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GEMEENTERAAD 
 

 
 

Zitting van  26 januari 2015 
 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Remi Serranne, Willy Cornelis
 schepenen 
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Anne-Marie Van Loock, Marc Usewils raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Hans De Locht schepen 
Anne Cleiren raadslid 
 

 
Vanaf punt 2 vervoegt Alex De Coninck, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 4 vervoegt Marc Usewils, raadslid de zitting. 
 

 
Openbare zitting 
1. Kennisname ontslag gemeenteraadslid 
2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 
3. Ontslag als gemeenteraadslid 
4. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 
5. Goedkeuring notulen 
6. Definitieve vaststelling straatnamen Kroonprinses Elisabethstraat en Hertogin van 

Brabantplein 
7. Intrekking besluit gemeenteraad 20 oktober 2014 beheersoverdracht EcoWerf - herbruikbare 

goederen en textiel 
8. Beheersoverdracht EcoWerf - herbruikbare goederen 
9. Kennisname verslag milieuadviesraad 11 september 2014 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Kennisname ontslag gemeenteraadslid 
De gemeenteraad neemt kennis van het schriftelijk ontslag op 5 januari 2015 van mevrouw Daisy De 
Neef als gemeenteraadslid. 
 

Raadslid Alex De Coninck, vervoegt de zitting. 
2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 
Gelet op artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet waaruit blijkt dat de gemeenteraad de 
geloofsbrieven moet onderzoeken van de gemeenteraadsleden die als plaatsvervanger moeten 
worden geïnstalleerd; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2015 waarmee kennis werd genomen van 
het ontslag als gemeenteraadslid van mevrouw Daisy Deneef; 
 
Overwegende dat de heer Alex De Coninck als tweede opvolger op de sp.a-lijst als plaatsvervanger 
werd opgeroepen; 
 
Overwegende dat voor de heer Alex De Coninck een uittreksel uit het bevolkingsregister en het 
rijksregister, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag en een verklaring op eer dat men zich niet 
bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het Vlaams 
gemeentedecreet in het dossier zijn opgenomen; 
 
Overwegende dat vastgesteld wordt dat de geloofsbrieven van de heer Alex De Coninck kunnen 
worden aanvaard; 
 
Overwegende dat daardoor de heer Alex De Coninck kan worden toegelaten tot het afleggen van de 
eed zoals bepaald in artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat de heer Alex De Coninck de eed mondeling en in het Nederlands heeft afgelegd in 
de handen van de voorzitter van de gemeenteraad zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 van het 
Vlaams gemeentedecreet, luidend: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen.” 
 
Overwegende dat door de eedaflegging het plaatsvervangend gemeenteraadslid ambtsbevoegd 
wordt en dat over de eedaflegging een afzonderlijk proces-verbaal werd opgesteld; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Els 
Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries en Anne-
Marie Van Loock. 
 

art. 1 
Akte te nemen van de eedaflegging en aanstelling van de heer Alex De Coninck als tweede 
plaatsvervangend gemeenteraadslid op de sp.a-lijst. 
 
art. 2  
De rangorde van de gemeenteraadsleden na de eedaflegging als volgt te bepalen: 
 

nr. naam en voornaam hoedanigheid 

1 Baert Michel burgemeester 

2 Derua Karin 1e schepen 

3 Serranne Remi 2e schepen 

4 Michiels Steven 3e schepen 

5 DeKeyser Annick 4e schepen 

6 De Locht Hans 5e schepen 

7 Cornelis Willy 6e schepen - OCMW-voorzitter 

8 Deleebeeck - Baudet Nieke raadslid 

9 Meulemans Bert raadslid 

10 Henderix Marie-Ange raadslid 
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11 Vanmeerbeeck Maurice raadslid 

12 Cleiren Anne raadslid 

13 Schoeters Els raadslid 

14 De Coninck Alex raadslid 

15 Naets Josée raadslid 

16 Bernagie Dirk raadslid 

17 Bogaerts Audrey raadslid 

18 Van Loock Steven raadslid 

19 Palstermans Marita raadslid 

20 Andries Kristel raadslid 

21 De Becker Francine raadslid 

22 Van Loock Anne-Marie raadslid 

 
art. 3  
De gegevens op te nemen in de lokale en provinciale mandatendatabank van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
3. Ontslag als gemeenteraadslid 
De gemeenteraad neemt kennis van het schriftelijk ontslag op 16 januari 2015 van mevrouw Josée 
Naets als gemeenteraadslid. 

 
raadslid Marc Usewils, vervoegt de zitting. 

4. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 
Gelet op artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet waaruit blijkt dat de gemeenteraad de 
geloofsbrieven moet onderzoeken van de gemeenteraadsleden die als plaatsvervanger moeten 
worden geïnstalleerd; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2015 waarmee kennis werd genomen van 
het ontslag als gemeenteraadslid van mevrouw Josée Naets; 
 
Overwegende dat de heer Marc Usewils als derde opvolger op de sp.a-lijst als plaatsvervanger werd 
opgeroepen; 
 
Overwegende dat voor de heer Marc Usewils een uittreksel uit het bevolkingsregister en het 
rijksregister, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag en een verklaring op eer dat men zich niet 
bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het Vlaams 
gemeentedecreet in het dossier zijn opgenomen; 
 
Overwegende dat vastgesteld wordt dat de geloofsbrieven van de heer Marc Usewils kunnen worden 
aanvaard; 
 
Overwegende dat daardoor de heer Marc Usewils kan worden toegelaten tot het afleggen van de 
eed zoals bepaald in artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat de heer Marc Usewils de eed mondeling en in het Nederlands heeft afgelegd in de 
handen van de voorzitter van de gemeenteraad zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 van het Vlaams 
gemeentedecreet, luidend: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 
 
Overwegende dat door de eedaflegging het plaatsvervangend gemeenteraadslid ambtsbevoegd 
wordt en dat over de eedaflegging een afzonderlijk proces-verbaal werd opgesteld; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Els 
Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie 
Van Loock en Marc Usewils. 
 

art. 1 
Akte te nemen van de eedaflegging en aanstelling van de heer Marc Usewils als derde 
plaatsvervangend gemeenteraadslid op de sp.a-lijst. 
 
art. 2  
De rangorde van de gemeenteraadsleden na de eedaflegging als volgt te bepalen: 
 

nr. 
 

naam en voornaam hoedanigheid 

1 Baert Michel burgemeester 

2 Derua Karin 1e schepen 

3 Serranne Remi 2e schepen 

4 Michiels Steven 3e schepen 

5 DeKeyser Annick 4e schepen 

6 De Locht Hans 5e schepen 

7 Cornelis Willy 6e schepen - OCMW-voorzitter 

8 Deleebeeck - Baudet Nieke raadslid 

9 Meulemans Bert raadslid 

10 Henderix Marie-Ange raadslid 

11 Vanmeerbeeck Maurice raadslid 

12 Cleiren Anne raadslid 

13 Schoeters Els raadslid 

14 De Coninck Alex raadslid 

15 Bernagie Dirk raadslid 

16 Bogaerts Audrey raadslid 

17 Van Loock Steven raadslid 

18 Palstermans Marita raadslid 

19 Andries Kristel raadslid 

20 De Becker Francine raadslid 

21 Van Loock Anne-Marie raadslid 

22 Usewils Marc raadslid 

 
art. 3  
De gegevens op te nemen in de lokale en provinciale mandatendatabank van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
5. Goedkeuring notulen 
De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 15 december 2014 goed. 
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6. Definitieve vaststelling straatnamen Kroonprinses Elisabethstraat en Hertogin van 
Brabantplein 

De N-VA-fractie zegt dat ze zeker appreciatie zou hebben voor een straatnaam waarbij gekozen 
wordt voor een thema uit de natuur, een biotoop, geschiedenis of onze Vlaamse geaardheid en de 
fractie stelt vast dat de gemeentelijke cultuurraad positief advies gegeven heeft waardoor zij stelt 
zich voor dit punt te zullen onthouden. 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 1987 en het decreet van 29 november 2002; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van de straatnamen in de verkaveling 'Schippersbos', namelijk Kroonprinses 
Elisabethstraat en Hertogin van Brabantplein; 
 
Gelet op het positief advies van de cultuurraad van 28 november 2013; 
 
Gelet op de Koninklijke goedkeuring van 28 oktober 2014; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen ja: Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Remi Serranne, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De 
Coninck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Kristel Andries en Marc Usewils. 
5 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Francine 
De Becker en Anne-Marie Van Loock. 
 

Voor de straten in de verkaveling 'Schippersbos' de straatnamen 'Kroonprinses Elisabehtstraat' en 
'Hertogin van Brabantplein' definitief vast te stellen. 
 
7. Intrekking besluit gemeenteraad 20 oktober 2014 beheersoverdracht EcoWerf - herbruikbare 

goederen en textiel 
De CD&V-fractie verklaart dat zij voorstander zijn van de gekozen beleidslijn verder te zetten en 
daarbij de bluts met de buil te nemen.  Men kan immers blijven splitsen en zoeken naar het voordeel 
van het moment. De CD&V-fractie zegt aldus niet tegen het beleid zelf te zijn, wel tegen het 
fractioneren. 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA); 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2014 met betrekking tot de uitbreiding van 
de beheersopdracht aan EcoWerf inzake het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen en 
het inzamelen en verwerken van textiel; 
 
Gelet op de besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2014 
betreffende het principieel akkoord om de beheersoverdracht aan EcoWerf inzake de inzameling en 
verwerking van herbruikbare goederen en textiel te wijzigen zodat enkel de inzameling en de 
verwerking van herbruikbare goederen wordt overgedragen;  
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2014 om een 
prijsvraag te organiseren voor de inzameling en verwerking van textiel;  
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2014 met 
betrekking tot het stopzetten van de overeenkomst met Curitas inzake de inzameling en verwerking 
van textiel vanaf 1 januari 2015; 
 
Overwegende dat Curitas zijn taken met betrekking tot textielophaling verder mag blijven uitvoeren 
tot een nieuwe textielinzamelaar en -verwerker is aangesteld door de gemeente; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Nieke 

Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice 
Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Anne-Marie Van Loock en Marc Usewils. 
6 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Francine De Becker en Kristel Andries. 
 

art. 1  
Het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2014 met betrekking tot de uitbreiding van de 
beheersopdracht aan EcoWerf inzake het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen en het 
inzamelen en verwerken van textiel in te trekken met ingang van 1 januari 2015. 
 
art. 2  
EcoWerf in kennis te stellen van dit besluit. 
 
8. Beheersoverdracht EcoWerf - herbruikbare goederen 
De CD&V-fractie verklaart dat zij voorstander zijn van de gekozen beleidslijn verder te zetten en 
daarbij de bluts met de buil te nemen.  Men kan immers blijven splitsen en zoeken naar het voordeel 
van het moment. De CD&V-fractie zegt aldus niet tegen het beleid zelf te zijn, wel tegen het 
fractioneren. 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA); 
 
Overwegende dat gemeenten in het kader van duurzaam materiaalbeheer het hergebruik van 
producten wenst te stimuleren; 
 
Overwegende dat met herbruikbare goederen alle door de normale werking van een particuliere 
huishouding ontstane afvalstoffen worden bedoeld die geschikt gemaakt kunnen worden voor 
hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed en dergelijke; 
 
Overwegende dat met producthergebruik het opnieuw aanwenden van een product en/of onderdeel 
in het afvalstadium voor hetzelfde doel als waarvoor het oorspronkelijk bestemd was, wordt 
bedoeld; 
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Overwegende dat de gemeente hergebruik stimuleert door een overeenkomst te sluiten met een 
door de OVAM erkend kringloopcentrum. Die overeenkomst omvat minstens bepalingen over de 
sensibilisering, de onderlinge doorverwijsfunctie, de inzamelwijzen, het restafval en de vergoeding 
voor herbruikbare goederen; 
Overwegende dat met een erkend kringloopcentrum een door de OVAM erkende rechtspersoon 
wordt bedoeld die over een inzamelingsdienst, sortering en verkoopsruimte beschikt en die in een 
binnen zijn erkenning afgebakend verzorgingsgebied potentieel herbruikbare goederen inzamelt, 
opslaat, sorteert, herstelt en verkoopt met producthergebruik als doel; 
 

Overwegende dat de gemeenten de mogelijkheid hebben beheersoverdracht te doen ten aanzien 
van deze verplichting ten voordele van een opdrachthoudende vereniging; 
 

Overwegende dat het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf, als opdrachthoudende vereniging het 
afval/materiaalbeleid uitvoert van haar deelnemende gemeenten, inclusief het stimuleren van 
producthergebruik; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2003 tot medeoprichting van en deelname aan 
het EcoWerf, opgericht op 15 december 2003;  
 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van EcoWerf van 18 juni 2014 betreffende het afsluiten 
van vermelde overeenkomst met een erkend kringloopcentrum; 
 

Overwegende dat de gemeente de mogelijkheid heeft de inzameling van textiel op haar grondgebied 
(zowel huis-aan-huis als via straatcontainers) exclusief toe te vertrouwen aan een erkend 
kringloopcentrum; 
 

Overwegende dat onder het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen wordt begrepen: 
de inzameling op afroep bij de inwoner aan huis, de inzameling vanop het containerpark, de 
inzameling in de inzamelcentra of in de winkelpunten van het kringloopcentrum; 
 

Overwegende dat onder het inzamelen en verwerken van textiel wordt begrepen: de inzameling van 
textiel via straatcontainers of aan huis (via zak); 
 

Gelet op de besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2014; 
 

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

BESLUIT: 12 stemmen ja: Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Nieke 
Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice 
Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Anne-Marie Van Loock en Marc Usewils. 
6 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Francine De Becker en Kristel Andries. 
 

art. 1  
In het kader van haar opdracht inzake duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en 
haar deelname aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, de beheersopdracht aan EcoWerf  uit 
te breiden tot: 
- Activiteit 35a: Het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen  
 

art. 2  
De overeenkomst met Curitas vzw van 1 mei 2000 betreffende de ophaling van textiel op het 
grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek stop te zetten vanaf 1 januari 2015.  
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art. 3  
In afwijking van artikel 3 aan Curitas vzw de toelating te geven haar activiteiten op het grondgebied 
van de gemeente Boortmeerbeek tijdelijk verder te zetten tot de gemeente Boortmeerbeek de 
opdracht voor het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen gegund heeft aan de 
inzamelaar/verwerker die de gemeente zal aanstellen na het voeren van een 
aanbestedingsprocedure. 
 

9. Kennisname verslag milieuadviesraad 11 september 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 11 september 2014. 
 
 

Mondelinge vragen 
Raadslid Steven Van Loock vraagt naar de stand van zaken van de zogenaamde voetweg 68. 
 

De voorzitter zegt dat heden de zitting in verzoening bij de Vrederechter plaatsvond. Daarvan is nog 
geen resultaat bekend.  De gemeente stelt zich, samen met haar raadsman open op naar alle 
oplossingen. 
 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt wat de regeling is rond het opkuisen van de glasbolomgevingen. 
 

De voorzitter legt uit dat EcoWerf met Fostplus een overeenkomst heeft afgedwongen om wekelijks 
deze plaatsen op te ruimen.  Dat gebeurt met van de ophalers afzonderlijke ploegen.  Als het nodig is 
probeert men zelfs meer.  Deze regeling kwam tot stand na lange en moeilijke onderhandelingen.  
Ten tijde van het krantenartikel was de opruiming ’s avonds zoals voorzien afgerond. 
Raadslid Bert Meulemans geeft aan zelf gezien te hebben dat er meestal glas naast de bollen 
geplaatst wordt terwijl ze nog niet vol zijn. Zo kan je natuurlijk moeilijk aan de bollen, wat het 
probleem versterkt. 
 

De voorzitter gaat vervolgens over tot de nieuwjaarswensen van de fracties. 
 

Allen wensen iedereen een goede gezondheid toe, een positieve manier om in het leven te staan en 
een goede samenwerking. Open-VLD voegt eraan toe dat zij Boortmeerbeek een mooie toekomst 
toewensen. De onafhankelijke fractie wil niet bij het verleden blijven stilstaan en zegt te zullen 
doordoen. De N-VA-fractie reflecteert over een rechtvaardig en rechtlijnig bestuur met aandacht 
voor sport en soberheid.  De CD&V-fractie vraagt om het personeel te erkennen door te voorzien in 
de nodige middelen zodat ze goed hun werk kunnen doen. Zo bijvoorbeeld het onderhoud van voet- 
en fietswegen. De sp.a-fractie ziet een toenemende armoede en een onjuiste politiek van een fout 
belastingssysteem gecombineerd met overdreven bezuinigingen en in het licht van een dreigende 
wereldsituatie.  In de gemeente zullen zij de coalitie trouw blijven door niet zomaar de belastingen te 
verhogen. In plaats van te verzuren moet er gewerkt worden aan de vooruitgang. Daarna sluit de 
voorzitter af met de hoop dat iedereen zo positief mogelijk wil meewerken aan het project gemeente 
Boortmeerbeek. 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 

Michel Baert 

 
 


