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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van 24 juni 2013 

 
Aanwezig : Michel Baert voorzitter 

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

Hans De Locht, Willy Cornelis schepenen 

Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Bert Meulemans, Josée Naets raadsleden 

 

Vanaf punt 25. verlaat schepen Steven Michiels de zitting. 

Vanaf punt 26. vervoegt schepen Steven Michiels opnieuw de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 

2. Tweede agendering - Bekrachtiging bestuursmandaat VVSG 

3. Tweede agendering - convenant Straffe Streek 

4. Tweede agendering - samenstelling adviesraden 

5. Tweede agendering - oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

6. Tweede agendering - Iverlek - mandatering algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 26 

juni 2013 

7. Tweede agendering - Iverlek - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering (tevens 

jaarvergadering) 26 juni 2013 

8. Tweede agendering - Interleuven - mandatering algemene vergadering 26 juni 2013 

9. Tweede agendering - Interleuven - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 26 juni 

2013 

10. Tweede agendering - Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering 26 juni 

2013 

11. Tweede agendering - Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente  

12. Tweede agendering - kennisname verslag cultuurraad 5 maart 2013 

13. Tweede agendering - kennisname verslag jeugdraad 19 februari 2013 

14. Tweede agendering - kennisname verslag sportraad 21 februari 2013 

15. Tweede agendering - kennisname verslag seniorenraad 26 maart 2013 

16. Extra punt toegevoegd aan de zitting 

17. Kennisname toezichtbesluiten 

18. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Station - goedkeuring rekening 2012 

19. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2014 en meerjarenplanning 2014 - 

2019 

20. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - budget 2014 en meerjarenplanning 2014 - 2019 

21. Kerkfabriek H. Familie Schiplaken - budget 2014 en meerjarenplanning 2014 - 2019 

22. Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven - milieu 

23. Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven - ruimtelijke ordening 

24. Voorlopige vaststelling ontwerp rooilijn- en ontgeigeningsplan Geelsveldweg 

25. Goedkeuring innemingsplan Genninckstraat 

26. Tracé der wegen verkavelingswijziging 2012/00002.a - Dirk Bogaerts - Schippersbos 

27. Tracé der wegen verkaveling 2013/00003 - Venstraat 26-28-30 

28. Tracé der wegen verkaveling 2013/00002 - MATEXI - Stationsstraat 

29. Tracé der wegen verkaveling 2013/00004 - GOEN - Kouter 

30. Herklassering van waterlopen van derde naar tweede categorie 

31. Aanpassing rechtspositieregeling 
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32. Advies eindafrekening bijdragen brandweerkosten 2007-2011 

33. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 augustus 2013 

34. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 6 augustus 2013 

35. Motie gemeentefonds Lennik 

 

Toegevoegde agendapunten 
 

36. Gegarandeerde ondersteuning wijkfeesten 

 

Geheime zitting 
 

G 1. Aanstelling waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar 

G 2. HaBoBIB - aanstelling lid adviescomité 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Goedkeuring notulen 

De voorzitter vraagt de gemeenteraad een zin toe te voegen in de notulen over de gebeurtenissen bij 

het voortijdige einde van de zitting op 27 mei 2013. Hij zegt over deze gebeurtenissen toch nog iets 

kwijt te willen.  Hij zegt uiteraard te begrijpen dat er oppositie gevoerd wordt in de gemeenteraad en 

dat er meningsverschillen zijn. In een democratie is dat normaal. Volgens de voorzitter moet het 

verlaten van de zitting door de oppositie, in weerwil van allerlei commentaren en geruchten onder 

meer in de pers, niet in dit kader worden begrepen. De ware reden ligt in het feit dat door de zitting te 

verlaten de gemeenteraad het quorum niet langer bereikte en dus niet verder kon vergaderen. Op zich 

vindt de voorzitter dit begrijpbaar, maar in de gegeven omstandigheden, waarbij iemand wordt 

weggeroepen wegens wat zijn zoon op dat eigenste moment overkwam en de plotse ziekte van een 

raadslid, meent hij dat dit beneden alle peil is. De voorzitter stelt dat hij vooraf in de micro gezegd 

heeft waarom raadslid Maurice Vanmeerbeeck de zaal verliet, dat zo geweten was wat er gebeurde en 

dus concludeert hij dat wie wegging haast letterlijk over lijken ging. Voor hem zijn spijtig genoeg 

daarom bij sommigen de maskers afgevallen en vraagt hij zich af waarom de anderen dan gevolgd 

zijn. Zijn bedenking is dat men dit loyaliteit zal noemen en dat iedereen het recht heeft te stemmen 

zoals hij wil, maar dan moet men de mensen niets wijsmaken.  Er werd bij het begin van de legislatuur 

gezegd dat er nu beleid gevoerd moest worden en dat de speeltijd voorbij is, maar krijgt de oppositie 

dan geen koekje van eigen deeg, vraagt de voorzitter zich af. Volgens hem had het alleen als gevolg 

dat daardoor de gemeenteraadszitting ook voor de meerderheid een uurtje korter duurde, maar dat de 

belangen van de bevolking ernstig geschaad werden.  Zo werden geen afgevaardigden naar de 

algemene vergaderingen van RioBra, EcoWerf en CIPAL gestuurd.  Nochtans stond er bijvoorbeeld 

op de agenda bij EcoWerf het voor de bevolking belangrijke punt over de tariefveranderingen op de 

agenda. Kortom, mede omdat raadslid Maurice Vanmeerbeeck die al lang in de gemeenteraad zetelt 

nooit afwezig geweest is en omdat het voortijdig heffen van de zitting eigenlijk onverantwoord was, 

vraagt de voorzitter de notulen aan te vullen met volgende zinsnede na punt 16: “De voorzitter zegt, 

na mededeling door raadslid Marie-Ange Henderickx, dat raadslid Maurice Vanmeerbeeck de zitting 

moest verlaten omdat hij weggeroepen werd omwille van gezondheidsproblemen van zijn zoon.” Of 

ook de afwezigheid van raadslid Els Schoeters aan de gemeenteraad werd medegedeeld, is eerder 

twijfelachtig en wordt daarom niet opgenomen in het tekstvoorstel.  

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt akkoord te gaan met de invoeging van de voorgestelde zin, 

maar de uitspraak van de voorzitter dat er over lijken gegaan werd, kan voor haar echt niet. Zij 

vernam pas wat er gebeurd was nadat het besluit genomen werd de zitting te verlaten. 

De CD&V-fractie verklaart eveneens geen bezwaar te hebben tegen het invoegen van de voorgestelde 

zin. 

De N-VA-fractie dankt de voorzitter voor de toelichting en vraagt vervolgens een schorsing van de 

zitting.  De voorzitter staat deze schorsing om 20.17 u voor 5 minuten toe. 

Om 20.20 u nemen alle gemeenteraadsleden opnieuw hun plaats in en heropent de voorzitter de 

zitting. 
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De N-VA-fractie stelt geheel niet akkoord te zijn met alles wat gezegd werd door de voorzitter, maar 

wil er geen verdere discussie meer over.  Het werk moet verder en de fractie stelt dus voor het hierbij 

te laten. 

De CD&V-fractie verklaart dat het een puur politieke beslissing geweest is om de zitting te verlaten, 

maar ook zij sluit zich aan bij de oproep van voorzitter en N-VA-fractie om verder constructief te 

dialogeren zonder wederzijdse agitatie.  

De raad beslist unaniem om de voorgestelde zinsnede aan de notulering toe te voegen. 

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 27 mei 2013 goed. 

 

2. Tweede agendering - Bekrachtiging bestuursmandaat VVSG 

Overwegende dat de heer Steven Michiels, schepen, door Open VLD werd voorgedragen als 

kandidaat-bestuurder van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG); 

 

Gelet op artikel 12 § 2 van de statuten van VVSG dat bepaalt dat een machtiging van de gemeenteraad 

vereist is indien een gemeentemandataris een bestuursmandaat van VVSG wenst op te nemen; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:  schepen Steven Michiels met 19 ja 

 

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

 

BESLUIT 

 

art. 1 Machtiging te geven aan de heer Steven Michiels, schepen, om een bestuursmandaat van 

VVSG op te nemen. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit aan betrokkene en aan VVSG, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel 

over te maken. 

 

3. Tweede agendering - convenant Straffe Streek 

Overwegende dat de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant tot doel heeft de Vlaams-Brabantse 

streekproducten te bevorderen, professionaliseren, vermarkten en controleren;  

 

Overwegende dat het gebruik van streekproducten niet alleen imagobevorderend voor de gemeente 

werkt, maar ook bijdraagt tot de lokale economie; 

  

Overwegende dat reeds 54 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het label ‘Straffe Streek 

Gemeente’ hebben ontvangen; 

 

Overwegende dat de gemeente nu reeds bij diverse gelegenheden streekpakketten als geschenk 

aanbiedt; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 april 2013; 

 

Gelet op artikel 43 §2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 

stelt dat de gemeenteraad bevoegd is met betrekking tot de deelname aan verenigingen; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange 

Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, 

Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
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Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel 

Andries).  

 

art. 1 Lid te worden van de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. 

 

art. 2 De convenant ‘Straffe Streek Gemeente’ tussen de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant en 

de gemeente te ondertekenen. 

 

4. Tweede agendering - samenstelling adviesraden 

De voorzitter stelt voor dit punt te verdagen omdat de opgave van de namen niet geheel klopt en 

volledig is. Iedereen van de vrijwilligers moet een kans krijgen.  Ondertussen kunnen de adviesraden 

wel verder functioneren. Op het voorstel van gemeenteraadslid Karel Sterckx om de ontbrekende 

namen alsnog toe te voegen, zegt de voorzitter dat dit te ingewikkeld is en de kans te groot is om 

vergissingen te maken. 

De raad beslist unaniem de aanduiding van de leden van diverse adviesraden te verdagen. 

 

De gemeenteraad besluit unaniem de samenstelling van adviesraden uit te stellen tot volgende 

vergadering. 

 

5. Tweede agendering - oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

Na de toelichting door de voorzitter vraagt raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet of de gemeentelijke 

verkeerscommissie blijft bestaan en of ze niet opnieuw moet worden opgericht. Zou deze adviesraad 

daarom niet op een gemeentelijke omzendbrief opgeroepen moeten worden? 

De voorzitter antwoordt dat de gemeentelijke verkeerscommissie wel degelijk blijft bestaan en een 

technische adviesraad is met specialisten en betrokkenen (bv. scholen).  De vertegenwoordigingen zijn 

niet persoonlijk maar eerder vanuit doelgroepen of betrokken administraties.  De Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie is dan weer een verplicht orgaan opgericht door de Vlaamse overheid waarin 

vanuit de gemeentelijke verkeerscommissie drie leden afgevaardigd kunnen worden.  

Schepen Remi Serranne bevestigt dat er geen oproep op een omzendbrief is geweest en raadslid Dirk 

Bernagie zegt nog dat mensen uitnodigen één is, maar zetelen in de verkeerscommissie is twee. 

 

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 en latere wijzigingen betreffende het mobiliteitsbeleid; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaams Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels 

betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 

mobiliteitsbeleid; 

 

Gelet op artikel 26/1 §1 van het decreet van 20 maart 2009 en latere wijzigingen betreffende het 

mobiliteitsbeleid dat bepaalt dat op initiatief van de gemeente in elke gemeente een gemeentelijke 

begeleidingscommissie moet worden opgericht;  

 

Overwegende dat de opdracht van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie als volgt kan worden 

omschreven: 

1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening 

van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; 

2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die 

aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. 

 

Gelet op artikel 26/1 §2 van het decreet van 20 maart 2009 en latere wijzigingen betreffende het 

mobiliteitsbeleid dat bepaalt dat de Gemeentelijke Begeleidingscommissie ten minste is samengesteld 

uit volgende vaste leden: 

 de initiatiefnemer van het plan of project, tenzij deze al aanwezig is in een andere hoedanigheid 

hieronder vermeld; 

 een vertegenwoordiger van de gemeente; 

 een vertegenwoordiger van het departement Mobiliteit en Openbare Werken; 

 een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; 
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 een vertegenwoordiger van de betrokken wegbeheerders 

 

Gelet op artikel 26/1 §2, 3
e
 lid van het decreet van 20 maart 2009 en latere wijzigingen betreffende het 

mobiliteitsbeleid dat bepaalt dat de gemeenteraad kan bepalen dat in het kader van participatie de 

vergaderingen van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie worden opengesteld voor 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking; 

 

Overwegende dat het maatschappelijk middenveld kan worden vertegenwoordigd door drie 

vertegenwoordigers uit de gemeentelijke verkeerscommissie; 

 

Overwegende dat de gemeente de voorzitter van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie aanduidt; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

schepen Remi Serranne   met 11 ja, 7 neen en 1 blanco 

 

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

 

BESLUIT 

 

art. 1 Een Gemeentelijke Begeleidingscommissie op te richten waarvan de opdracht als volgt 

wordt omschreven: 

1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de 

herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; 

2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van 

projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. 

 

art. 2 De verkeerscommissie uit te nodigen drie vertegenwoordigers aan te duiden als adviserend 

lid in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. 

 

art. 3 Schepen Remi Serranne aan te duiden als voorzitter van de Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie. 

 

6. Tweede agendering - Iverlek - mandatering algemene vergadering (tevens 

jaarvergadering) 26 juni 2013 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 30 april 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek op 26 juni 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 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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).  
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art. 1 Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering (tevens 

jaarvergadering) van Iverlek op 26 juni 2013: 

1. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2012 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de Commissaris met betrekking 

tot het boekjaar 2012 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 

tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018 

5. Statutaire benoemingen 

6. Statutaire mededelingen. 

 

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

 

7. Tweede agendering - Iverlek - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering (tevens 

jaarvergadering) 26 juni 2013 

Op vraag van de N-VA-fractie wordt een hertelling gehouden aangezien er in een eerste telling 

unanimiteit vastgesteld werd voor kandidaat Audrey Bogaerts. 

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 30 april 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek van 26 juni 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 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   raadslid Audrey Bogaerts met 18 ja en 1 neen 

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne  met 15 ja, 2 neen en 2 blanco  

 

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 algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek van 26 juni 2013. 

 

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

om deel te nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek van 26 

juni 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. 
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8. Tweede agendering - Interleuven - mandatering algemene vergadering 26 juni 2013 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Interleuven; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 30 april 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 26 juni 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 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 

Interleuven op 26 juni 2013 

1. Samenstelling van het bureau. 

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 27 maart 2013. 

3. Verslag over de activiteiten 2012. 

4. Jaarrekening per 31.12.2012 -verslag van de Commissaris-Revisor. 

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten. 

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor. 

7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2013 cfr. art: 14.1. van de statuten. 

8. Diversen. 

 

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. 

 

9. Tweede agendering - Interleuven - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 26 

juni 2013 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Interleuven; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 30 april 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 26 juni 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 de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 18 ja en 1 neen 

Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix  met 18 ja en 1 neen 

 

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

 

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

te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 26 juni 2013. 

 

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

gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 26 juni 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. 

 

10. Tweede agendering - Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering 26 

juni 2013 

Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Gelet op de bepalingen over de aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in de statuten van 

de Gemeentelijke Holding; 

 

Gelet op de oproep van 17 mei 2013 voor de algemene vergadering van 26 juni 2013 van de 

Gemeentelijke Holding NV in vereffening; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

 

Vertegenwoordiger Schepen Hans De Locht 17 ja en 2 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1. Schepen Hans De Locht aan te duiden als vertegenwoordiger in de beheersorganen van de 

Gemeentelijke Holding NV in vereffening.  

 

art. 2. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Gemeentelijke Holding NV in vereffening 

en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

 

11. Tweede agendering - 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; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij schepen Hans De Locht en 

schepen Karin Derua werden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 

vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland vzw en waarbij beide vertegenwoordigers 

eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn; 

 

Overwegende dat als gevolg van een bevoegdheidsherverdeling binnen het college van burgemeester 

en schepenen schepen Karin Derua niet langer bevoegd is voor milieu maar dat deze bevoegdheid 

voortaan wordt opgevolgd door burgemeester Michel Baert; 

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente in de algemene vergadering van het regionaal 

landschap wordt vertegenwoordigd door een lid van het college van burgemeester en schepenen tot 

wiens bevoegdheid milieu behoort; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

 burgemeester Michel Baert   14 ja, 4 neen en 1 blanco  

 schepen Hans De Locht   17 ja en 2 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Burgemeester Michel Baert en schepen Hans De Locht 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. 

 

12. Tweede agendering - kennisname verslag cultuurraad 5 maart 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 5 maart 2013. 

 

Raadslid Karel Sterckx merkt op dat een taalfout in het verslag staat: ‘vraagde’ moet worden 

gewijzigd in ‘vroeg’. Verder verzoekt hij de op de lichtkrant aangekondigde activiteiten ook duidelijk 

een plaats op de website te geven. 

13. Tweede agendering - kennisname verslag jeugdraad 19 februari 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 19 februari 2013. 

 

14. Tweede agendering - kennisname verslag sportraad 21 februari 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 21 februari 2013. 

 

15. Tweede agendering - kennisname verslag seniorenraad 26 maart 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 26 maart 2013. 

 

16. Extra punt toegevoegd aan de zitting 

Overwegende dat volgende dossier geen verdere uitstel van het behandeling mogelijk is: 

 Motie gemeentefonds Lennik 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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).  
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art. 1 Zijnde:  

voorzitter M. Baert 

schepenen Karin Derua, Remi Serranne, 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 

 

volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen: 

 Motie gemeentefonds Lennik 

 

17. Kennisname toezichtbesluiten 

De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 

van: 

 21 mei 2013 waarin hij kennis neemt van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 

houdende de vaststelling van het budget 2013. 

 28 mei waarin de jaarrekening 2011 van het OCMW definitief wordt vastgesteld. 

 

18. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Station - goedkeuring 

rekening 2012 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de rekening dienstjaar 2012 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand 

Haacht-Station zoals goedgekeurd door de kerkraad op 5 maart 2013; 

 

Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 

 

Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 

 

Overwegende dat de parochie Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand zich uitstrekt over het 

grondgebied van drie gemeenten, namelijk Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor één derde bijdraagt in de exploitatietoelage; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Gedurige Bijstand Haacht-Station waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden 

ingeschreven: 

exploitatiebudget:  

- ontvangsten 7.256,16 EUR 

- uitgaven 33.863,61EUR 

- saldo -26.607,45 EUR 
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- overschot exploitatie 2011 4.628,41 EUR 

- saldo -21.979,04 EUR 

- exploitatietoelage 22.927,97 EUR 

- saldo 948,93 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 7.642,66 EUR. 

investeringsbudget:  

- ontvangsten 0,00 EUR 

- uitgaven 0,00 EUR 

- saldo 0,00 EUR 

- overschot investeringen 2011 2.192,19 EUR 

- saldo 2.192,19 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR. 

 

art. 2 Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 

 

art. 3 Deze beslissing voor verder toezicht aan de hogere overheid over te maken. 

 

19. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2014 en meerjarenplanning 2014 

- 2019 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 

Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 

eredienst; 

 

Gelet op het ambtelijk overleg tussen gemeente en kerkfabriek van 23 mei 2013; 

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek van 29 mei 

2013; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 Kennis te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek 

met volgende bedragen: 

- exploitatie 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

 - saldo 

 - overschot exploitatie 2012 

 - saldo 

 

34.470,00 EUR 

62.196,00 EUR 

-27.726,00 EUR 

52.783,94 EUR 

25.057,94 EUR 

 De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 



- 171 - 

 

 

 

 

 
 

 De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 

art. 2 Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te leggen. 

 

art. 3 Kennis te nemen van het meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt 

Boortmeerbeek. 

 

art. 4 Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek met 

een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te leggen. 

 

20. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - budget 2014 en meerjarenplanning 2014 - 2019 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 

Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 

eredienst; 

 

Gelet op het ambtelijk overleg tussen gemeente en kerkfabriek van 23 mei 2013; 

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever van 28 mei 2013; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 Kennis te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever met 

volgende bedragen: 

- exploitatie 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

 - saldo 

 - overschot exploitatie 2012 

 - saldo 

 

9.945,00 EUR 

42.170,00 EUR 

-32.225,00 EUR 

24.201,12 EUR 

- 8.023,88 EUR 

 De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 8.023,88 EUR. 

 

 

 

 

 
 
 

 De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 

- investeringen 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

 - saldo 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

- investeringen 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

- overschot investeringen 2012 

 - saldo 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

3,15 EUR 

3,15 EUR 
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art. 2 Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te leggen. 

 

art. 3 Kennis te nemen van het meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Hever. 

 

art. 4 Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever met een 

gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te leggen. 

 

21. Kerkfabriek H. Familie Schiplaken - budget 2014 en meerjarenplanning 2014 - 2019 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten; 

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 

Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 

eredienst; 

 

Gelet op het ambtelijk overleg tussen gemeente en kerkfabriek van 23 mei 2013; 

 

Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken van 28 mei 2013; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 Kennis te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken met 

volgende bedragen: 

- exploitatie 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

 - saldo 

 - overschot exploitatie 2012 

 - saldo 

 

10.065,00 EUR 

64.925,00 EUR 

-54.860,00 EUR 

17.797,21 EUR 

- 37.062,79 EUR 

 De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 37.062,79 EUR. 

 

 

 

 

 

 
 

 De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 

art. 2 Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te leggen. 

 

art. 3 Kennis te nemen van het meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Heilige Familie 

Schiplaken. 

 

- investeringen 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

- overschot investeringen 2012 

 - saldo 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

2.000,00 EUR 

2.000,00 EUR 
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art. 4 Het meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken met een 

gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te leggen. 

 

22. Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven - milieu 

De N-VA-fractie vraagt of Interleuven de enige is die deze dienst verleent en of er een selectie gebeurd 

is. Waarom krijgt Interleuven dan deze exclusiviteit en over welke exclusieve taken gaat het dan? Kan 

deze lijst worden bekomen? Heeft deze keuze invloed op het eigen personeel van de gemeente? 

De voorzitter licht toe dat het gaat om een samenwerking met de intergemeentelijke waar we zelf lid 

van zijn. Het systeem laat toe gebruik te maken van een overeenkomst met de btw-administratie 

waardoor de opgenomen diensten vrijgesteld worden van btw. In die zin heeft dit dus niets te maken 

met een zuivere overheidsopdracht waarbij de mededinging speelt. Een lijst van de mogelijkheden zal 

worden opgevraagd en worden bezorgd. 

 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 

Samenwerking; 

 

Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010; 

 

Gelet op het besluit van 23 maart 2005 van de raad van bestuur van Interleuven inhoudende het 

voorstel tot aanpassing van de statuten van Interleuven, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd 

van de vereniging en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers 

beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit; 

 

Gelet op het besluit van 25 april 2005 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met 

de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen; 

 

Gelet op het besluit van 28 september 2005 van de buitengewone algemene vergadering van 

Interleuven waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd; 

 

Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van Interleuven blijkt dat punt 

5.4. ‘Ondersteuning inzake handhaving milieu’ kan worden gerealiseerd; 

 

Overwegende dat de gemeente als deelnemer van Interleuven als dienstverlenende vereniging in de 

mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten 

dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; 

 

Overwegende dat Interleuven bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer er 

zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; 

 

Overwegende dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan Interleuven onder 

meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de btw-

administratie, op de door de eigen personeelsleden van Interleuven geleverde prestaties geen btw zal 

worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel btw 

verschuldigd blijft; 

 

Overwegende dat er daarenboven in de aangepaste statuten van Interleuven werd voorzien in een 

vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; 

 

Overwegende dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en 

expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De 

kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend aan 

de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de 

prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open 

boekhouding”; 
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Overwegende dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het 

project op te volgen; 

 

Overwegende dat de uurlonen voor de personeelsleden van Interleuven door Interleuven op basis van 

de reële kostprijs als volgt werden bepaald: 

- algemeen projectleider/specialist-expert 83,00 EUR 

- projectleider     74,00 EUR 

- projectmedewerker    61,00 EUR 

 

Overwegende dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals 

toepasselijk in de openbare sector; 

 

Overwegende dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de 

gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, 

uitsluitend een beroep te doen op de diensten van Interleuven, en dit voor een welomschreven periode; 

 

Overwegende dat de gemeente aldus kan kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op 

Interleuven, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid 

om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot 31 

december 2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van 

voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en 

aldus zonder aanrekening van btw; 

 

Overwegende dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in 

bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten verder aan 

Interleuven bij exclusiviteit toe te kennen; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van Interleuven, worden 

in exclusiviteit verder toegekend aan de dienstverlenende vereniging Interleuven, met ingang 

vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2019, met dien verstande dat opdrachten die 

werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt 

onder het systeem van de exclusieve dienstverlening: 5.4. :  Ondersteuning inzake 

handhaving milieu. 

 

art. 2 De uitvoering van deze exclusieve diensten te laten gebeuren overeenkomstig de in bijlage 

toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het uitvoeren van deze beslissing 

 

23. Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven - ruimtelijke 

ordening 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 

Samenwerking; 
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Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010; 

 

Gelet op het besluit van 23 maart 2005 van de raad van bestuur van Interleuven inhoudende het 

voorstel tot aanpassing van de statuten van Interleuven, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd 

van de vereniging en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers 

beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit; 

 

Gelet op het besluit van 25 april 2005 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met 

de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen; 

 

Gelet op het besluit van 28 september 2005 van de buitengewone algemene vergadering van 

Interleuven waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd; 

 

Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van Interleuven blijkt dat 

volgende punten kunnen worden gerealiseerd: 

 2.6. Adviesverlening gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar  

 6.1. GIS begeleiding en ondersteuning  

 6.2. Inventarisatie, digitaliseren en/of actualisatie van ruimtelijk situeerbare gegevens  

 

Overwegende dat de gemeente als deelnemer van Interleuven als dienstverlenende vereniging in de 

mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten 

dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; 

 

Overwegende dat Interleuven bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer er 

zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; 

 

Overwegende dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan Interleuven onder 

meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de btw-

administratie, op de door de eigen personeelsleden van Interleuven geleverde prestaties geen btw zal 

worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel btw 

verschuldigd blijft; 

 

Overwegende dat er daarenboven in de aangepaste statuten van Interleuven werd voorzien in een 

vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; 

 

Overwegende dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en 

expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De 

kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend aan 

de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de 

prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open 

boekhouding”; 

 

Overwegende dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het 

project op te volgen; 

 

Overwegende dat de uurlonen voor de personeelsleden van Interleuven door Interleuven op basis van 

de reële kostprijs als volgt werden bepaald: 

- algemeen projectleider/specialist-expert 83,00 EUR 

- projectleider     74,00 EUR 

- projectmedewerker    61,00 EUR 

 

Overwegende dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals 

toepasselijk in de openbare sector; 
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Overwegende dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de 

gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, 

uitsluitend een beroep te doen op de diensten van Interleuven, en dit voor een welomschreven periode; 

 

Overwegende dat de gemeente aldus kan kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op 

Interleuven, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid 

om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot 31 

december 2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van 

voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en 

aldus zonder aanrekening van btw; 

 

Overwegende dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in 

bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten verder aan 

Interleuven bij exclusiviteit toe te kennen; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van Interleuven, worden in 

exclusiviteit verder toegekend aan de dienstverlenende vereniging Interleuven, met ingang 

vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2019, met dien verstande dat opdrachten die werden 

toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het 

systeem van de exclusieve dienstverlening:  

 2.6. Adviesverlening gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar  

 6.1. GIS begeleiding en ondersteuning  

 6.2. Inventarisatie, digitaliseren en/of actualisatie van ruimtelijk situeerbare gegevens  

 

art. 2 De uitvoering van deze exclusieve diensten te laten gebeuren overeenkomstig de in bijlage 

toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het uitvoeren van deze beslissing. 

 

24. Voorlopige vaststelling ontwerp rooilijn- en ontgeigeningsplan Geelsveldweg 

De N-VA-fractie stelt vast dat het geraamde bedrag voor de verwerving van de percelen 59.566,50 

EUR bedraagt en vraagt zich af waar dat bedrag in het budget te vinden is. 

Schepen Annick DeKeyser zegt dat dit vervat zit in het totale bedrag voor het project VBR Oudestraat-

Bredepleinstraat. Dat geldt ook voor de verwervingen in de Gennickstraat. 

 

Gelet op de geplande werken aan de verbindingsriolering Oudestraat-Bredepleinstraat met  

Aquafinprojectnummer 20.066  ingevolge het optimalisatieprogramma 2009 van het Vlaams Gewest 

zoals bepaald in de wet van 26 maart 1971 ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen 

verontreiniging, het laatst gewijzigd bij decreet van 24 december 2004; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 21 november 2011  houdende de verklaring van openbaar nut 

ingevolge de werken aan de verbindingsriolering Oudestraat-Bredepleinstraat met projectnummer 

20.066; 
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Gelet op de definitieve vaststelling van de rooilijnen in de Bredepleinstraat en Oudestraat door de 

gemeenteraad in zitting van 25 juni 2012; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2011 houdende de uitbreiding van dit 

Aquafinproject met de aanleg van een 2dwa-leiding in de Geelsveldweg en Gennincksstraat, het 

afkoppelen van oppervlaktewater en het oplossen van knooppunt 45 en 46 in de gemeente 

Boortmeerbeek;  

 

Overwegende dat Aquafin nv een stedenbouwkundige vergunning wenst te bekomen voor vernoemd 

project; 

 

Overwegende dat de aanleg van riolering en de realisatie van weginfrastructuur in de Geelsveldweg 

moet gebeuren op openbaar domein en dat het huidig openbaar domein ontoereikend is voor deze 

werken; 

 

Overwegende dat voor uitbreiding van het openbaar domein het noodzakelijk is te voorzien in de 

nodige verwervingen aan de hand van een rooilijn- en onteigeningsplan; 

 

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad het principe tot voorlopige vaststelling van het rooilijn- en 

onteigeningsplan voor de Geelsveldweg moet goedkeuren; 

 

Overwegende dat binnen de 30 dagen na de goedkeuring van het principe tot voorlopige vaststelling 

van een rooilijn het openbaar onderzoek en de procedures moet worden gestart; 

 

Gelet op de beslissing van 19 november 2012 van het college van burgemeester en schepenen  met de 

beslissing het voorlopige rooilijn- en onteigeningsplan goed te keuren en voor te dragen aan de 

gemeenteraad; 

 

Overwegende het ontwerpplan van 19 november 2012 van studiebureau Talboom Omni uit Puurs met 

projectnummer 108.080 en plannummer 1, index 2; 

 

Overwegende de schatting houdende de billijke vergoeding voor de te verwerven percelen, als volgt 

voor te stellen: 

 -lot 1:  50,00 EUR per m² of voor een totale som van 3.798,50 EUR 

 -lot 2 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 2.091,00 EUR 

 -lot 3 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 4.049,00 EUR 

 -lot 4 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.046,50 EUR 

 -lot 5 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 7.118,00 EUR 

-lot 6 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 6.328,50 EUR 

-lot 7 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 4.990,50 EUR 

-lot 8 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 3.363,00 EUR 

-lot 9 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 3601,50 EUR 

-lot 10 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 4.864,50 EUR 

-lot 11 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 4394,50 EUR 

-lot 12 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 13.921,00 EUR 

 De totaalkost wordt geschat op 59.566,50 EUR; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange 

Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, 

Daisy De Neef, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
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Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel 

Andries).  

 

art. 1 Het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Geelsveldweg zoals aangeduid op bijgevoegd plan 

van 19 november 2012 van studiebureau Talboom Omni uit Puurs met projectnummer 

108.080 en plannummer 1, index 2 voorlopig vast te stellen. 

 

art. 2 De vergoeding voor de te verwerven percelen als volgt vast te stellen: 

-lot 1:  50,00 EUR per m² of voor een totale som van 3.798,50 EUR 

 -lot 2 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 2.091,00 EUR 

 -lot 3 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 4.049,00 EUR 

 -lot 4 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.046,50 EUR 

 -lot 5 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 7.118,00 EUR 

-lot 6 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 6.328,50 EUR 

-lot 7 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 4.990,50 EUR 

-lot 8 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 3.363,00 EUR 

-lot 9 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 3.601,50 EUR 

-lot 10 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 4.864,50 EUR 

-lot 11 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 4.394,50 EUR 

-lot 12 : 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 13.921,00 EUR, 

 De totaalkost wordt geschat op 59.566,50 EUR. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het openbaar onderzoek en de 

samenstelling van het dossier. 

 

25. Goedkeuring innemingsplan Genninckstraat 

Gelet op de geplande werken aan de verbindingsriolering Oudestraat-Bredepleinstraat met  

Aquafinprojectnummer 20.066  ingevolge het optimalisatieprogramma 2009 van het Vlaams Gewest 

zoals bepaald in de wet van 26 maart 1971 ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen 

verontreiniging, het laatst gewijzigd bij decreet van 24 december 2004; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 21 november 2011 houdende de verklaring van openbaar nut 

ingevolge de werken aan de verbindingsriolering Oudestraat-Bredepleinstraat met projectnummer 

20.066; 

 

Gelet op de definitieve vaststelling van de rooilijnen in de Bredepleinstraat en Oudestraat door de 

gemeenteraad in zitting van 25 juni 2012; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2011 houdende de uitbreiding van dit 

Aquafinproject met de aanleg van een 2dwa-leiding in de Geelsveldweg en Gennincksstraat, het 

afkoppelen van oppervlaktewater en het oplossen van knooppunt 45 en 46 in de gemeente 

Boortmeerbeek;  

 

Overwegend dat Aquafin nv een stedenbouwkundige vergunning wenst te bekomen voor vernoemd 

project; 

 

Overwegende dat de aanleg van riolering en de realisatie van weginfrastructuur in de Genninckstraat 

dient te gebeuren op openbaar domein en dat het huidig openbaar domein ontoereikend is voor deze 

werken; 

 

Overwegende dat voor de aanleg en het onderhoud van de waterloop met ds-nummer BOO-05, deel 

Oudestraat, het noodzakelijk is te voorzien in de nodige tijdelijke werkzones en de nodige 

bovengrondse en ondergrondse innemingen aan de hand van een innemingsplan; 

 

Overwegende dat voor de aanleg en het onderhoud van de waterloop met ds-nummer BOO-05, deel 

Genninckstraat het noodzakelijk is te voorzien in de nodige tijdelijke werkzones en de nodige 
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bovengrondse en ondergrondse innemingen, alsook het noodzakelijk is te voorzien in de nodige 

verwervingen aan de hand van een onteigeningsplan; 

 

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van innames en verwervingen; 

 

Gelet op de beslissing van 19 november 2012 van het college van burgemeester en schepenen  met de 

beslissing het innemings- en onteigeningsplan goed te keuren en voor te dragen aan de gemeenteraad; 

 

Overwegende het ontwerpplan ‘Innemings- en onteigeningsplan Genninckstraat’ van 19 november 

2012 van studiebureau Talboom Omni uit Puurs met projectnummer 108.080 en plannummer 1 en 2 

beiden met index 5; 

 

Overwegende de schatting houdende de billijke vergoeding voor de in te nemen en te verwerven 

percelen, als volgt voor te stellen: 

 -lot 1: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.246,00 EUR 

 -lot 2: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 8,00 EUR 

 -lot 3: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 494,00 EUR 

 -lot 4: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 130,00 EUR 

 -lot 5: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 234,00 EUR 

 -lot 6: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 34,00 EUR 

 -lot 7: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.020,00 EUR 

 -lot 8: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.816,00 EUR 

 -lot 9: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.206,00 EUR 

 -lot 10: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.882,00 EUR 

 -lot 11: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 588,00 EUR 

 -lot 12: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 500,00 EUR 

 -lot 13: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 300,00 EUR 

-lot 14: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 264,00 EUR 

 De totale kost wordt geschat op 9.722,00 EUR; 

 

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

 

BESLUIT 18 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Annick DeKeyser, Hans 

De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 Het innemings- en onteigeningsplan voor de Genninckstraat zoals aangeduid op bijgevoegd 

plan van 19 november 2012 van studiebureau Talboom Omni uit Puurs met projectnummer 

108.080 en plannummer 1, index 2 vast te stellen. 

 

art. 2 De vergoeding voor de te verwerven percelen als volgt vast te stellen: 

 -lot 1: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.246,00 EUR 

 -lot 2: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 8,00 EUR 

 -lot 3: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 494,00 EUR 

 -lot 4: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 130,00 EUR 

 -lot 5: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 234,00 EUR 

 -lot 6: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 34,00 EUR 

 -lot 7: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.020,00 EUR 

 -lot 8: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.816,00 EUR 

 -lot 9: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.206,00 EUR 

 -lot 10: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 1.882,00 EUR 

 -lot 11: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 588,00 EUR 

 -lot 12: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 500,00 EUR 

 -lot 13: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 300,00 EUR 
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-lot 14: 2,00 EUR per m² of voor een totale som van 264,00 EUR, 

 De totale kost wordt geschat op 9.722,00 EUR. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het onderzoek en de 

samenstelling van het dossier. 

 

Schepen Steven Michiels verlaat de zitting. 

26. Tracé der wegen verkavelingswijziging 2012/00002.a - Dirk Bogaerts - Schippersbos 

Gelet op de verkavelingsvergunning van 24 september 2012 afgeleverd aan bvba ADVILEX, 

Muizensteenweg 95 te 2820 Bonheiden, voor de percelen gelegen tussen de Kerkweg, Heikestraat, 

Kallebeekstraat en Leuvensesteenweg, kadastraal bekend Boortmeerbeek 1ste  afdeling sectie E nrs. 

33 - 21A – 32 E - 32F; 

 

Gelet op de aanvraag van 4 maart 2013 ingediend door Dirk Bogaerts voor het wijzigen van de 

verkavelingsvergunning voor wat betreft: 

- het afsplitsen van een deel van lot 4 (lot 29) voor het oprichten van een hoogspanningscabine; 

- lot 28 te voorzien in het verwezenlijken van de sociale last (10 duplexwoningen) i.p.v. lot 22; 

- de kroonlijsthoogte voor de loten 18 tot 21 te beperken tot max. 5.00m i.p.v. 5,50m ± 0,5m; 

- een groenscherm en draadafsluiting van 2,00m te voorzien op een halve meter van de 

perceelsgrens met perceel 32L; 

- loten 22 tot 26 te bestemmen voor eengezinswoningen in halfopen en gesloten bebouwing; 

- lot 27 te voorzien voor open woningbouw; 

- een deeltje naast lot 27 uit de verkaveling te sluiten in functie van de verdere ontwikkeling van de 

achterliggende percelen; 

 

Gelet op het ontwerp en het wegtracé voor de aanleg van nieuwe straten met een woonerfkarakter en 

woonpark gecombineerd met een centraal gelegen plein; 

 

Gelet op het bijgevoegd plan nummer 6/6 waaruit blijkt dat 35 are 20 ca bestemd wordt als zone voor 

openbaar domein; 

 

Gelet op het bijgevoegd plan nummer 6/6 waaruit blijkt dat een perceeltje van 71 ca uit de verkaveling 

wordt gesloten; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is dat een verkaveling met ontwerp van wegenis moet 

passen binnen de opties die genomen worden in het gemeentelijk structuurplan; 

 

Overwegende dat het gemeentelijk structuurplan door de gemeenteraad op 23 juni 2008 is 

goedgekeurd; 

 

Gelet op het voorgelegd ontwerp voor wegenis en rioleringswerken in de verkaveling volgens 

bijgaand plan; 

 

Overwegende dat de voorgelegde verkaveling volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 

7 april 1977, hoofdzakelijk gelegen is in woonuitbreidingsgebied; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 

over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 28 maart 2013 tot 27 april 2013, waarbij geen bezwaar 

werd ingediend; 

 

Overwegende dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad omdat de voorziene functie van 

de gewestplanbestemming wordt verwezenlijkt, een geringe impact op de mobiliteit wordt verwacht, 

de schaal van het project in overeenstemming is met de omliggende bebouwing in de Heikestraat, 
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Kallebeekstraat, Dennenweg en Schippersbos, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid conform de 

hedendaagse benadering zoals voorgeschreven in het RSV wordt ingevuld; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Gelet op de adviezen en opmerkingen van de verschillende nutsmaatschappijen; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet en zijn latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 18 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Annick DeKeyser, Hans 

De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 Het tracé van de nieuwe verkeersweg aan de Heikestraat in de omgeving Schippersbos, zoals 

voorgesteld op het verkavelingsontwerp, te aanvaarden. 

 

art. 2  Het voorgelegd ontwerp voor aanleg van de wegenis goed te keuren. 

 

Schepen Steven Michiels vervoegt opnieuw de zitting. 

27. Tracé der wegen verkaveling 2013/00003 - Venstraat 26-28-30 

Gelet op het verkavelingsvoorstel ingediend door landmeter François GEENS, Schrieksebaan 284 te 

3140 Keerbergen voor percelen gelegen aan de Venstraat, kadastraal bekend 2de  afdeling sectie B 

nummers 151 – 154F – 152A – 155C en 156C; 

 

Gelet op het voorstel van de verkavelaar om stroken grond gratis aan de gemeente af te staan, voor de 

verbreding van de Venstraat en Barelweg; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 

over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingaanvragen; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 10 april 2013 tot en met 10 mei 2013; 

 

Overwegende dat tijdens de duur van het openbaar onderzoek geen bezwaren of opmerkingen werden 

ingediend; 

 

Gelet op het bijgevoegd opmetingsplan waarop lot 4A en lot 4B werden afgebeeld en waaruit blijkt dat 

stroken grond met een oppervlakte van respectievelijk 110ca en 12ca worden afgestaan; 

 

Overwegende dat deze stroken zullen worden ingelijfd in de openbare wegenis van de Venstraat en 

Barelweg; 

 

Overwegende dat de voorgelegde verkaveling volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 

7 april 1977, gelegen is in woongebied; 

 

Overwegende dat woongebieden bestemd zijn voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 

ambacht en kleinbedrijf, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange 
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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).  

 

De gedeeltelijke wegverbreding van de Venstraat, zoals voorgesteld op het verkavelingontwerp, goed 

te keuren. 

 

28. Tracé der wegen verkaveling 2013/00002 - MATEXI - Stationsstraat 

Gelet op de verkavelingsaanvraag van 23 januari 2013 ingediend door MATEXI NV, 

Brusselsesteenweg 213 te 1850 Grimbergen, voor de percelen gelegen aan de Stationsstraat, kadastraal 

bekend Boortmeerbeek 2
de

   afdeling sectie A nrs.  148S – 140X2 – 140Y2; 

 

Gelet op het verkavelingsvoorstel voor het creëren van 11 kavels voor de bouw van 

ééngezinswoningen in halfopen en open bouworde en twee bouwloten voor de realisatie van de sociale 

last; 

 

Gelet op het ontwerp en het wegtracé voor de aanleg van een nieuwe straat; 

 

Gelet dat het project de toekomstige ontwikkeling van de rest van het binnengebied niet hypothekeert; 

 

Gelet op het bijgevoegd plan nummer 3/3  waaruit blijkt dat ± 14 are 98 ca bestemd wordt als zone 

voor openbaar domein; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is dat een verkaveling met ontwerp van wegenis moet 

passen binnen de opties die genomen zullen worden in het gemeentelijk structuurplan; 

 

Overwegende dat het gemeentelijk structuurplan is goedgekeurd; 

 

Overwegende dat de voorgelegde verkaveling volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 

7 april 1977, gelegen is in woongebied; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 

over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 13 februari 2013 tot 15 maart 2013, waarbij geen 

bezwaren werden ingediend; 

 

Overwegende dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad omdat de voorziene functie van 

de gewestplanbestemming wordt verwezenlijkt, een geringe impact op de mobiliteit wordt verwacht, 

de schaal van het project in overeenstemming is met de omliggende bebouwing in de Stationsstraat, 

het ruimtegebruik en de bouwdichtheid conform de hedendaagse benadering zoals voorgeschreven in 

het RSV wordt ingevuld; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Gelet op de adviezen en opmerkingen van de verschillende nutsmaatschappijen; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet en zijn latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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).  
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Het tracé van de nieuwe verkeersweg aan de Stationsstraat, zoals voorgesteld op het 

verkavelingsontwerp, te aanvaarden. 

 

29. Tracé der wegen verkaveling 2013/00004 - GOEN - Kouter 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet oppert dat het eerste openbaar onderzoek in 2012 heel veel 

bezwaren met zich bracht en dat er nu opnieuw een 50-tal bezwaren werden ingediend.  Er zijn 

weliswaar wijzigingen aangebracht waarmee men kan akkoord gaan, maar er blijven toch vragen bij 

wat als groenzone zal moeten worden aanzien en welke rol aanplantingen daarin spelen. Hoe zit het 

met de biodiversiteit en is het correct dat een gedeelte van de vijver openbaar domein wordt? Grootste 

punt van kritiek is het feit dat er een volledige volbouwing van het gebied wordt voorzien zonder 

speelruimte en onvoldoende groene zone. De gevolgen van het moerassig gebied worden dan wel 

opgelost door het RioBra-advies, maar het blijft hopen dat het zal helpen. Men kan niet echt zeker zijn 

hier nooit wateroverlast te zullen hebben. De ontgoocheling over de aspecten van biodiversiteit laat 

het raadslid zeggen dat hier een hypotheek op de toekomst wordt gelegd. 

Schepen Steven Michiels antwoordt dat de compensatie die door ANB gevraagd wordt in het dossier 

zit en dat in de tuinen het groenaspect al opgevangen wordt. Het advies van ANB wordt door het 

college van burgemeester en schepenen gevolgd net zoals andere adviezen worden gevolgd. Openbaar 

groen moet telkens goed worden overwogen want dit vraagt veel bijkomend onderhoudswerk. De 

vijver in het gebied is er illegaal en moet dus om stedenbouwkundige redenen verdwijnen.  De vijver is 

wel groter dan het gebied dat ingetekend werd als openbaar domein.  Vroeger werden verkavelingen 

alleen ontworpen met straten, maar nu worden in de ontwerpen ook pleintjes en dergelijke opgenomen 

zodat er ontmoetingsplaatsen en –momenten worden voorzien.  De waterhuishouding is voor het  

college van burgemeester en schepenen zeer belangrijk.  Het eerste ontwerp werd daarom geweigerd, 

maar nu is er de watertoets die door drie deskundige adviesverleners werd uitgevoerd. 

 

Gelet op de aanvraag van Studiebureau Goen bvba  uit Wetteren, ingediend op 3 april 2013, tot 

stedenbouwkundige vergunning voor het verkavelen van een groter perceel in 31 loten.  De aanvraag 

heeft betrekking op een terrein met als adres Kouter, 3191 Hever en met als kadastrale omschrijving 

Boortmeerbeek afdeling 2 sectie A nummers  124B  - 126N  2 - 126M  3 - 125C - 126C   3 - 126M  2 - 

123E - 126V  3 - 123D - 126S  3 - 126T  3 - 128D  - 128E . De verkavelingsaanvraag omvat de aanleg 

van nieuwe verkeerswegen. 

 

Gelet op de volledig- en ontvankelijkheidsverklaring van 18 april 2013; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is dat een verkaveling met ontwerp van wegenis moet 

passen binnen de opties die genomen worden in het gemeentelijk structuurplan; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2008 met betrekking tot de goedkeuring van het 

gemeentelijk structuurplan; 

 

Overwegende dat de voorgelegde verkaveling volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 

7 april 1977, hoofdzakelijk gelegen is in woongebied; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 

over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat liep van 24 april 2013 tot en met 24 mei 2013 waarbij 50 

bezwaren werden ontvangen; 

 

Gelet op het ontwerp en het wegtracé voor de aanleg van nieuwe straten met een woonerfkarakter en 

woonpark gecombineerd met een centraal gelegen plein; 

 

Gelet op het bijgevoegd plan nummer 6/6 waaruit blijkt dat 35 are 20 ca bestemd wordt als zone voor 

openbaar domein; 
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Overwegende dat de klachten uit het openbaar onderzoek, met betrekking tot het wegtracé, als volgt 

kunnen worden samengevat en geëvalueerd: 

 

- de huidige weginfrastructuur van de Kouter is onvoldoende uitgerust. 

De huidige rijweg van de Kouter is onvoldoende uitgerust om het bijkomend verkeer als gevolg van de 

te realiseren verkaveling, te verwerken. Ter staving van deze stelling wordt verwezen naar de beperkte 

ruimte voor het kruisen van voertuigen in de S-bocht.  

Beoordeling:  

Er wordt hier verwezen naar weginfrastructuur die niet betrokken is in de stedenbouwkundige 

aanvraag.  Inhoudelijk is de aangenomen stelling grotendeels correct op voorwaarde dat het lokaal 

verkeer zich aan de verkeersregels houdt. De openbare weg wordt ingericht in functie van het 

bestemmingsverkeer. Het college van burgemeester en schepenen kan zich buigen over maatregelen, 

eventueel met een tijdelijk karakter, die de doorstroming op deze locatie verbeteren.  De grootste 

hinder is te verwachten van het vrachtverkeer bij de aanleg van de wegenis en daarop aansluitend bij 

de oprichting van de woningen. 

 

- De inrichting van het openbaar domein is niet kindvriendelijk. 

Beoordeling: 

Het kindvriendelijk karakter van de wijk blijft behouden omdat de wegenis voor strikt lokaal belang 

van de wijk wordt voorzien. Bovendien mogen kinderen binnen een woonerf overal spelen zodat 

moeilijk van een niet kindvriendelijke aanpak kan worden gesproken.  De gemeente bevestigt de 

eerder gestelde visie om buurtontmoetingen te blijven stimuleren en dit door onder andere de aanleg 

van een centraal plein ter hoogte van lot 18. Er moet geen bijkomende groenzone worden aangewend 

daar de loten reeds een voldoende grote tuin bezitten waardoor de noodzaak aan groen laag is. 

 

Overwegende dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad omdat de voorziene functie van 

de gewestplanbestemming wordt verwezenlijkt, een geringe impact op de mobiliteit wordt verwacht, 

de schaal van het project in overeenstemming is met de omliggende bebouwing in de Heihoekweg, 

Slagveldweg en Kwaenijkstraat, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid conform de hedendaagse 

benadering zoals voorgeschreven in het RSV wordt ingevuld; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Gelet op de adviezen en opmerkingen van de verschillende nutsmaatschappijen; 

 

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

 

BESLUIT 14 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Audrey 

Bogaerts, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

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

Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Het tracé van de nieuwe verkeersweg aan de Kouter  in de omgeving Kwaenijkstraat en 

Heihoekweg, zoals voorgesteld op het verkavelingsontwerp 2010/3197- plan 10 met index 2 

van 28 maart 2013, te aanvaarden. 

 

art. 2 Het voorgelegd voorontwerp 2010/3197 - plan 02 met index 2 van 28 maart 2013 voor 

aanleg van de wegenis te aanvaarden voor verdere uitwerking tot een technisch dossier. 

 

art. 3  Het college van burgemeester en schepen te belasten met een onderzoek naar de inrichting 

van de bestaande weguitrusting van de Kouter, voorafgaand de realisatie van de nieuwe 

verkaveling. 
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30. Herklassering van waterlopen van derde naar tweede categorie 

De N-VA-fractie merkt op dat in het dossier geen duidelijke lijst te vinden was over welke grachten het 

precies gaat. 

Schepen Annick DeKeyser somt de lijst op en zegt deze te zullen laten bezorgen aan de fractie. 

 

Gelet op de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967, en in het bijzonder het artikel 

2, dat de indeling in categorieën bepaalt; 

 

Gelet op het 'witboek interne staatshervorming' van de Vlaamse Regering, en in het bijzonder op 

Doorbraak 63, die bepaalt dat 'de inschaling van de onbevaarbare waterlopen wordt herbekeken in 

samenspraak met de betrokken besturen en diensten en aan de hand van zowel beheergebonden als 

beleidsgerichte maatstaven. Aldus gebeurt regelgevend een passende afstemming tussen de vereiste 

deskundigheid en ervaring en de plaatselijke betrokkenheid en komen we tot een herijking die 

bestaande anomalieën wegwerkt.' Het komt er immers op aan om 'in samenspraak met de betrokken 

besturen en diensten (bekkenbesturen, gemeenten, provincies, …), voor elke onbevaarbare waterloop 

na te gaan welk bestuur beleidsmatig het best uitgerust is om het beheer van de betreffende 

onbevaarbare waterloop aan te sturen.' 

 

Gelet op de mededeling van 21 december 2012 van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en 

Cultuur aan de leden van de Vlaamse Regering over Doorbraak 63; 

 

Overwegende dat het Vlaams gewest de provincie opdracht gegeven heeft om de beslissingen van de 

gemeenten te bundelen en voor 1 oktober 2013 te bezorgen aan de VMM; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek een groot belang hecht aan het integraal waterbeleid en 

de bescherming van de bevolking tegen overstromingen en wateroverlast; 

 

Overwegende dat met het oog op een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer, 

het wenselijk is dat de waterlopen van de derde categorie op het grondgebied van de gemeente 

Boortmeerbeek overgebracht worden naar de tweede categorie, 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Overwegende dat de provincie de garantie moet bieden voor een degelijke ruiming van de waterlopen 

zodat de veiligheid in functie van wateroverlast kan gegarandeerd worden; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 De waterlopen van de derde categorie, vermeld op bijgevoegde tabel, op het grondgebied 

van de gemeente Boortmeerbeek te herklasseren naar de tweede categorie. 

 

art. 2 De provincie Vlaams-Brabant een garantie te vragen aangaande de degelijke ruiming van de 

te ruimen waterlopen. 

 

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

 

art. 4 Dit besluit mee te delen aan de provincie Vlaams-Brabant. 
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31. Aanpassing rechtspositieregeling 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende de 

minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende 

de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige 

aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn;  

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen betreffende de 

goedkeuring van de rechtspositieregeling; 

 

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 de aanpassing van de 

rechtspositieregeling voor enkele artikelen noodzakelijk maakt; 

 

Overwegende dat bij deze gelegenheid eveneens een aantal technische aanpassingen kunnen worden 

doorgevoerd; 

 

Gelet op het protocol afgesloten met de representatieve vakorganisaties van 29 mei 2013; 

 

Gelet op artikel 43, § 2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de vaststelling van de 

rechtspositieregeling tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 De volgende artikelen van de rechtspositieregeling aan te passen: 3, 5, 8, 16, 20, 30, 31, 35, 

49, 99, 104, 130, 131, 146, 148, 157,158, 161, 191197, 199, 208, 220, 221, 238, 263, 274, 281, 

290 en 298. 

 

art. 2 De aangepaste rechtspositieregeling in zijn geheel voor het gemeentepersoneel goed te keuren. 

 

art. 3 De gecoördineerde rechtspositieregeling voor verder gevolg aan de hogere overheid over te 

maken. 

 

32. Advies eindafrekening bijdragen brandweerkosten 2007-2011 

De voorzitter leidt het punt over het advies dat de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 

vraagt bij de berekeningswijze van de brandweerkost in met de vaststelling dat 469.938,00 EUR saldo 

over de periode 2007-2011 veel geld is.  De reden van deze laattijdige afrekening ligt in een juridisch 

dispuut dat verhinderde eerder duidelijkheid te scheppen.  

Raadslid Karel Sterckx vraagt of er in het verleden een budget werd voorzien om deze kost te dragen.  

De voorzitter zegt dat geweten was dat er wat ging komen, maar niet wanneer. Als raadslid Karel 
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Sterckx dan wil weten of er een reserve aangelegd is in de vorige jaren, antwoordt de voorzitter dat er 

wel een overschot was op hulpverlening, maar dat er nu een BBC-budget is en dat dit uit de 

rekeningen zou moeten blijken. Beide disputanten geven aan nog één poging tot vraag en antwoord te 

ondernemen.  Afsluitend wordt op de vraag of er specifiek geld is opzijgezet voor deze operatie, 

gesteld dat er een overschot voor hulpverlening was waarmee gehoopt werd dat men ermee toekwam. 

Het BBC-verhaal maakt dit nu anders. 

Als de gemeenteraad zich de vraag stelt welk advies er best gegeven wordt, geeft de voorzitter aan het 

ook niet te weten, aangezien je er niet veel aan kan veranderen.  Bij andere gemeenten te rade gaan 

helpt ook niet veel, want de meeste zien geen nut in het geven van een advies. 

Raadslid Steven Van Loock poneert de vraag wat er zou gebeuren als een negatief advies uitgebracht 

wordt. De voorzitter licht daarop toe dat de stad Leuven tot nu toe deze uitgaven wel gedragen heeft. 

Afsluitend kan de voorzitter bevestigend antwoorden op de vraag van raadslid Karel Sterckx of de 

verdeelsleutel nu gekend is. 

 

Gelet op de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 13 juni 2013 betreffende de 

eindafrekening van de bijdragen brandweerkosten 2007-2011; 

 

Overwegende dat de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant de afgelopen jaren aangegeven 

heeft dat de gemeenten zich moesten verwachten aan een afrekening van een saldo in afwachting van 

de vaststelling van de berekeningswijze van de kostenverdeling tussen de gemeenten; 

 

Overwegende dat de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant de berekeningswijze heeft 

vastgesteld; 

 

Overwegende dat de gemeenteraden binnen een termijn van 60 dagen een advies kunnen uitbrengen; 

 

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

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 Kennis te nemen van de berekeningswijze voor de verdeling van de brandweerkosten en de 

eindafrekening van de bijdragen 2007-2011 zoals vastgesteld in de brief van de gouverneur 

van de provincie Vlaams-Brabant van 13 juni 2013 en hierover geen bijkomend advies uit te 

brengen. 

 

art. 2 De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant hiervan in kennis te stellen. 

 

33. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 augustus 2013 

Schepen Hans De Locht deelt mee dat er werd vastgesteld dat er nog steeds 2 versies van de 

meerjarenplanning werden voorgelegd en dat met de verantwoordelijken van HABOBIB werd 

afgesproken dit punt nog niet te behandelen en dus op 6 augustus 2013 daarom geen algemene 

vergadering te houden. 

 

De gemeenteraad besluit unaniem dit punt in te trekken. 

 

34. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 6 augustus 2013 

De gemeenteraad besluit unaniem dit punt in te trekken. 
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35. Motie gemeentefonds Lennik 

Na de toelichting door schepen van financiën Hans De Locht zegt de burgemeester dat het onderwerp 

ook grondig aan bod kwam op het burgemeestersoverleg van de regio.  Zelfs de burgemeester van 

Leuven kan zich in de gestelde problematiek vinden. 

 

De gemeenteraad besluit unaniem de motie over de verdeling van het Gemeentefonds zoals 

voorgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Lennik, te onderschrijven. 

 

Toegevoegde agendapunten 
 

36. Gegarandeerde ondersteuning wijkfeesten 

De N-VA-fractie schetst de context waarin het voorstel ontwikkeld werd en waarom het aan de 

gemeenteraad wordt voorgelegd.  Vertrekkend vanuit de BBC is het de bedoeling de kosten zo goed 

mogelijk te ramen. Het reglement wordt daarom best verfijnd en gedetailleerd. Verschillende 

aandachtspunten die verwijzen naar beleidsopties zijn er in verwerkt. Het is de bedoeling de 

gezamenlijke maximale subsidie op 200,00 EUR per initiatief te behouden. Ook is het de bedoeling de 

wijkfeestenorganisatoren zoveel mogelijk zelf te laten doen, bijvoorbeeld zelf de ontleende materialen 

te laten ophalen. Daarvoor zal nog een precieze lijst moeten opgesteld worden. Met dit reglement wil 

de N-VA-fractie de wijkcomités de kans geven de toekomst verzekerd te zien. Ook geeft het duidelijk de 

rol van het college van burgemeester en schepenen aan en wat er bij conflict moet gebeuren. 

De voorzitter antwoordt dat het bestaande reglement simpel en kort is en het al ongeveer 8 jaar goed 

werkt. Momenteel zijn er ongeveer 207 initiatieven en die zijn er geleidelijk aan gekomen. Er is geen 

administratieve rompslomp en er zijn geen klachten bekend. Misschien is de tekst van het 

reglementsvoorstel een voorbeeld van een andere gemeente, maar het is volgens hem erg ingewikkeld. 

Momenteel is er ook geen personeel dat daarvoor allemaal kan zorgen. Sommige omschrijvingen zijn 

echter niet duidelijk: wat wordt er bedoeld met ‘bevoegde ambtenaar’? Het college van burgemeester 

en schepenen is immers bevoegd. Termijnen verschillen in zekere zin van de huidige, maar deze zijn in 

de praktijk indicatief.  Dikwijls wordt er soepeler mee omgegaan.  Het is nobel om het werk te 

trachten te verminderen, maar in de praktijk betekent dat dikwijls het omgekeerde.  Als we zelf het 

materiaal brengen, zal dat zeker niet meer kosten dan iemand gewoon te laten wachten in de loods en 

daarmee ook de controle op aflevering, opstelling,… los te laten. Sommige aspecten van het voorstel, 

zoals de retributies, hebben ook invloed op andere soortgelijke situaties waarin dan ook retributies 

geïnd zullen moeten worden. Eertijds werd het beleid ontwikkeld om minder retributies te innen en 

meer in te zetten op materiële ondersteuning.  

De veelheid aan cheques, die dan nog samen slechts een maximum van 200,00 EUR zouden mogen 

omvatten, is eveneens ingewikkeld.  Zo is de term ‘afvalarm’ niet gedefinieerd en het is maar de vraag 

wie op het terrein dat gaat beoordelen.  Momenteel loopt de afhaling van het vuilnis via EcoWerf 

volgens het Diftar-principe.  Met die betaling per kilogram wordt al een gescheiden afvalophaling 

gehanteerd. 

Voor de geluidsvoorwaarden kan ook geen andere regeling genomen worden dan voor andere 

activiteiten.  Zo volgt de gemeente de afspraak dat er maximaal tot 02.00 u een afwijking kan zijn.  Het 

wijkfeest onderscheidt zich hier van een louter private aangelegenheid waarbij geen afwijking kan 

worden gegeven. 

Diversiteit is eigenlijk een zeer abstract gegeven waarvan men zich kan afvragen welke vorm het in 

onze gemeente in deze context zou moeten aannemen. Foto’s op een website plaatsen interfereert met 

de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor de brandweercontrole moet bij 

ons niets betaald worden omdat er geen retributie voorzien is en ook niet zal worden voorzien door de 

hoofdgemeente Leuven.  De brandweer handelt hier trouwens als adviseur van de burgemeester.  

Een eerder onlogisch organisatieaspect is de optie om de cheques achteraf te geven.  Nu krijgt men ze 

vooraf zodat men met de cheques aankopen kan doen voor het wijkfeest zelf. Tot slot meent de 

voorzitter dat een publieke oproep voor 30 november van ieder jaar weinig strookt met de ervaring 

wanneer de organisatie wordt opgenomen door de initiatiefnemers.  Maar een bijsturing van het 

bestaande reglement zou natuurlijk altijd kunnen. 

Raadslid Karel Sterckx zegt vervolgens, namens de N-VA-fractie, dat er zoveel goede argumenten 

werden gehoord waardoor de fractie voorstelt het voorstel in te trekken, liever dan het ter stemming 

voor te leggen. 
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Na debat en op voorstel van de N-VA besluit de gemeenteraad  unaniem dit punt terug te trekken van 

de dagorde. 

 

 

Mondelinge vragen 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet merkt op dat de nieuwsbrief aan de bevolking waarin juni 

compostmaand aangekondigd werd te laat in de bussen stak. 

De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad vervelend is, maar dikwijls niet anders kan. 

 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt of de nieuwsbrief aan de bevolking per post bedeeld wordt.  De 

nieuwsbrief over de processierups vond hij goed, maar zou niet overal bedeeld zijn. 

De voorzitter zegt dit te zullen nagaan, maar dat er nog exemplaren op het gemeentehuis te krijgen 

zijn. 

 

Raadslid Karel Sterckx vraagt aan de schepen van ontwikkelingssamenwerking wat de stand van 

zaken is van het vrijmaken van budget voor ontwikkelingssamenwerking. Tot heden is dit niet gebeurd. 

Schepen van ontwikkelingssamenwerking Remi Serranne vindt dit een goede vraag. Hij zegt 

gesprekken gehad te hebben met de mensen achter 11.11.11, maar ook te moeten vaststellen dat er 

bijzonder weinig reacties zijn binnengekomen op de oproep naar kandidaten voor de adviesraad. Op 

die manier kan er geen adviesraad ontwikkelingssamenwerking komen. Wat het budget betreft, werd 

beloofd door de administratie dat het nodige gedaan zou worden. 

Schepen van financiën Hans De Locht wijst erop dat dit moet opgenomen worden in de 

budgetwijziging van de maand september. 

 

Raadslid Francine De Becker stelt vast dat de jaarmarkt, deels door het slechte weer, een grote ramp 

was. Kan er meer reclame en promotie gemaakt worden bij potentiële deelnemers aan de markt? 

Schepen Karin Derua licht als ervaringsdeskundige toe dat jaarmarkten overal achteruit gaan.  Goed 

weer en een geslaagde combinatie met bijvoorbeeld een speelgoedmarkt zoals vorig jaar kunnen soms 

een positief effect hebben. Momenteel zijn marktkramers eerder gericht op de vaste markten. De 

medewerkster in de administratie doet haar best, maar het moet praktisch haalbaar blijven. De 

voorzitter vult nog aan te weten dat de gemeente Keerbergen eraan twijfelt nog een jaarmarkt te 

organiseren. 

 

Schepen Annick DeKeyser deelt mee dat het bermmaaien de volgende week zal beginnen. 

 

De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de fracties uit de oppositie voor het normaal verloop van de 

gemeenteraad en dankt schepen Karin Derua omdat zij ondanks haar huidige gezondheidstoestand 

toch de gemeenteraad heeft willen en kunnen bijwonen. 

 

 

 

Geheime zitting 
 

G 1. Aanstelling waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar 

Gelet op artikel 1.4.6 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat stelt dat elke gemeente 

minimum over één gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar moet beschikken;  

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2001 met betrekking tot de aanstelling van de 

heer Jos Casteels tot stedenbouwkundig ambtenaar met ingang van 1 mei 2001; 

 

Overwegende dat de heer Jos Casteels, stedenbouwkundig ambtenaar, wegens ziekte afwezig is sinds 

21 mei 2013 en verwacht kan worden dat deze afwezigheid wegens ziekte nog meerdere weken zal 

duren; 

 



- 190 - 

Overwegende dat de heer Jos Casteels hierdoor verhinderd is zijn taken als gemeentelijk 

stedenbouwkundige  ambtenaar uit te oefenen, waardoor de continuïteit van de gemeentelijke diensten 

en het halen van de termijnen in het kader van de stedenbouwkundige vergunningverlening in het 

gevaar komen;  

 

Gelet op art. 1.4.6 §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarmee aan de gemeenteraad de 

mogelijkheid wordt geboden om in geval van verhindering van de stedenbouwkundig ambtenaar een 

waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aan te wijzen;  

 

Gelet op artikel 21 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 en latere wijzigingen tot 

vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als waarnemend 

stedenbouwkundig ambtenaar te kunnen worden aangesteld;  

 

Overwegende dat de heer Dirk Van den Bosch, ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken, aan deze 

voorwaarden voldoet en derhalve de taak van waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar op zich kan 

nemen; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

- Ingenieur Dirk Van den Bosch  18 ja en 1 neen  

 

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

 

BESLUIT  
art. 1 De heer Dirk Van den Bosch, ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken, aan te stellen als 

waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar met ingang van 24 juni 2013. 

 

art. 2 De stedenbouwkundig ambtenaar Jos Casteels, de betrokkene en de Vlaamse overheid van 

dit besluit in kennis te stellen. 

 

G 2. HaBoBIB - aanstelling lid adviescomité 

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; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarmee vier van de vijf 

stemgerechtigde leden voor de adviescommissie van HaBoBIB werden voordragen  

 

Overwegende dat derhalve één mandaat van de gemeente Boortmeerbeek in het adviescomité nog niet 

is ingevuld; 
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Overwegende dat mevrouw Mieke Van der Veken, Bosveld 1a, 3191 Schiplaken zich hiervoor heeft 

kandidaat gesteld; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

- Mieke Van der Veken met 18 ja en 1 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Mevrouw Mieke Van der Veken, Bosveld 1a, 3191 Schiplaken voor te dragen als lid 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. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


