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GEMEENTERAAD 

 

 

 

Zitting van 7 oktober 2013 

 
Aanwezig : Michel Baert voorzitter 

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

Hans De Locht, Willy Cornelis schepenen 

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

Vanmeerbeeck,  

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans,  

Francine De Becker, Kristel Andries raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Karel Sterckx raadslid 

 

Vanaf punt 4. vervoegt raadslid Bert Meulemans de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

2. Goedkeuring notulen 

3. Kennisname toezichtsbesluiten 

4. Oprichting interlokale vereniging ‘Woonwijzer Noordbrabant’ 

5. Deelname Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) 

6. Tracé der wegen verkaveling 2013/00006 - Benny FEYAERTS - Hollestraat  

7. Principiële aanvaarding gedeeltelijke verbreding voetweg 31 te Hever 

8. Budgetwijziging 2013 nr. 1 

9. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - BIN Lievekensbossen 

10. Vaststelling gebruikerstarieven cultuurhuis 

11. Preventiebeleidsverklaring gemeentelijke basisschool 

12. Riobra - statutenwijziging 

13. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 17 oktober 2013 

14. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 17 oktober 2013 

15. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 20 november 2013 

16. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 20 november 2013 

17. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 13 december 2013 

18. Iverlek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 13 december 2013 

19. Kennisname verslag milieuadviesraad 18 maart 2013 

20. Kennisname verslag seniorenraad 15 april 2013 

21. Kennisname verslag sportraad 8 mei 2013 

22. Kennisname verslag cultuurraad 13 mei 2013 

23. Voorlopige vaststelling ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan Rosvenweg 

24. Voorlopige vaststelling ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan Kwaenijkstraat 

25. Definitieve vastlegging rooilijn- en onteigeningsplan Geelsveldweg 

26. Aanpassing nominatieve subsidie Grote Prijs Impanis-Van Peteghem 

27. Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aflevering van biometrische verblijftitels en 

paspoorten 

 

Geheime zitting 
 

G 1. Samenstelling GECORO 

G 2. Samenstelling adviesraden 
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Openbare zitting 
 

1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

Overwegende dat van de volgende dossiers geen verdere uitstel van behandeling mogelijk is: 

- Aanpassing nominatieve subsidie Grote Prijs Impanis-Van Peteghem 

- Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aflevering van biometrische 

verblijftitels en paspoorten 

 

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, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey 

Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

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 

 

volgende punten aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen: 

- Aanpassing nominatieve subsidie Grote Prijs Impanis-Van Peteghem 

- Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aflevering van 

biometrische verblijftitels en paspoorten 
 

2. Goedkeuring notulen 

De N-VA-fractie vraagt op pagina 3 in de eerste regel de woorden niet geheel om te wisselen tot 

geheel niet. Bij de stemming van punt 7 moet nog melding gemaakt worden van 2 blanco bij schepen 

Remi Serranne en bij punt 11 gaat het om 4 neen-stemmen bij burgemeester Michel Baert. 

Verder vraagt de fractie de beloofde informatie over de exclusieve taken van Interleuven en de lijst 

van de waterlopen alsnog te bezorgen. 

Schepen Steven Michiels wijst er op dat hij bij punt 26 in plaats van punt 25 de zitting verliet. 

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2013 goed. 

 

3. Kennisname toezichtsbesluiten 

De gemeenteraad neemt kennis van volgende toezichtsbesluiten: 

- Besluit van de wd. gouverneur van 23 juli 2013 met betrekking tot de definitieve vaststelling van 

de jaarrekening dienstjaar 2011;  

- Besluit van de wd. gouverneur van 8 augustus 2013 met betrekking tot rekening 2012 

kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Hever, Sint-Antonius-Abt Boortmeerbeek en Heilige-Familie 

Schiplaken. 
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Raadslid Bert Meulemans vervoegt de zitting. 

4. Oprichting interlokale vereniging ‘Woonwijzer Noordbrabant’ 

De N-VA-fractie zegt dat er veel tijd verloren werd en vraagt zich af hoe het nu eigenlijk staat met het 

sociaal woonbeleid. Het is noodzakelijk snel met een beleidsvisie te starten. Er wordt immers 

vastgesteld dat er veel gebouwd wordt en de vrees bestaat dat het opmaken van de beleidsvisie nog 

verder zal worden uitgesteld. Daarbij valt het op dat het OCMW veel gronden verkocht maar deze niet 

bestemde voor sociale woningbouw. 

Schepen Steven Michiels verwijst naar het komende sociaal woonoverleg van 10 oktober 2013. 

Halfjaarlijks wordt de stand van zaken van de projecten overlopen. Dat de lopende projecten van 

Providentia en SWAL enorme vertraging opliepen buiten de wil van de gemeente maar nu naar 

uitvoering gaan, is volgens de schepen genoegzaam bekend. Dat is echter niet het doel van de 

voorliggende overeenkomst. De voorzitter voegt toe dat het sociaal objectief zeker haalbaar is en dat 

de vereniging vooral bedoeld is om de andere taken in het kader van het woonbeleid te kunnen 

uitvoeren. Zo bijvoorbeeld het correct opmaken van het leegstandsregister, het houden van een 

woonloket? Dit alles hoort samen te gaan met de organisatie van de stedenbouwkundige dienst. In 

principe zou de gemeente alles zelf kunnen, maar de Vlaamse overheid zorgt voor administratieve 

overlast door overregulering en bespaart op kap van de gemeenten. 

Op de specifieke vraag waarom dan in de mouterijsite het sociaal objectief niet werd opgelegd, legt 

schepen Steven Michiels uit dat de eigendom verworven werd voor de datum waarop de verplichtingen 

konden worden opgelegd. Ondertussen wordt steeds het gemeentelijk reglement dat 20% oplegt, 

uitgevoerd. 

De CD&V-fractie verklaart achter de voorgestelde aansluiting te staan, maar maakt de vergelijking 

met de eertijdse oprichting van de intergemeentelijke drug- en alcoholpreventiedienst die de gemeente 

met een behoorlijke kater opschepte. Het laten werken van dergelijke verenigingen volgens 

verhouding opgenomen in de afspraken is daarom van groot belang. Tevens wordt gevraagd of bij de 

vermelde bedragen de subsidie al afgetrokken werd, wat door de voorzitter en schepen wordt 

bevestigd. 

 

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

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007, houdende de subsidiëring van 

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;  

 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 28, 

paragraaf 2, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004, 24 maart 2006 en 29 juni 2007; 

 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van financiën, begroting en ruimtelijke ordening, 

gegeven op 18 juli 2007; 

 

Gelet op het advies 43.44/1 V van de Raad van State, gegeven op 16 augustus 2007, met toepassing 

van artikel 84, paragraaf 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

 

Overwegende dat met dit subsidiebesluit de Vlaamse Regering gemeenten wil aanzetten werk te 

maken van een volwaardig lokaal woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke samenwerking; 

 

Overwegende het overleg tussen de gemeenten en OCMW’s van Begijnendijk, Boortmeerbeek, 

Keerbergen en Tremelo op 12 september 2013 waar door alle betrokkenen de intentie werd geuit om 

deel te nemen aan een intergemeentelijk project met als doel het versterken van het lokaal woonbeleid 

en dat ze daartoe in oktober 2013 samen met IGO een interlokale vereniging “Woonwijzer 

Noordbrabant” wensen op te richten; 

 

Overwegende dat IGO bereid is de concrete projectuitvoering hiervan te verzorgen; 

 

Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging ‘Woonwijzer 

Noordbrabant‘; 
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Gelet op het gerealiseerde stappenplan (bijlage E bij de aanvraag) waaruit blijkt dat de gemeenten 

zowel lokaal als intergemeentelijk overleg hebben georganiseerd in 2013 om het dossier uit te werken; 

 

Gelet op voormeld Besluit van de Vlaamse Regering waarin vermeld staat dat samenwerkende 

gemeenten, in het kader van het project lokaal woonbeleid, een subsidieaanvraag kunnen indienen, 

mits minimaal de hierna vermelde doelstellingen en activiteiten (5 verplichte en minstens 1 

facultatieve) gerealiseerd worden:  

 

Doelstellingen: 

1. Het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen 

2. Het organiseren van lokaal woonoverleg 

3. Het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening aan de burger 

4. Het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving 

 

Activiteiten (verplicht):  

1. Het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen, waarbij de 

gemeenteraad zijn goedkeuring aan de gemeentelijke woonbeleidsvisie hecht 

2. Het faciliteren en organiseren van het woonoverleg met alle woonactoren over:  

2.1. de realisatie van sociale woonprojecten op gemeentelijk grondgebied, de afstemming van de 

woonprojecten en individuele verrichtingen van de sociale woonorganisaties, het OCMW of 

de gemeente zelf, zoals bepaald in artikel 28, §2, van de Vlaamse Wooncode; 

2.2. de programmatie van sociale woningbouw, in het bijzonder de geplande verrichtingen in 

functie van de aanmelding voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma als vermeld in het BVR 

van 18/07/2008 houdende procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van 

de uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige realisatie van sociale 

woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale 

woonprojecten; 

2.3. het provinciaal objectief voor sociale koopwoningen en voor sociale kavels, zoals bepaald in 

artikel 4.1.5 en 4.1.6 van het decreet van 27/03/2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 

en het gemeentelijk actieprogramma, zoals bepaald in artikel 4.1.7 van hetzelfde decreet van 

27 maart 2009. 

3. Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de burger over: 

3.1. gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale huisvestingsmaatregelen en het 

respectievelijke dienstverleningsaanbod; 

3.2. huuraangelegenheden; 

3.3. sociaal huren, sociaal kopen, sociaal lenen; 

3.4. rationeel energiegebruik, duurzaam (ver)bouwen en duurzame energieproductie; 

3.5. meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen, zorgwonen; 

3.6. actuele beleidsmaatregelen inzake huisvesting. 

4. Het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige 

woningpatrimonium, opgelegd door de regelgeving betreffende woonbeleid, waaronder: 

4.1. het bezorgen aan het agentschap vóór het einde van het eerste kwartaal van elk jaar, van een 

recente lijst van de gebouwen of woningen op het grondgebied van de gemeente die vermoed 

worden verwaarloosd te zijn, zoals bepaald in artikel 4 van het BVR van 2 april 1996 

betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

4.2. in het kader van onbewoonbaarheid van woningen, zoals bepaald in artikel 135 van de 

Nieuwe Gemeentewet: 

4.2.1. het onbewoonbaar verklaren van woningen bij een acuut veiligheids- of 

gezondheidsrisico en met het oog op het algemeen belang; 

4.2.2. het bijdragen tot herhuisvesting van de bewoners; 

4.3. in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheid van woningen, zoals bepaald in artikel 15 

van de Vlaamse Wooncode: 

4.3.1. het behandelen van verzoeken; 

4.3.2. het opstarten van een procedure bij ontvankelijke verzoeken; 
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4.3.3. het uitnodigen van het agentschap om een onderzoek ter plaatse uit te   

voeren; 

4.3.4. het organiseren van de hoorplicht voor de bewoner en eigenaars; 

4.3.5. het nemen van een besluit van ongeschikt- of onbewoonbaarheid binnen drie maanden 

en het agentschap hierover in kennis stellen; 

4.3.6. het nemen van de nodige maatregelen; 

4.3.7. het bijdragen tot herhuisvesting van de bewoners; 

4.3.8. eventueel opheffen van het besluit ongeschikt- of onbewoonbaarheid; 

4.4. het inschakelen van het agentschap Inspectie RWO bij het vaststellen van verhuring van 

ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woningen met het oog op het 

strafrechterlijk vervolgen van de verhuurder; 

4.5. in het kader van overbewoonde woningen, zoals bepaald in artikel 17 van de Vlaamse 

Wooncode: 

4.5.1. het behandelen van verzoeken; 

4.5.2. het nemen van een besluit van overbewoning binnen drie maanden; 

4.5.3. het bijdragen tot herhuisvesting van de overtallige bewoners; 

4.6. in het kader van het conformiteitsattest, zoals bepaald in titel 3, hoofdstuk 2 van de Vlaamse 

Wooncode: 

4.6.1. het behandelen van aanvragen tot afgifte; 

4.6.2. het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek; 

4.6.3. het nemen van een beslissing binnen 60 dagen volgend op de datum van de aanvraag 

over de afgifte van het conformiteitsattest. 

5. Het nemen van initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar 

wonen, waaronder: 

5.1. het opmaken en bijhouden van een leegstandsregister, zoals bepaald in boek 2, titel 2, 

hoofdstuk 3 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

5.2. het uitwerken van een gemeentelijk actieprogramma, zoals bepaald in artikel 4.1.7 van het 

decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

5.3. het realiseren van het bindend sociaal objectief, zoals bepaald in boek 4, titel 1, hoofdstuk 1, 

afdeling 2 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

Activiteiten (facultatief – minstens 1 uit te voeren) 

1. Het nemen van initiatieven m.b.t. zorgwonen, kangoeroewonen, meegroeiwonen en 

levenslang en aanpasbaar wonen 

2. Het nemen van initiatieven m.b.t. stimuleren van rationeel energieverbruik, duurzaam 

(ver)bouwen en duurzame energieproductie 

3. Het nemen van initiatieven m.b.t. de private huurmarkt ter verbetering van de betaalbaarheid 

of de positie van de kwetsbare huurder 

 

Gelet op het concrete en definitieve subsidiedossier en de bijgaande begroting: 

 

Overwegende dat vanuit IGO de volgende personeelsinzet voor de gemeente Boortmeerbeek wordt 

voorzien:  

 Werkingsjaar 1 Werkingsjaar 2 Werkingsjaar 3 

Globale coördinatie 0,0375 VTE 0,0375 VTE 0,0375 VTE 

Lokale coördinator 0,25 VTE 0,25 VTE 0,25 VTE 

Medewerker 

wooninformatie  

0,50 VTE 0,50 VTE 0,50 VTE 

Technisch adviseur 0,25 VTE 0,25 VTE 0,25 VTE 

Totale personeelsinzet 1,0375 VTE 1,0375 VTE 1,0375 VTE 

 

Overwegende dat de financiële bijdrage van de gemeente aan IGO als volgt kan worden geraamd: 

 1
e
 werkingsjaar: 24.650,11 EUR; 

 2
e
 werkingsjaar: 26.003,75 EUR; 

 3
e
 werkingsjaar: 27.134,01 EUR; 
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Overwegende dat hiertoe de nodige middelen zullen worden opgenomen in de meerjarenplanning 

2014 – 2019; 

 

Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger moet aanduiden om de 

gemeente te vertegenwoordigen in de stuurgroep van de interlokale vereniging; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

 vertegenwoordiger  schepen Steven Michiels   20 ja 

 plaatsvervanger  burgemeester Michel Baert   19 ja – 1 neen 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1.  Samen met de gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo de 

interlokale vereniging ‘Woonwijzer Noordbrabant’ ter ondersteuning van het lokale 

woonbeleid op te richten. 

 

art. 2 IGO aan te duiden voor de realisatie van de concrete projectuitvoering. 

 

art. 3 De subsidieaanvraag waarin de gemeente aangeeft de verwezenlijking van de subsidiabele 

activiteiten na te streven en deze wenst te concretiseren, goed te keuren.  

 

art. 4. De nodige kredieten in de begrotingen 2014, 2015 en 2016 te voorzien voor de 

gemeentelijke bijdrage verbonden aan de werking van de interlokale vereniging 

‘Woonwijzer Noordbrabant’ ter verwezenlijking van de gestelde woonbeleidsdoelstellingen. 

 

art. 5. Schepen Steven Michiels aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger en burgemeester 

Michel Baert als plaatsvervanger in de stuurgroep van de interlokale vereniging Woonwijzer 

Noordbrabant. 

 

art. 6 Een afschrift van dit besluit over te maken aan IGO en de gemeenten Begijnendijk, 

Keerbergen en Tremelo. 

 

5. Deelname Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) 

Raadslid Steven Van Loock vraagt of alleen investeringen kunnen ingebracht worden of ook 

terugkerende kosten zoals onderhoud en dergelijke.  Op vraag van de voorzitter licht de voorzitter van 

het OCMW toe dat het uitsluitend investeringen zijn die ingebracht mogen worden. 

 

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

 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode;  

 

Gelet op de federale programmawet van 27 december 2005, Titel III, hoofdstuk VIII, artikels 28-39 

waarin de Federale Investeringsmaatschappij de opdracht kreeg tot oprichting van het Fonds ter 

Reductie van de Globale Energiekost (FRGE); 
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Overwegende dat het FRGE een federaal initiatief ter bevordering van structurele maatregelen is die 

een vermindering van de globale energiekost in particuliere woningen tot doel heeft;  

 

Overwegende dat IGO reeds optreedt als Lokale Entiteit voor de gemeenten Aarschot, Bertem, 

Bierbeek, Boutersem, Haacht, Herent, Huldenberg, Kortenberg, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, 

Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren; 

 

Overwegende dat het werkingsgebied van IGO als lokale entiteit van het FRGE kan worden uitgebreid 

met andere gemeenten en dat daartoe een bij akte bij de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en 

het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) zal worden gevoegd; 

 

Gelet op het voldoen aan de vereiste dat de deelnemende gemeenten garant staan voor de door de 

lokale entiteit bij het FRGE verleende kredieten (kapitaal en intrest), waarvoor de borgstelling door 

het FRGE en de borgstelling door het Vlaamse gewest, niet gelden en dit zoals bepaald in de 

samenwerkingsovereenkomst met Avenant tussen het FRGE en de lokale entiteit; 

 

Gelet op het voldoen aan de andere vereisten gesteld door het FRGE aan de lokale entiteiten van het 

FRGE; 

 

Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor het beleidscomité 

en het kredietcomité van de Lokale Entiteit moet aanduiden; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

 vertegenwoordiger  burgemeester Michel Baert  17 ja – 1 neen – 2 blanco 

 plaatsvervanger  OCMW-voorzitter Willy Cornelis 19 ja – 1 neen 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 De overeenkomst tussen IGO, de gemeente en het OCMW waarin IGO wordt voorgedragen 

om als Lokale Entiteit van het FRGE voor hen op te treden en de samenwerkingsmodaliteiten 

worden vastgelegd, goed te keuren en de burgemeester en de secretaris te machtigen deze te 

ondertekenen. 

 

art. 2 Voor het beleidscomité en kredietcomité van de Lokale Entiteit burgemeester Michel Baert als 

effectief lid en OCMW-voorzitter Willy Cornelis als plaatsvervangend lid af te vaardigen. Er 

moet steeds één van beiden op het beleidscomité aanwezig te zijn. 

 

art. 3  Voor de operationele opvolging van dit project de milieuambtenaar aan te duiden. 

 

art. 4  Een afschrift van deze beslissing evenals de contactgegevens van de aangestelde personen 

(naam, adres, telefoon- en GSM nummer, e-mailadres)  te bezorgen aan IGO ter attentie van 

Tania Langsberg per e-mail (tania.langsberg@igo.be). 

 

6. Tracé der wegen verkaveling 2013/00006 - Benny FEYAERTS - Hollestraat  

Gelet op het verkavelingsvoorstel ingediend door landmeter Benny FEYAERTS, Pastoriestraat 31/1.1 

te 3128 Tremelo voor een perceel gelegen aan de Hollestraat, kadastraal bekend 1ste afdeling sectie C 

nummers 6X – 6Y; 
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Gelet op het voorstel van de verkavelaar om een strook  grond gratis aan de gemeente af te staan, voor 

de verbreding van de Hollestraat; 

 

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 17 mei 2013 tot en met 16 juni 2013; 

 

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

ingediend; 

 

Gelet op het bijgevoegd opmetingsplan waarop lot 3 werd afgebeeld en waaruit blijkt dat een strook 

grond met een oppervlakte van 0a 07ca wordt afgestaan; 

 

Overwegende dat deze strook zal worden ingelijfd in de openbare wegenis van de Hollestraat; 

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

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

te keuren. 

 

7. Principiële aanvaarding gedeeltelijke verbreding voetweg 31 te Hever 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of de nodige borden kunnen worden voorzien om geen 

ongewenst verkeer op de buurtweg te krijgen en hoe het zit met de landbouwvoertuigen. 

De voorzitter antwoordt dat de huidige toestand behouden blijft zodat er geen doorgaand verkeer 

mogelijk zal zijn met uitzondering van de landbouwvoertuigen.  Als er toch moeilijkheden zouden zijn, 

zal dit ter plaatse door de nodige maatregelen worden afgedwongen. 

 

Gelet op het voorstel voorgelegd door het studiebureau Quadrant voor VMSW, Koloniënstraat 40 te 

1000 Brussel tot gedeeltelijke verbreding van voetweg nr. 31 van de atlas der buurtwegen van Hever; 

 

Overwegende dat deze gedeeltelijke verbreding past in het project aanleg wegenis, riolerings- en 

omgevingswerken wijk Slagveld; 

 

Gelet op beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2013 in verband 

met het plaatsen van verkeerssignalisatie ter bescherming van de zwakke weggebruiker en de garantie 

van de doorgang naar de Heverveldweg voor landbouwvoertuigen; 

 



- 9 - 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 De gedeeltelijke verbreding van voetweg nr. 31 te Hever principieel te aanvaarden. 

 

art. 2 Over te gaan tot het voorgeschreven onderzoek de commodo et incommodo. 

 

8. Budgetwijziging 2013 nr. 1 

Schepen van financiën Hans De Locht licht toe dat sedert de zitting van de commissie financiën, 

waarvan de gemeenteraadsleden al het ontwerpverslag overhandigd kregen, de bedragen voor de 

betaling aan RioBra konden worden geschrapt aangezien bleek dat de gevorderde betalingen al 

gebeurd waren.  Na de afrekening door de gemeente Keerbergen kon nog het bedrag voor de betaling 

van de werking van de intergemeentelijke drug- en alcoholpreventiedienst ingeschreven worden. De 

dubbele pagina’s over de investeringsprogramma’s bleken door een bug in het systeem veroorzaakt 

wat ondertussen werd rechtgezet. 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 

Gemeentelijke Comptabiliteit; 

 

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

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

centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 met betrekking tot de goedkeuring van 

het budget 2013; 

 

Overwegende de noodzaak om het budget 2013 op sommige posten aan te passen; 

 

Gelet op het advies van het managementteam van 5 september 2013 en de verklarende nota met 

betrekking tot het voorontwerp van budgetwijziging 2013 nr. 1; 

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën en interne controle van 3 oktober 

2013; 

 

Overwegende de toelichting door de schepen van financiën ter zake; 

 

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

 

BESLUIT 16 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, 

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

Josée Naets, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 4 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 

Francine De Becker).  

 

art. 1 De budgetwijziging 2013 nr. 1 goed te keuren; 

 



- 10 - 

 

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

 

9. Nominatieve toekenning gemeentelijke subsidie - BIN Lievekensbossen 

De N-VA-fractie vraagt welke de juridische vorm van een BIN is en of er nog andere wijken 

soortgelijke initiatieven zullen nemen. Welke zijn de bijhorende kosten? Zal het geen precedent zijn 

voor andere wijken? 

De burgemeester licht toe dat het gaat om een via een charter door de minister van Binnenlandse 

Zaken conform verklaarde oprichtingsakte. In Vlaams-Brabant komen de eerste initiatieven van 

grond, maar in andere delen van het land zijn BIN’s al ruim aanwezig. Er werd al tweemaal een 

informatieavond georganiseerd en de kosten zijn gebudgetteerd voor communicatie, kopieën, 

verplaatsingen, BIN-borden… De wijk Lievekensbossen is ideaal om dergelijk initiatief zinvol te 

organiseren. De initiatiefnemers kunnen en mogen geen avonturiers zijn. Er is maanden aan de 

oprichting voorbereid met nauwe contacten met de politie. Deze zorgt voor de nodige contacten en 

toezicht. 

De CD&V zegt het initiatief te ondersteunen, maar vraagt zich af hoeveel BIN’s er kunnen zijn. 

De burgemeester zegt dat het steeds om een ernstig en langdurig engagement gaat waarbij veel 

administratie komt kijken. Dat schrikt velen af, maar er zijn uiteraard nog mogelijkheden in de 

gemeente. Ondertussen zijn er al andere vormen bekend in andere gemeenten, bijvoorbeeld verbanden 

tussen winkeliers. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet merkt op dat het volgens haar merkwaardig is dat de politie bij 

verbrandingsovertredingen in huizen niet kan optreden, maar dat BIN’s dat wel zouden kunnen? Zijn 

we dan niet naar een politiestaat aan het evolueren? 

De burgemeester antwoordt dat er niets aan de wetgeving verandert en dat het dus niet mogelijk is 

controles hierop uit te voeren zonder huiszoekingsbevel. 

 

Overwegende dat het Buurtinformatienetwerk (BIN) Lievekensbossen het verhogen van het algemeen 

veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal buurtgevoel en het verspreiden van de 

preventiegedachte in deze buurt tot doel heeft; 

 

Gelet op het charter afgesloten tussen de gemeente Boortmeerbeek, de politiezone Boortmeerbeek-

Haacht-Keerbergen en het BIN Lievekensbossen; 

 

Gelet op de brief van de FOD IBZ van 21 januari 2013 betreffende de conformiteitsverklaring van het 

charter van de gemeente Boortmeerbeek over het BIN Lievekensbossen met de ministeriële 

omzendbrief van 10 december 2010;   

 

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

onderstreept; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 900,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 006.003.004.001 en registratiesleutel 0490/64920300; 

 

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

 

BESLUIT 16 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, 

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

Josée Naets, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 4 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 

Francine De Becker).  

 

art. 1 Een nominatieve subsidie ten belope van 900,00 EUR toe te kennen aan het 

Buurtinformatienetwerk Lievekensbossen en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 

006.003.004.001 en registratiesleutel 0490/64920300van het exploitatiebudget 2013. 
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art. 2 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 

 

De voorzitter maant het publiek aan niet teveel te roezemoezen. 

10. Vaststelling gebruikerstarieven cultuurhuis 

Raadslid Anne Cleiren merkt op dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad het gebruik van 

het cultuurhuis door politieke partijen gratis maakt, wat in tegenspraak is met voorliggend reglement. 

Raadslid Dirk Bernagie vindt dat voor categorie 3 nog lage prijzen voorgesteld worden. 

Raadslid Steven Van Loock wordt verwezen naar het oorspronkelijke reglement om de termijnen (uur, 

dag,…) te kennen waarop de tarieven betrekking hebben. 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 met betrekking tot de vaststelling van 

de tarieven voor het gebruik van het cultuurhuis; 

 

Overwegende dat deze tarieven sindsdien niet meer werden aangepast; 

 

Overwegende dat het redelijk is deze tarieven aan te passen rekening houdende met de inflatie; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 augustus 2013; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

De tarieven voor het gebruik van het cultuurhuis vanaf 1 januari 2014 als volgt vast te stellen: 

 Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

Gelijkvloers       

H. Memling 

P. Breugel  

6,00 EUR 

6,00 EUR 

12,00 EUR 

12,00 EUR 

24,00 EUR 

24,00 EUR 

PP. Rubens 9,50 EUR 19,00 EUR 38,00 EUR 

1e verdieping       

E. Claes 6,00 EUR 12,00 EUR 24,00 EUR 

G. Walschap annex LP Boon 6,00 EUR 12,00 EUR 24,00 EUR 

F. Timmermanszaal 9,50 EUR 19,00 EUR 38,00 EUR 

W. Elsschot 6,00 EUR 12,00 EUR 24,00 EUR 

Zolderverdieping       

Kleine zolder 6,00 EUR 12,00 EUR 24,00 EUR 

Grote zolder 19,50 EUR 39,00 EUR 78,00 EUR 

 

 Onder categorie 1 wordt verstaan: verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke 

adviesraad. 

 Onder categorie 2 wordt verstaan: verenigingen of personen die niet zijn aangesloten bij een 

gemeentelijke adviesraad. 

 Onder categorie 3 wordt verstaan: verenigingen of personen van buiten de gemeente of 

commerciële activiteiten. Onder dit laatste valt ook de organisatie van cursussen voor een 

algemeen publiek waarvoor een deelnameprijs wordt gevraagd. 
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11. Preventiebeleidsverklaring gemeentelijke basisschool 

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 en latere wijzigingen betreffende het welzijn van de werknemers 

bij de uitvoering van hun werk; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke basisschool in het kader van het welzijnsbeleid voor haar 

medewerkers over een preventiebeleidsverklaring moet beschikken; 

  

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 De preventiebeleidsverklaring van de gemeentelijke basisschool goed te keuren. 

 

art. 2 Deze preventiebeleidsverklaring te verspreiden onder alle medewerkers van de 

gemeentelijke basisschool. 

 

12. Riobra - statutenwijziging 

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

 

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

 

Gelet op de brief van Riobra van 27 augustus 2013 met betrekking tot de statutenwijziging van de 

opdrachthoudende vereniging; 

 

Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 

bepaalt dat elke statutenwijziging uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die 

de statutenwijzigingen moet beoordelen, aan de deelnemers moet worden bezorgd; 

 

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Riobra, waarop de statutenwijziging zal 

worden besproken, voorzien is voor de eerste helft van december 2013; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 De statutenwijziging van Riobra, zoals voorgesteld in de brief van 27 augustus 2013, goed te 

keuren. 

 

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

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

vereniging Riobra, ter attentie van Paul Bouwens, Oude Baan 148, 3210 Lubbeek. 
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13. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 17 oktober 2013 

Raadslid Marita Palstermans verneemt dat er vaak te weinig aanwezigen zijn op de algemene 

vergadering van HABOBIB.  Zij stelt voor om slechts 1 afgevaardigde en een plaatsvervanger per 

gemeente aan te duiden. Schepen Annick DeKeyser zegt dat dat dan best gebeurt via een voorstel van 

HABOBIB aan de gemeenten. 

 

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

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 9 juli 2013 voor de jaarvergadering van 17 oktober 

2013 met agenda en bijhorende documenten; 

 

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

 

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

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

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

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

vergadering van 17 oktober 2013:  

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 

2. Goedkeuring verslag van 7 februari 2013 

3. Goedkeuring verslag van 11 juni 2013 

4. Goedkeuring jaarrekening 2012: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten) 

5. Goedkeuring jaarrekening 2012: verslag van de revisor (art. 49 van de statuten) 

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor 

7. Goedkeuring werkingsverslag 2012 

8. Goedkeuring evaluatierapport 2007-2013 (art. 70 van D.I.S.) 

9. Aanpassing dotatie: besparing in het kader van BBC (241.880,00 EUR) 

10. Goedkeuring beleidsplan & meerjarenbegroting 2014-2019 

11. Statutenwijziging 

12. Adviescommissie (art. 55 D.I.S.): aanstelling 5
de

 lid voor de gemeente Boortmeerbeek 

13. Varia 

 

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

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

nodige handelingen te stellen. 

 

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

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

3150 Haacht. 

 

14. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 17 oktober 2013 

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

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 9 juli 2013 voor de algemene vergadering van 17 

oktober 2013 met agenda met bijhorende documenten;  
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 

volmachtdragers in de algemene vergadering; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële aanduiding 

van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 

 

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

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

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

- Els Schoeters  met 20 ja  

- Daisy De Neef  met 20 ja 

- Kristel Andries  met 18 ja en 2 blanco 

- Marie-Ange Henderix met 20 ja  

- Nieke Deleebeeck-Baudet met 19 ja en 1 neen 

- Maurice Vanmeerbeeck met 20 ja  

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de buitengewone 

algemene vergadering van Habobib die zal plaatsvinden op 17 oktober 2013, waarbij de 

volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Daisy 

De Neef,  Kristel Andries, Marie-Ange Henderix, Nieke Deleebeeck-Baudet en Maurice 

Vanmeerbeeck. 

 

art. 2 Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 

mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van 17 oktober 2013 (of iedere 

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

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

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

en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van dit 

besluit. 

 

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

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

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

 

15. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 20 november 2013 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 22 augustus 2013 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 20 november 2013; 

 

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

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

EcoWerf op 20 november 2013: 

1. Samenstelling van het bureau 

2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 19 juni 2013 

3. Ondernemingsplan 2013-2018 

4. Budgetten 2014 

5. Werkingsbijdragen 2014 

6. Statutenwijziging: aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene vergadering 

7. Diversen 

 

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

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

handelingen te stellen. 

 

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

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

vereniging EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

16. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 20 november 

2013 

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

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek deelneemt aan de intergemeentelijke 

opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 22 augustus 2013 werd opgeroepen deel 

te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 20 november 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 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Karin Derua  met 16 ja, 3 neen en 1 blanco 

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne  met 16 ja, 3 neen en 1 blanco 

 

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

 

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

aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 20 november 2013. 
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art. 2  Raadslid Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 

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

november 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 EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

17. Iverlek - mandatering buitengewone algemene vergadering 13 december 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 juli 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Iverlek op 13 december 2013;  

 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

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

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

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke Algemene Vergadering;  

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

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

Vergadering van Iverlek op 13 december 2013: 

1. Statutenwijzigingen - Goedkeuring 

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijkesamenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde 

begroting 2014 

3. Uitkering interim-dividend 2013 – Bekrachtiging 

4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis – Bekrachtiging 

5. Statutaire benoemingen 

6. Statutaire mededelingen. 

 

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

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

nodige handelingen te stellen. 

 

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

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

vereniging Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

18. Iverlek - aanduiding afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 13 december 

2013 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 30 juli 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 13 december 2013; 

 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

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

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

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

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

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

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager: raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 16 ja, 3 neen en 1 blanco  

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 16 ja, 3 neen en 1 blanco  

 

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

 

BESLUIT  

 

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

te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 13 december 2013. 

 

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

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 13 december 

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. 

 

19. Kennisname verslag milieuadviesraad 18 maart 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 18 maart 2013. 

 

20. Kennisname verslag seniorenraad 15 april 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 15 april 2013. 

 

21. Kennisname verslag sportraad 8 mei 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 8 mei 2013. 

 

22. Kennisname verslag cultuurraad 13 mei 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 13 mei 2013. 

 

23. Voorlopige vaststelling ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan Rosvenweg 

Gelet op de geplande werken aan de verbindingsriolering Hever-Muizen deel B – projectnummer 

20217B – subsidiëringsprogramma 2006-2010; 

 

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

 

Overwegende de noodzaak wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in de Rosvenweg in het kader 

van de Verbindingsriolering Hever-Muizen - deel B;  

 

Overwegende dat de wegzate van de huidige Rosvenweg behoort tot de private percelen; 

 

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

onteigeningsplan Rosvenweg; 
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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 het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2011 

houdende de voorlegging aan de gemeenteraad van het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan 

Rosvenweg; 

 

Overwegende dat de nakende aanleg van riolering in deze omgeving maakt dat door middel van het 

opstellen van een rooilijn- en onteigeningsplan het openbare en private terrein van elkaar gescheiden 

kunnen worden en alzo alle mogelijke betwistingen over eigendom kunnen worden opgelost; 

 

Overwegende het ontwerpplan van 7 oktober 2011 van studiebureau Grontmij – vestiging Hasselt en 

plannummer 11.1.1B; 

 

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

voor te stellen: 

- lot 1 tot en met lot 14: 50,00 EUR per m² voor een totale som van 71.950,00 EUR; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan van de Rosvenweg zoals aangeduid op 

bijgevoegd plan van 7 oktober 2011 van studiebureau Grontmij – vestiging Hasselt, 

voorlopig vast te stellen. 

 

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

- lot 1 tot en met 14: 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 71.950,00 EUR. 

 

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

samenstelling van het dossier. 

 

24. Voorlopige vaststelling ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan Kwaenijkstraat 

Gelet op de geplande werken aan de verbindingsriolering Hever-Muizen deel B – projectnummer 

20217B – subsidiëringsprogramma 2006-2010; 

 

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

 

Overwegende de noodzaak wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in de Kwaenijkstraat in het 

kader van de Verbindingsriolering Hever-Muizen - deel B;  

 

Overwegende dat de geplande werken niet kunnen uitgevoerd worden op het huidige openbaar domein 

van de Kwaenijkstraat; 

 

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

van de Kwaenijkstraat dient over te gaan; 

 

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; 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2011 

houdende de voorlegging aan de gemeenteraad van het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan 

Kwaenijkstraat; 

 

Overwegende dat de nakende aanleg van riolering in deze omgeving maakt dat door middel van het 

opstellen van een rooilijn- en onteigeningsplan het openbare en private terrein van elkaar gescheiden 

kunnen worden en alzo alle mogelijke betwistingen over eigendom kunnen worden opgelost; 

 

Overwegende dat principieel de bestaande scheidingslijn tussen openbaar en privaat domein 

aangenomen wordt als rooilijn, maar met hantering van een vaste maat voor enerzijds rijweg en 

anderzijds fietspad; 

 

Overwegende het ontwerpplan van 17 november 2011 met plannummer 11.1.1A en het ontwerpplan 

van 7 oktober 2011 met  plannummer 11.2.1B van studiebureau Grontmij – vestiging .Hasselt; 

 

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

voor te stellen: 

- lot 1 tot en met 4: 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 6.450,00 EUR. 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan van de Kwaenijkstraat zoals aangeduid op 

bijgevoegd plan van studiebureau Grontmij – vestiging Hasselt, voorlopig vast te stellen. 

 

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

 - lot 1 tot en met 4: 50,00 EUR per m² of voor een totale som van 6.450,00 EUR. 

 

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

samenstelling van het dossier. 

 

25. Definitieve vastlegging rooilijn- en onteigeningsplan Geelsveldweg 

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

projectnummer 20.066 – optimalisatieprogramma 2009; 

 

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

 

Gelet op de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad in zitting 24 juni 2013, van het ontwerp van 

rooilijnen- en onteigeningsplan voor de Geelsveldweg zoals opgemaakt door Talboom Omni uit Puurs 

met referentie plannumer 1 met index 2 van 19 november 2012, als gemeentelijk aandeel in de 

Verbindingsriolering Bredepleinstraat - Oudestraat; 

 

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

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

 

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 15 juli 2013 tot en met 2 september 2013; 
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Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 2 opmerkingen op de uitrusting van de wegenis en 

geen bezwaarschriften op het rooilijnplan werden ontvangen; 

 

Overwegende dat een deel van deze bezwaarschriften betrekking hebben op de inrichting van de 

betrokken wegen en niet op de rooilijn van deze wegen; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2013 over de 

behandeling van de klachten en bezwaren; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad de gemeentelijke rooilijnen- en onteigeningsplannen definitief 

moet vaststellen binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2013 inzake de 

behandeling van de schriftelijke klachten en bezwaren te bekrachtigen. 

 

art. 2 Het rooilijn- en onteigeningsplan van de Geelsveldweg zoals opgemaakt door Talboom Omni 

uit Puurs met referentie plannumer 1 met index 3 van 10 september 2013 vast te stellen. 

 

art. 3 De overzichtstabel, houdende  de 8 innemingen horende bij hogervermeld rooilijnplan, te 

aanvaarden. 

 

art. 4 Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de publicatie van deze 

definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad te verzorgen. 

 

art. 5 Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de bedoelde delen van de 

betrokken percelen in der minne te verwerven. 

 

26. Aanpassing nominatieve subsidie Grote Prijs Impanis-Van Peteghem 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 met betrekking tot de goedkeuring van 

een nominatieve subsidie belope van 5.000,00 EUR toe te kennen aan de Wielervrienden Kampenhout 

voor de organisatie van de Grote Prijs Impanis – Van Peteghem op 21 september 2013;  

 

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

Grote Prijs Impanis – Van Peteghem effectief werd georganiseerd; 

 

Overwegende dat deze inrichting een grotere financiële inspanning van de organisatoren vereist dan 

oorspronkelijk verwacht; 

 

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

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

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 met betrekking tot de goedkeuring van 

de budgetwijziging 2013 nr. 1; 

 

Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 10.000,00 EUR voorzien zijn op het 

exploitatiebudget 2013 op actie nr. 007.001.001.002 en registratiesleutel 0740/64920300 ; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 15 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, 

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

Josée Naets, Audrey Bogaerts, Kristel Andries).  

 1 neen (Steven Van Loock).  

 4 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 

Francine De Becker).  

 

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

Kampenhout voor de organisatie van de Grote Prijs Impanis – Van Peteghem op 21 

september 2013, te verhogen tot 10.000,00 EUR en het bedrag betaalbaar te stellen op actie 

nr. 007.001.001.002 en registratiesleutel 0740/64920300 van het exploitatiebudget 2013. 

 

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

 

27. Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aflevering van biometrische 

verblijftitels en paspoorten 

Gelet op de Europese verordening  nr. 380/2008 van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van 

derde landen; 

 

Overwegende dat de gemeente onverwijld moet kunnen starten met de gewijzigde procedure voor de 

aflevering van verblijfstitels aan onderdanen van derde landen  paspoorten aan Belgische burgers; 

 

Overwegende dat hierbij gebruik zal worden gemaakt van de zgn. biometrische paspoorten; 

 

Overwegende dat voor de afgifte van deze documenten het gebruik van biometrische packs 

noodzakelijk is; 

 

Overwegende dat de kostprijs van twee biometrische packs, ten belope van 7.443,92 euro, wordt 

gefinancierd door de federale overheid.   

 

Overwegende dat een maandelijkse vergoeding van 176,46 EUR ten laste wordt gelegd van de 

gemeente voor vijf jaar waarborg en technische alsook telefonische ondersteuning voor de twee  

bioboxen; 

 

Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 29 juli 2013; 

 

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

 

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

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

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

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

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 De overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Boortmeerbeek betreffende de 

afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische 

paspoorten aan Belgische burgers goed te keuren. 
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art. 2 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze 

overeenkomst. 

 

Mondelinge vragen 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt waarom de gemeente geen cultuurbeleidsplan heeft 

ingediend. 

De voorzitter verwijst naar het feit dat er geen zaal is en de gemeente dus niet aan de voorwaarden van 

subsidiëring voldoet. 

 

Raadslid Steven Van Loock dankt iedereen die meegewerkt heeft aan de realisatie van het GRUP 

Zonevreemde recreatie.  Verder vraagt hij naar de prioriteiten die het college van burgemeester en 

schepenen zal hanteren bij de herstelling van wegen. 

Schepen Annick DeKeyser legt uit welke straten zullen worden hersteld in een eerste fase van 

asfaltering na winterschade. Vervolgens verduidelijkt zij hoe ze de verschillende partners tracht te 

bewegen tot initiatief in de lopende VBR-dossiers. Daarbij probeert ze wel rekening te houden met een 

haalbaar kostenplaatje.  

 

Raadslid Anne Cleiren vraagt hoe de regeling voor de dubbele kermisweekends nu eigenlijk in elkaar 

zit. Ze vraagt zich af of er niet meer rekening gehouden kan worden met de organisatie van de markt 

en de overlast in het dorpscentrum en de Vosweg. 

De burgemeester legt uit dat het altijd zo geweest is dat wanneer er 5 zondagen zijn in september de 

kermis blijft staan.  Daaraan morrelen zal gevolgen hebben voor de toekomstige bereidheid tot 

deelname van de foorhouders. Het parkeerverbod was een vergetelheid die onmiddellijk praktisch 

werd opgelost.  Er werd niemand beboet en over 5 jaar zullen we trachten de zaak beter aan te pakken. 

Dat het een zware belasting voor de omgeving zou zijn, is voor de burgemeester een gegeven dat bij 

het wonen in het dorpscentrum hoort. 

 

 

 

Geheime zitting 
 

G 1. Samenstelling GECORO 

Op vraag van de CD&V-fractie wordt de stemming over het geheel van de samenstelling van de 

GECORO vervangen door een stemming op naam van de kandidaten. 

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 september 2001 betreffende de oprichting van de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO); 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende de vaststelling van de 

maatschappelijke geledingen die moeten worden opgeroepen om kandidaten in de GECORO af te 

vaardigen; 

 

Overwegende dat de bevolking en de maatschappelijke geledingen werden opgeroepen om hun 

kandidatuur voor lidmaatschap aan de GECORO te melden; 

 

Overwegende dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 

- voor de maatschappelijke geledingen: 

 economische actoren: Danielle De Brabanter (effectief lid) – Brigitte Verdoodt 

(plaatsvervanger); 

 sociale organisaties: Kristel Mommaerts (effectief lid) – Johan Neefs (plaatsvervanger); 

 lokaal verenigingsleven:  

 Jan Derua (effectief lid) – Bernard Houpeline (plaatsvervanger); 
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 Elvire De Prins (effectief lid) – Vital Op de Beeck (plaatsvervanger); 

 natuur en milieu: Roger Swinnen (effectief lid) – Eddy Van Bouwel (plaatsvervanger;) 

- deskundigen: 

 Willy De Prins (effectief lid) – Cies Gysen (plaatsvervanger); 

 Bruno De Vuyst (effectief lid) – Tom Swerts (plaatsvervanger); 

 Bart Schrijvers (effectief lid) – Gitte Laenen (plaatsvervanger); 

 Willy Stroobants (effectief lid);  

 Peter Vanderborght (effectief lid) – Alica Koneirna (plaatsvervanger); 

 Françoise Verbist-Bogaerts (effectief lid) – Firmin Vacaet (plaatsvervanger); 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Danielle De Brabanter (effectief)  met 20 ja 

Kristel Mommaerts (effectief)   met 17 ja en 3 neen 

Jan Derua (effectief)    met 17 ja en 3 neen 

Elvire De Prins (effectief)   met 16 ja en 4 neen 

Roger Swinnen (effectief)  met 20 ja 

Willy De Prins (effectief)   met 20 ja 

Bruno De Vuyst (effectief)   met 20 ja 

Bart Schrijvers (effectief)   met 18 ja en 2 neen 

Willy Stroobants (effectief)   met 16 ja, 3 neen en 1 blanco 

Peter Vanderborght (effectief)   met 20 ja 

Françoise Verbist-Bogaerts (effectief)  met18 ja, 1 neen en 1 blanco 

Brigitte Verdoodt (plaatsvervanger)  met 20 ja 

Johan Neefs (plaatsvervanger)   met 17 ja en 3 neen 

Bernard Houpeline (plaatsvervanger)  met 17 ja en 3 neen 

Vital Op de Beeck (plaatsvervanger)  met 15 ja en 5 neen 

Eddy Van Bouwel (plaatsvervanger)  met 19 ja en 1 neen 

Cies Gysen (plaatsvervanger)   met 18 ja en 2 neen 

Tom Swerts (plaatsvervanger)   met 20 ja 

Gitte Laenen (plaatsvervanger)   met 20 ja 

Alisa Konevina (plaatsvervanger)  met 19 ja en 1 neen 

Firmin Vacaet (plaatsvervanger)  met 18 ja en 2 neen 

 

Overwegende dat de gemeenteraad een voorzitter en een secretaris moet aanstellen; 

 

Overwegende dat de heer Willy Stroobants zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van voorzitter; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013 waarbij de heer Dirk Van den Bosch, 

ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken, werd aangesteld als waarnemend stedenbouwkundig 

ambtenaar met ingang van 24 juni 2013 ter vervanging van de heer Jos Casteels, stedenbouwkundig 

ambtenaar, afwezig wegens ziekte; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

- voorzitter: Willy Stroobants    17 ja, 2 neen en 1 blanco 

- secretaris (niet-stemgerechtigd):    20 ja 

stedenbouwkundig ambtenaar (Jos Casteels/Dirk Van den Bosch) 

 

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

 

BESLUIT  
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art. 1 De samenstelling van de GECORO als volgt te bepalen: 

- als deskundigen:  

 Willy Deprins (effectief lid) - Cies Gysen (plaatsvervanger); 

 Bruno De Vuyst (effectief lid) - Tom Swerts (plaatsvervanger); 

 Bart Schrijvers (effectief lid) - Gitte Laenen (plaatsvervanger); 

 Willy Stroobants (effectief lid); 

 Peter Vanderborght (effectief lid) - Alicia Konevina (plaatsvervanger); 

 Francçoise Verbist-Bogaerts (effectief lid) - Firmin Vacaet (plaatsvervanger). 

- voor de maatschappelijke geledingen: 

 economische actoren: Danielle De Brabanter (effectief lid) – Brigitte Verdoodt 

(plaatsvervanger); 

 sociale organisaties: Kristel Mommaerts (effectief lid) – Johan Neefs 

(plaatsvervanger); 

 lokaal verenigingsleven:  

 Jan Derua (effectief lid) – Bernard Houpeline (plaatsvervanger) 

 Elvire De Prins (effectief lid) – Vital Op de Beeck (plaatsvervanger) 

 natuur en milieu: Roger Swinnen (effectief lid) – Eddy van Bouwel (plaatsvervanger) 

 

art. 2 De heer Willy Stroobants aan te stellen als voorzitter van de GECORO. 

 

art. 3 De stedenbouwkundig ambtenaar, de heer Jos Casteels/Dirk Van den Bosch, aan te stellen 

als secretaris van de GECORO. 

 

art. 4 Dit besluit voor verder gevolg aan de hogere overheid over te maken. 

 

G 2. Samenstelling adviesraden 

Gelet op artikel 200 van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad de 

samenstelling van de adviesraden regelt; 

 

Overwegende dat in de gemeente Boortmeerbeek volgende adviesraden door de gemeenteraad werden 

opgericht: cultuurraad, gezondheidsraad, jeugdraad, milieuadviesraad, seniorenraad en sportraad. 

 

Overwegende dat deze adviesraden na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw moeten worden 

samengesteld; 

 

Gelet op artikel 200, § 4 van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat gemeenteraadsleden en leden 

van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn van adviesraden; 

 

Overwegende dat via de gemeentelijke nieuwsbrief en via de gemeentelijke website een oproep tot 

kandidaten voor de gemeentelijke adviesraden werd gepubliceerd; 

 

Gelet op de ingediende kandidaturen; 

 

Gelet op de geheime stemming met volgend resultaat: 

cultuurraad 
Lies Asselman    met 20 ja 

Bart Bal    met 20 ja 

Johan Coen    met 20 ja 

Jan Deleebeeck   met 19 ja en 1 neen 

Flor Gommeren   met 20 ja 

Mie Henderix    met 20 ja 

Bernard Houpeline   met 20 ja 

Maria Huysmans   met 20 ja 

Rik Jennes    met 20 ja 

Paula Langendries   met 20 ja 
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Alfonsine Mathijs   met 20 ja 

Marie-Louise Selleslach  met 20 ja 

Simonne Servaes   met 20 ja 

Simonne Temmerman   met 20 ja 

Emile Uytterhoeven   met 20 ja 

Rita Van den Balck  met 20 ja 

Willy Van den Brande   met 19 ja en 1 neen 

Celine Vandebroeck   met 20 ja  

Bruno Van Hoof   met 20 ja 

Ida Van Rillaer    met 20 ja 

Rita Verschueren   met 20 ja 

Annemie Waebens   met 20 ja 

Freddy Winnelinckx   met 19 ja en 1 blanco 

gezondheidsraad 
Linda Opdorp    met 20 ja 

Patricia Pluym    met 20 ja 

Jos Vanlanduyt   met 20 ja 

Jacques Verrijt    met 20 ja 

Freddy Winnelinckx   met 19 ja en 1 neen 

jeugdraad 
Imke Aerts    met 20 ja 

Françoise Bodson   met 20 ja 

Stefaan Bohets    met 20 ja 

Siemen De Groote   met 20 ja 

Ward Geeraerts   met 20 ja 

Ilke Merckx    met 20 ja 

Jana Van der Aerschot   met 20 ja 

Rico Van der Elst   met 20 ja 

Ellen Van Dievel   met 20 ja 

Wim Van Hoof   met 20 ja 

Freddy Winnelinckx   met 16 ja en 4 neen 

milieuadviesraad 
Frans Dhaenens   met 19 ja en 1 blanco 

Katrijn De Coninck   met 19 ja en 1 blanco 

Tom Meulemans   met 16 ja, 2 neen en 2 blanco 

Friedel Pas    met 19 ja en 1 blanco 

Marc Spens    met 19 ja en 1 blanco 

Lieve Stoops    met 19 ja en 1 blanco 

Veerle Stroobants   met 18 ja, 1 neen en 1 blanco 

Eddy Van Bouwel   met 19 ja en 1 blanco 

Tim Van de Voorde   met 19 ja en 1 blanco 

Mady Van Looy   met 18 ja, 1 neen en 1 blanco 

Freddy Winnelinckx   met 16 ja, 3 neen en 1 blanco 

Seniorenraad 
Simonne Binst    met 18 ja, 1 neen en 1 blanco 

Marcel Boogaerts   met 19 ja en 1 neen 

Gerard De Vries   met 20 ja 

Georges Devroey   met 19 ja en 1 neen 

Luc Gillis    met 20 ja 

Flor Gommeren   met 20 ja 

Augusta Hemeleers   met 20 ja 

Vital Op de Beeck   met 16 ja en 4 neen 

Suzanne Rombouts   met 20 ja 

Firmin Vacaet     met 16 ja en 4 neen 

Godelieve Van den Acker  met 20 ja 
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Rita Van den Balck   met 20 ja 

Willy Van den Brande   met 20 ja 

Maurice Vanherp   met 19 ja en 1 neen 

Jeanine Van Hoof   met 20 ja 

Jacques Verrijt    met 20 ja 

Freddy Winnelinckx   met 16 ja en 4 neen 

sportraad 
Juul Beullens    met 20 ja 

Francine Bols    met 19 ja en 1 neen 

Dennis Bosny    met 20 ja 

Ellen Buelens    met 20 ja 

Nadine Cleynhens   met 20 ja 

Ann De Belder    met 19 ja en 1 neen 

Jozef Maes    met 20 ja 

Pierre Methot    met 19 ja en 1 neen 

Johan Meysmans   met 20 ja 

Pieter Pauwels    met 19 ja en 1 neen 

Karlijne Provinciael   met 19 ja en 1 neen 

Paul Selleslach    met 20 ja 

Gregory Usewils   met 19 ja en 1 neen 

Marc Usewils    met 19 ja en 1 neen 

Willy Valenberghs   met 20 ja 

Willy Van den Brande   met 19 ja en 1 neen 

Nelly Verhoeven   met 20 ja 

Freddy Winnelinckx   met 18 ja en 2 neen 

 

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

 

BESLUIT  
De samenstelling van de gemeentelijke adviesraden momenteel als volgt te bepalen: 

 

- cultuurraad: Lies Asselman, Bart Bal, Johan Coen, Jan Deleebeeck, Flor Gommeren, Mie 

Henderix, Bernard Houpeline, Maria Huysmans, Rik Jennes, Paula Langendries, Alfonsine 

Mathijs, Marie-Louise Selleslach, Simonne Servaes, Simonne Temmerman, Emile Uytterhoeven, 

Rita Van den Balck, Willy Van den Brande, Celine Vandebroeck, Bruno Van Hoof, Ida Van 

Rillaer, Rita Verschueren, Annemie Waebens, Freddy Winnelinckx 

 

- gezondheidsraad: Linda Opdorp, Patricia Pluym, Jos Vanlanduyt, Jacques Verrijt en Freddy 

Winnelinckx 

 

- jeugdraad: Imke Aerts, Françoise Bodson, Stefaan Bohets,  Siemen De Groote, Ward Geeraerts, 

Ilke Merckx, Jana Van der Aerschot, Rico Van der Elst, Ellen Van Dievel, Wim Van Hoof en 

Freddy Winnelinckx  

 

- milieuadviesraad: Katrijn De Coninck, Frans Dhaenens, Tom Meulemans, Friedel Pas, Marc 

Spens, Lieve Stoops, Veerle Stroobants, Eddy Van Bouwel, Tim Van de Voorde, Mady Van Looy 

en Freddy Winnelinckx 

 

- seniorenraad: Simonne Binst, Marcel Boogaerts, Gerard De Vries, Georges Devroey, Luc Gillis, 

Flor Gommeren, Augusta Hemeleers, Vital Op de Beeck, Suzanne Rombouts, Firmin Vacaet, 

Godelieve Van den Acker, Rita Van den Balck, Willy Van den Brande, Maurice Vanherp, Jeanine 

Van Hoof, Jacques Verrijt en Freddy Winnelinckx. 
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- sportraad: Juul Beullens, Francine Bols, Dennis Bosny, Ellen Buelens, Nadine Cleynhens, Ann De 

Belder, Jozef Maes, Pierre Methot, Johan Meysmans, Pieter Pauwels, Karlijne Provinciael, Paul 

Selleslach, Gregory Usewils, Marc Usewils, Willy Valenberghs, Willy Van den Brande, Nelly 

Verhoeven en Freddy Winnelinckx. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


