruiken en met 100,00 EUR 

meer al een gat in de lucht springen. 

De CD&V-fractie sluit zich bij deze bedenking aan. 

De voorzitter legt uit dat de wedstrijd zal aankomen in Boortmeerbeek en dat de brouwerij van Haacht 

als grootste werkgever van de gemeente hoofdsponsor is.  De wedstrijd is met de jaren nu aan het 

evolueren tot een wedstrijd van de hoogste categorie waarbij al 14 PRO-ploegen ingeschreven zijn.  

Er is de samenwerking tussen de gemeenten Boortmeerbeek-Haacht-Brakel en de provincie Vlaams-

Brabant waarbij de sponsoring op elkaar afgestemd wordt.  Vorig jaar gaf de gemeente Haacht zo 

minder, maar volgend jaar zal het andersom zijn. 

 

De CD&V-fractie legt vervolgens een amendement voor waarbij het voorziene bedrag van 5.000,00 

EUR verminderd wordt tot 600,00 EUR.  De voorzitter gaat over tot de stemming waardoor het 

amendement met 11 neen, 8 ja en 1 onthouding wordt verworpen. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet merkt op dat zij vaststelt dat er telkens een grote receptie wordt 

gegeven waarop de medewerkers niet gevraagd worden.  De burgemeester Michel Baert zegt dat de 

gemeente de receptie niet organiseert en dat de gemeenteraadsleden een kaart kregen.  Raadslid Bert 

Meulemans verduidelijkt dat de kaarten op factuur werden geleverd en bovenop de subsidie kwamen, 

waarna de voorzitter tot de stemming over het oorspronkelijke voorstel laat overgaan. 

 

Overwegende dat op 21 september 2013 door de Wielervrienden Kampnhout voor de derde maal de 

Grote Prijs Impanis – Van Peteghem wordt georganiseerd; 

 

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

 

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

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

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 5.000,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 007.001.001.002 en registratiesleutel 0740/64920300 ; 

 

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

 

BESLUIT 11 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey Bogaerts).  

 8 neen (Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven 

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  

 1 onthouding (Els Schoeters).  

 

art. 1 Een nominatieve subsidie ten belope van 5.000,00 EUR toe te kennen aan de Wielervrienden 

Kampenhout voor de organisatie van de Grote Prijs Impanis – Van Peteghem op 16 

september 2012 en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 007.001.001.002 en 

registratiesleutel 0740/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 
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art. 2 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 

 

18. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - oudstrijders 

De N-VA-fractie merkt op dat het financieel beleidsplan 1.350,00 EUR voorziet en het ontwerp van 

besluit dus daaraan moet worden aangepast.  De voorzitter laat vervolgens de stemming over 

1.350,00 EUR plaatsvinden. 

 

Overwegende dat de Nationale Strijdersbond zich inzet voor de huldiging en het in ere houden van de 

nagedachtenis aan de slachtoffers van wereldoorlogen; 

 

Overwegende het vaderlandslievende karakter van de vereniging; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 1.450,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 007.002.001.007 en registratiesleutel 0739/64920300 ; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 nominatieve subsidie ten belope van 1.450,00 EUR toe te kennen aan de Nationale 

Strijdersbond en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 007.002.001.007 en 

registratiesleutel 0739/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

19. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - HeBoS 

De N-VA-fractie wenst voor de subsidie aan HeBoS dezelfde opmerking te maken als bij de 

wielerwedstrijd: andere organisaties zouden een hoger bedrag kunnen gebruiken. 

Schepen Karin Derua legt uit dat sedert de start van HeBoS dit bedrag wordt gehanteerd. Dit om de 

plaatselijke handelaars samen te brengen.  Dit vraagt veel administratieve inspanningen en kosten die 

de hoogte van het bedrag verantwoorden.  Ook wordt concreet met de gemeente samengewerkt, 

bijvoorbeeld bij de dag van de klant.   

Raadslid Steven Van Loock vraagt of dergelijk bedrag nog verantwoord is in tijden van besparingen 

en merkt bovendien op dat vzw’s blijkbaar minder subsidie krijgen dan niet-vzw’s. 

 

Overwegende dat HeBoS voor de goede werking het best over een eigen budget beschikt; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 2.000,00 EUR  voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 007.004.001.003 en registratiesleutel 0500/64920300; 

 

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).  

 8 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven 

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  
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art. 1 Een nominatieve subsidie ten belope van 2.000,00 EUR toe te kennen aan HeBoS en het 

bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 007.004.001.003 en registratiesleutel 0500/64920300 

van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

20. Kennisname verslag jeugdraad 25 september 2012 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 25 september 2012. 

 

21. Kennisname verslag cultuurraad 2 oktober 2012 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 2 oktober 2012. 

 

22. Kennisname verslag milieuadviesraad 13 december 2012 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 13 december 2012. 

 

23. Kennisname verslag sportraad 13 december 2012 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 13 december 2012. 

 

 

Mondelinge vragen 

 

De N-VA-fractie kaart aan dat het gezin dat in de pastorie te Hever woont, vreest deze woning te 

zullen moeten verlaten.  Er wordt daarbij verwezen naar de persberichten.  Er werd tijdens de vorige 

gemeenteraad bevestigd dat het OCMW voor een oplossing zou zorgen.  Is deze oplossing er en zoniet, 

wat zijn de plannen? 

De voorzitter van het OCMW zegt dat er nog geen concrete vraag is binnengekomen bij het OCMW.  

Het OCMW wil wel zoeken, maar momenteel is er nog geen zicht op wie de woning zal komen en of 

er wel een probleem zal zijn. Het is alleszins een taak van het OCMW om hulp te bieden. 

De burgemeester bevestigt dat de betrokkenen bij hem geweest zijn.  Het is echter Social die de 

woning huurt en dus zal via die weg ook aan een oplossing gewerkt kunnen worden. 

 

De N-VA-fractie citeert een artikel in de pers over het gebruik van strooizout. In vergelijking met de 

naburige gemeenten was het bedrag voor Boortmeerbeek merkelijk hoger.  Hoe komt dit? 

De burgemeester Michel Baert zegt het artikel te kennen, maar dat appelen met citroenen worden 

vergeleken.  De gemeente Boortmeerbeek heeft een systeem van uitgave aan een aannemer waar alles 

inzit.  Voor andere gemeenten werd alleen de zuivere prijs van de aankoop van strooizout opgenomen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 
 


