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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  27 april 2015 

 

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, Anne Cleiren, 
Els Schoeters, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Marc 
Usewils, Rudi Renders raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Alex De Coninck raadslid 
 

 
Vanaf punt 4 verlaat Steven Michiels, schepen de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 5 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 5 vervoegt Steven Michiels, schepen de zitting. 
Vanaf punt 6 vervoegt Els Schoeters, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kennisname ontslag gemeenteraadslid 
3. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 
4. Kosteloze grondafstand verkaveling Stationsweg 
5. Dossier voetweg 68/91 - stand van zaken 
6. PRUP ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' 
7. Principe dialoog buurgemeenten omtrent welzijn 
8. Actieplan PBW 2015 
9. Kapitaalverhoging Publi-T 
10. Investering Wind4Flanders 
11. Brandweer - advies eindafrekening bijdrage 2013 
12. Kerkfabriek OLV Gedurige Bijstand - budgetwijziging 2014 nr. 1 
13. Iverlek - mandatering algemene vergadering 19 juni 2015 
14. Iverlek - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 19 juni 2015 
15. Finilek- mandatering jaarvergadering 19 juni 2015 
16. Finilek - aanduiden afgevaardigden jaarvergadering 19 juni 2015 
17. Interleuven- mandatering algemene vergadering 27 mei 2015 
18. Interleuven - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 27 mei 2015 
19. Convenant toeristische regio 'Groene Gordel' 2015 - 2019 
20. Kennisname verslag gezondheidsraad 14 oktober 2014 
21. Kennisname verslag sportraad 10 december 2014 
 
Besloten zitting 
23. Aanstelling stedenbouwkundig ambtenaar 
24. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2014 
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Openbare zitting 
 

1. Notulen vorige zitting 
De voorzitter verzoekt om punt 1 te behandelen na de installatie van het vervangend 
gemeenteraadslid. Hij deelt de verontschuldiging mee van gemeenteraadslid Alex De Coninck en 
wenst hem namens de gemeenteraad een snel herstel toe. 
 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 23 maart 2015 goed. 
 

2. Kennisname ontslag gemeenteraadslid 
De gemeenteraad neemt kennis van het schriftelijk ontslag op 31 maart 2015 van mevrouw Anne-
Marie Van Loock als gemeenteraadslid. Daarnaast neemt de gemeenteraad kennis van de brief van 
mevrouw Marleen Peeters waarin zij afstand doet van haar mandaat. 
 

3. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 
Gelet op artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet waaruit blijkt dat de gemeenteraad de 
geloofsbrieven moet onderzoeken van de gemeenteraadsleden die als plaatsvervanger moeten 
worden geïnstalleerd; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2015 waarmee kennis werd genomen van het 
ontslag als gemeenteraadslid van mevrouw Anne-Marie Van Loock; 
 

Overwegende dat de heer Rudi Renders als zesde opvolger op de N-VA-lijst als plaatsvervanger werd 
opgeroepen; 
 

Gelet op de brief van mevrouw Marleen Peeters van 17 april 2015 waarbij zij afstand van haar 
mandaat doet; 
 

Overwegende dat voor de heer Rudi Renders 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 Rudi Renders kunnen worden 
aanvaard; 
 

Overwegende dat daardoor de heer Rudi Renders kan worden toegelaten tot het afleggen van de 
eed zoals bepaald in artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet; 
 

Overwegende dat de heer Rudi Renders 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, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1 
Akte te nemen van de eedaflegging en aanstelling van de heer Rudi Renders als vijfde 
plaatsvervangend gemeenteraadslid op de N-VA-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 Usewils Marc raadslid 

22 Renders Rudi raadslid 

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

Schepen Steven Michiels verlaat de zitting omwille van een belangenconflict. 

4. Kosteloze grondafstand verkaveling Stationsweg 
Gemeenteraadslid Dirk Bernagie vraagt of een raadslid dat de zitting wegens een verbodsbepaling 
moet verlaten ook de zaal moet verlaten.  De voorzitter licht toe dat wel de zitting, maar niet de zaal 
moet worden verlaten.  Het gemeenteraadslid mag zich dus tussen het publiek begeven. 
 
Gelet op de verkavelingaanvraag reguliere procedure ingediend op 26 november 2014 door 
landmeter Jan FOQUE, voor het verdelen van een grond in 5 kavels voor woningbouw; 
 
Gelet op de ligging van het project aan de Stationsweg nr. 1, kadastraal gekend Boortmeerbeek 2de 
afdeling sectie A nrs. 149B5, 149C5 en 149D5; 
 
Gelet op de kadastrale schetsen waarop geen openbaar domein is ingetekend, hetgeen betekent dat 
de bestaande weg geen openbare eigendom is;  
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Gelet op de juridische toestand van de weg die niet is opgenomen in de atlas der buurtwegen en 
waarvan het ontstaan niet meer te achterhalen valt; 
 
Gelet op het voorstel van de verkavelaar om een strook grond met een breedte van 5 meter gratis 
aan de gemeente af te staan; 
 
Gelet op het bijgevoegd verkavelingsplan waaruit blijkt dat kavel 6 met een oppervlakte van ± 2 are 
56 ca uit de verkaveling wordt gesloten en wordt afgestaan aan de gemeente om ingelijfd te worden 
in de openbare wegenis van de Stationsweg; 
 
Overwegende dat de voorgelegde verkaveling volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 7 april 1977, gelegen is in een woongebied; 
 
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 18 februari 2015 tot en met 19 maart 2015, waarbij 
geen reacties of opmerkingen werden ingediend; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 
Francine De Becker, Kristel Andries, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Een strook grond met een oppervlakte van 2a 56ca, zoals afgebeeld op het opmetingsplan 
opgemaakt door landmeter Jan Foque, gratis over te nemen en in te lijven in de openbare wegenis 
van de Stationsweg. 
 
art. 2 De heren Baert Michel Edmond Leocadia, voorzitter, en Smits Johan Petrus Robert, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

Schepen Steven Michiels vervoegt de zitting. 
Raadslid Anne Cleiren vervoegt de zitting. 

5. Dossier voetweg 68/91 - stand van zaken 
Schepen Steven Michiels licht toe dat op de ingebrekestelling vanwege de gemeente een 
ingebrekestelling van de tegenpartij kwam. Dit heeft aanleiding gegeven tot de afspraak tussen de 
raadslieden van beide partijen dat zij elkaar met de partijen zullen ontmoeten voor een vertrouwelijk 
overleg op dinsdag 28 april 2015. Aangezien de gemeente zich geconfronteerd weet met een 
ingebrekestelling werd ook de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in kennis gesteld. Het college 
van burgemeester en schepenen had zoals gevraagd uitdrukkelijk opdracht gegeven aan de 
raadsman van de gemeente om actie te ondernemen tot een procedure bij de Vrederechter om de 
weg te openen. Aangezien het nu een aansprakelijkheidsdossier geworden is, moet worden getracht 
de schade te vermijden of tot een minimum te beperken. 
Op de vraag van raadslid Dirk Bernagie of er voorlopige maatregelen werden getroffen, antwoordt 
schepen steven Michiels dat er op het terrein nu niets gewijzigd is.  Het verleggingsdossier kan ook 
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nog niet worden behandeld omdat er nog volop informatie wordt ingewonnen. Uiteraard is het best 
dat dit zo snel als mogelijk gebeurt.  
Raadslid Bert Meulemans wijst erop dat een gemeente in het kader waarin we nu toeven niet 
eigenmachtig hindernissen op de openbare weg kan opruimen. Het is aan de vrederechter om eerst 
een uitspraak te doen. Het is wijs om het afgesproken onderhoud af te wachten. De zaak is evenwel 
klaar en het doel is zo snel mogelijk de opening te verkrijgen. De eigenaar is echter altijd partij om 
instemming te geven. Dus moet het gesprek worden afgewacht. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat de gemeente in gebreke is gebleven wegens foutieve 
informatie die werd verstrekt en dat nu moet worden vastgesteld dat de eigenaar op zijn rechten 
staat. 
Raadslid Bert Meulemans meent dat dit niet juist is. Er werd geen juiste procedure gevolgd en dus 
moest beoordeeld worden op basis van de inhoud van de akten en kon er niet op basis van de Atlas 
der Wegen worden geoordeeld. Of de gemeente een fout heeft gemaakt, zal eventueel van het 
oordeel van een rechter afhangen en in voorkomend geval is dat te betreuren.  Maar door 
slordigheden uit het verleden is dergelijke beoordeling zeer moeilijk te maken. Verwijzend naar het 
voorbeeld van de Postweg geeft hij aan dat dergelijke situaties zich ook voor andere wegen kunnen 
voordoen. 
Raadslid Steven Van Loock vraagt of het voor het college van burgemeester en schepenen  mogelijk is 
om een planning van de volgende acties te geven zodat men zicht houdt op wat er zal gebeuren en de 
gemeenteraadsleden bijvoorbeeld tussentijds op de hoogte worden gehouden. 
De voorzitter Michel Baert antwoordt dat iedereen zo snel als mogelijk tot een oplossing wil komen en 
dat de periode van de paasvakantie de afhandeling wat beïnvloedde, maar dat er zal gezien worden 
wat er uit de bus komt uit het gesprek tussen de partijen en dat ieder raadslid bij de 
gemeentesecretaris terecht kan met zijn vragen. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door het college van burgemeester en schepenen 
over de stand van zaken over de ondernomen stappen met betrekking tot het verplaatsen van 
voetweg 68/91 enerzijds en de stand van zaken met betrekking tot de procedure bij het 
vredegerecht van Haacht over het heropenen van deze weg anderzijds. 
 

Raadslid Els Schoeters vervoegt de zitting. 

6. PRUP ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' 
De gemeenteraad besluit unaniem het advies over het PRUP ‘Bijzonder economisch knooppunt 
Kampenhout-sas’ uit te stellen. 
 
7. Principe dialoog buurgemeenten omtrent welzijn 
Schepen Steven Michiels geeft toelichting bij het principe dat voorgelegd wordt om de integratie van 
het OCMW in de gemeente in de gemeente Boortmeerbeek vorm te geven.  Het is een laagdrempelig 
initiatief om verkennende stappen te ondernemen bij de buurgemeenten om te weten te komen of er 
interesse is om op bepaalde vlakken samen te werken. 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt of er ook andere lokale spelers zullen bevraagd worden. 
Schepen Steven Michiels verduidelijkt dat de publieke zorg het uitgangspunt vormt. Het 
gemeentebestuur is tevereden over het niveau van de dienstverlening en wil die dienstverlening op 
peil houden door het kiezen van de juiste schaal. 
 
De integratie van het OCMW in de gemeente is een zeer actueel thema. Zonder standpunt in te 
nemen over het beleid van de Vlaamse regering onderschrijft het gemeentebestuur de bekommernis 
om enerzijds zo efficiënt mogelijk te werken en anderzijds om de beleidsmatige besluitvorming bij de 
gemeenteraad te leggen. 
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Gelet op de conceptnota 'Integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de 
gemeentebesturen: inhoudelijke en procesgerelateerde krijtlijnen', goedgekeurd door de Vlaamse 
regering op 16 januari 2015; 
 
Overwegende dat hierdoor het OCMW moet worden geïntegreerd in de gemeente tegen 1 januari 
2019; 
 
Overwegende dat de gemeenten zelf over een aantal keuzemogelijkheden beschikken over de wijze 
waarop deze integratie gestalte zal krijgen; 
 
Overwegende dat het daarom opportuun kan zijn voor bepaalde aspecten van dienstverlening 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met de omliggende gemeenten; 
 
Gelet op de beperkte schaal van de gemeente, die recent 12.000 inwoners telt, kunnen deze 
doelstellingen mogelijks niet worden bereikt door louter beide besturen samen te voegen. Ook een 
geïntegreerd bestuur zal een beperkte omvang kennen, waardoor de beoogde schaaleffecten 
mogelijks niet worden bereikt; 
 
Bovendien situeert de dienstverlening van het OCMW, bijvoorbeeld de thuiszorg, zicht in een meer 
concurrentiëler omgeving dan de dienstverlening van het gemeentebestuur; 
 
Daarnaast kan niet worden ontkend er een steeds grotere druk ontstaat op kleine gemeenten om 
zich in een meer of minder verregaande vorm te verenigen. De raakvlakken van het OCMW met 
andere naburige OCMW´s zijn bovendien mogelijks groter dan met het gemeentebestuur zelf; 
 
Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek evalueert de werking en de dienstverlening van het 
OCMW positief en wenst te zoeken naar een structuur om dit ook in de toekomst te behouden; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

In dialoog te treden met de besturen van de buurgemeenten, uitgezonderd de stad Mechelen gelet 
op het stedelijk karakter, teneinde te onderzoeken of een samenwerking op het vlak van welzijn een 
zinvolle werkpiste is. 
 
8. Actieplan PBW 2015 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt wat de impact zal zijn van de brandweerbijdrage op het evenwicht van 
het budget, waarop schepen Hans De Locht zegt dat er voorlopig geen probleem met het budget 2015 
wordt gemeld. 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur als werkgever jaarlijks het actieplan PBW moet vaststellen 
voor haar werknemers; 
 
Overwegende dat het actieplan bijdraagt tot de algemene veiligheid in de arbeidssituatie; 
 
Overwegende het overleg met en het voorstel van de intergemeentelijke interne veiligheidsdienst; 
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Overwegende dat dit actieplan met de representatieve vakorganisaties moet worden overlegd; 
 
Gelet op de wetgeving over het welzijn op het werk; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het actieplan PBW 2015 principieel als volgt vast te stellen: 

• PBW-opleiding (vijfdaagse) plaatselijke contactpersonen PBW en leidinggevenden; 
• opleiding veilig werken met graaflaadcombinaties; 
• risicoanalyse brand in de praktijk; 
• opleiding zekering lasten bij vervoer; 
• implementatie nieuwe wetgeving psychsociale risico's; 
• sensibilisatie gebruik register betreffende voorkoming psychosociale belasting;  
• tweedaagse opleiding risicoanalyse en beheer van elektrische installaties; 
• verderzetting actieplan PBW 2014. 

 
art. 2 
Het actieplan 2015 met de representatieve vakorganisaties te overleggen. 
 
art. 3  
De gemeenschappelijke interne veiligheidsdienst op de hoogte te stellen van dit besluit. 
 
9. Kapitaalverhoging Publi-T 
Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet  van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op de statuten van Finilek; 
 
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is 
van Publi-T; 
 
Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de 
participatie in Publi-T; 
 
Gelet op de aangetekende brief van 24 maart 2015 van Finilek; 
 
Overwegende de toelichting in de motiveringsnota van Publi-T voor de kapitaalverhoging; 
 
Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt 
gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering); 
 
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te 
onderschrijven voor een bedrag van 135.161,42 EUR. 
 
10. Investering Wind4Flanders 
Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2015 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van 
EGPF; 
 
Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de 
participaties in EGPF en Wind4Flanders; 
 
Gelet op de aangetekende brief van 16 december 2014 van Finilek; 
 
Overwegende dat een participatie in de opvolger van EGPF, Wind4Flanders, de productie van 
windenergie bevordert en de gemeente op deze wijze bijdraagt tot het opwekken van 
hernieuwbare energie; 
 
Overwegende dat het investeringsbedrag voor rekening van de gemeente door Finilek wordt 
gefinancierd via vreemde middelen; 
 
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015, genomen 
bij hoogdringendheid, om Finilek te verzoeken om voor rekening van de gemeente een maximaal 
investeringsbedrag tot 31 december 2017 in Wind4Flanders te onderschrijven van 52.864,83 EUR. 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 om Finilek te 
verzoeken om voor rekening van de gemeente een maximaal investeringsbedrag tot 31 december 
2017 in Wind4Flanders te onderschrijven van 52.864,83 EUR, te bekrachtigen. 
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art. 2 
Finilek, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel in kennis te stellen van dit besluit. 
 
11. Brandweer - advies eindafrekening bijdrage 2013 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek in 2013 tot de brandweerzone Leuven behoorde; 
 
Overwegende dat het daarom redelijk is dat de gemeente bijdraagt in de werkingskosten van de 
brandweerzone; 
 
Overwegende dat de afrekening van de brandweerkosten voor het jaar 2013 nog moet gebeuren; 
 
Gelet op artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; 
 
Gelet op het voorstel van de gouverneur van 8 april 2015 ter zake; 
 
Overwegende dat in dit voorstel de bijdrage van de gemeente Boortmeerbeek voor 2013 450.919,04 
EUR bedraagt; 
 
Overwegende dat in het budget 2013 van de gemeente een bijdrage van 403.217,00 EUR was 
voorzien; 
 
Overwegende evenwel dat de voorgestelde verdeling van de kosten evenwichtig is;   
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Een gunstig advies te verlenen voor de eindafrekening van de brandweerkosten van het jaar 2013. 
 
art. 2 
In de eerstvolgende budgetwijziging hiervoor een bijkomend budget van 47.702,04 EUR te voorzien. 
 
art. 3 
De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven in kennis te stellen 
van dit besluit. 
 
12. Kerkfabriek OLV Gedurige Bijstand - budgetwijziging 2014 nr. 1 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2014 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand (Haacht-Station); 
 
Overgende dat de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand (Haacht-Station) een 
budgetwijziging voorstelt waarbij het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de 
exploitatietoelage verhoogt met 3.733,33 EUR; 
 
Overwegende dat de parochie Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand zich uitstrekt over het 
grondgebied van drie gemeenten, namelijk Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor één derde bijdraagt in de exploitatietoelage; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art.1  
Kennis te nemen van de budgetwijziging 2014 nr. 1 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige 
Bijstand en het aangepaste budget 2014 met volgende bedragen: 

- exploitatie 
- ontvangsten 2.825,00 EUR 
- uitgaven 45.430,00 EUR 
- saldo -42.605,00 EUR 
- overschot exploitatie 2012 949,00 EUR 
- saldo -41.6456,00 EUR 

De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 13.885,33 EUR, waarvan voor Boortmeerbeek 1/3 
zijnde 3.733,33 EUR 
 

- investeringen 
- ontvangsten   0,00 EUR 
- uitgaven    0,00 EUR 
- saldo    0,00 EUR 
- saldo investeringen 2012  0,00 EUR 
- saldo    0,00 EUR 

De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 
 
art. 2  
Deze budgetwijziging 2014 nr. 1 en het aangepaste budget 2014 met een gunstig advies aan de 
goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
13. Iverlek - mandatering algemene vergadering 19 juni 2015 
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 10 april 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Iverlek op 19 juni 2015; 
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Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een 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 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Iverlek op 
19 juni 2015:  
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, 

winst-verdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 

en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014 
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen. 
 
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. 
 
 
14. Iverlek - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 19 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 10 april 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Iverlek op 19 juni 2015;  
 
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: 
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Volmachtdrager: schepen Karin Derua  met 19 ja en 1 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 16 ja en 4 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Schepen Karin Derua aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van Iverlek op 19 juni 2015. 
 
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 op 19 juni 2015. 
 
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 
Opdrachthoudende vereniging, Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven 
 
15. Finilek- mandatering jaarvergadering 19 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Finilek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 24 maart 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 19 juni 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de jaarvergadering van Finilek van 19 
juni 2015:  
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2014 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting) 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Statuatire benoemingen 
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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. 
 
16. Finilek - aanduiden afgevaardigden jaarvergadering 19 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 24 maart 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 19 juni 2015;  
 
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:s schepen Steven Michiels  met 20 ja  
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix met 20 ja  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Schepen Steven Michiels aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan 
de algemene vergadering van Finilek op 19 juni 2015. 
 
art. 2   
Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 19 juni 2015. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Finilek, 
Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 
 
17. Interleuven- mandatering algemene vergadering 27 mei 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 26 maart 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 27 mei 2015; 
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Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een 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 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 
Interleuven:  
1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 25 juni 2014. 
3. Verslag over de activiteiten 2014. 
4. Jaarrekening per 31 december 2014 - verslag van de Commissaris-Revisor. 
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten. 
6. Kwijting te verienen aan bestuurders en Commissaris-Revisor. 
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2015 cfr. art. 14.1. van de statuten. 
8. Ontslag Renate Hufkens - bestuurder met raadgevende stem.  

Aanduiding bestuurder met raadgevende stem binnen de groep van gemeentevennoten met 
meer dan 30.000 inwoners. 

9. Aansluiting OCMW Scherpenheuvel-Zichem. 
10. 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. 
 
18. Interleuven - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 27 mei 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 26 maart 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 27 mei 2015;  
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
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Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdragers: raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 20 ja 
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Hnederix met 20 ja  
 
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 algemene vergadering van Interleuven op 27 mei 2015. 
 
art. 2   
Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 27 mei 2015. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Interleuven 
Intergemeentelijke Veneniging, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven. 
 
19. Convenant toeristische regio 'Groene Gordel' 2015 - 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van Toerisme Vlaams-Brabant vzw; 
 
Overwegende dat binnen Toerisme Vlaams-Brabant de toeristische regio 'Groene Gordel' werd 
ontwikkeld; 
 
Overwegende dat Boortmeerbeek in de regio Groene Gordel ligt; 
 
Overwegende dat het wenselijk is het toeristisch beleid voor deze regio met de verschillende 
gemeenten samen te ontwikkelen; 
 
Overwegende het Strategisch Beleidsplan Groene Gordel (2014 - 2019); 
 
Overwegende dat deze samenwerking wordt georganiseerd op basis van een convenant tussen 
Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de deelnemende gemeenten; 
 
Gelet op  het voorstel van convenant voor de periode 2015 - 2019 van 7 april 2015; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De convenant betreffende de toeristische werking in de regio Groene Gordel , waarvan de tekst als 
volgt luidt, goed te keuren: 
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Convenant betreffende de toeristische werking in de regio Groene Gordel. 
 
Overeenkomst 
 
Tussen Toerisme Vlaams-Brabant VZW,  
met maatschappelijke zetel gevestigd te 3010 Leuven, Provincieplein 1 
Vertegenwoordigd door Monique Swinnen, voorzitter 
enerzijds 
 
en de gemeente Boortmeerbeek 
Vertegenwoordigd door Michel Baert, burgemeester, en Johan Smits, gemeentesecretaris,  
anderzijds 
 
wordt voor de toeristische werking overeen gekomen hetgeen volgt: 
 
1. TOERISTISCHE STRUCTUREN VOOR DE GROENE GORDEL EN HUN TAKENPAKKET 
 
1.1. Toerisme Vlaams-Brabant vzw (TVB)  
Dit is het overkoepelend en coördinerend orgaan voor het toerismebeleid op provinciaal niveau. Het 
beslissingsniveau voor de grote beleidslijnen wordt gevormd door de Algemene Vergadering (AV) en 
de Raad van Bestuur (RvB) van de vzw. De voorzitter van de vzw is de gedeputeerde voor toerisme; 
de leden zijn de provincie, de gemeenten en de toeristische organisaties en actoren. 
Beleidsvoorbereiding en -uitvoering gebeurt door de provinciale dienst toerisme. 
 
1.1.1. Dienstverlening van vzw TVB met budget uit provinciale middelen (kosteloos voor de 
gemeenten): 
Toerisme Vlaams-Brabant vzw heeft de taak om de Groene Gordel als toeristische bestemming te 
promoten op de binnenlandse markt. Om deze doelstelling te bereiken werd een Strategisch 
Beleidsplan Groene Gordel (2014-2019) opgemaakt, dat geïmplementeerd wordt in jaarlijkse 
actieplannen.  
Toerisme Vlaams-Brabant vzw vertegenwoordigt de toeristische sector in overleg met andere 
sectoren op hoger niveau (Toerisme Vlaanderen), provinciaal niveau en bij andere provinciale 
diensten. 
 
De hierna volgende taken worden uitgevoerd met provinciale middelen en provinciaal personeel: 

• Publieksinfo: onthaal en aanspreekpunt; organisatie van verkoop en distributie; website, 
fototheek, toekomstig sectorplatform en aanwezigheid op beurzen. 

• Marketing: realisatie van diverse publicaties, product- en regiocampagnes en digitale 
communicatie. Pers- en mediawerking, Vlaanderen Vakantieland, website en sectorplatform 
toerisme. Adviesverlening aan de logiessector. Partner in Meeting Leuven en Vlaams-
Brabant. 

• Productontwikkeling: de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en onderhoud van 
routeproducten.  

• Peter-en meterwerking.  
• Toerisme voor allen: verdere ontwikkeling van het beleid en integratie van het concept 

binnen de toerismewerking. 
• Onderzoek en planning: statische bevragingen, opvolging toeristische trends en strategische 

planning en ter beschikking stellen van cijfermateriaal. 
• Toeristische werking rond de regio’s Groene Gordel en Hageland. 
• Realisatie en vermarkting van hefboomprojecten. 
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1.1.2. Dienstverlening van vzw TVB met budget van de participerende gemeenten:  basispakket voor 
gemeenten (0,2 EUR per inwoner).  
Het basispakket voor gemeenten houdt de diensten in die Toerisme Vlaams-Brabant vzw verleent in 
de periode 2015 – 2019 aan de participerende gemeenten. Hiervoor worden middelen ingezet van de 
participerende gemeenten, zijnde 0,2 EUR per inwoner (zie punt 2 - Financiële middelen).   

• Participatie in AV en RvB vzw Toerisme Vlaams-Brabant. 
• Gratis distributie toeristische brochures en verkopende publicaties. 
• Korting als wederverkoper op betalende publicaties. 
• Gratis ontlenen en/of afhalen van promomateriaal Groene Gordel via uitleendienst.  
• Vermelding toeristisch evenementieel aanbod op website TVB via Uit-databank. 
• Vermelding daguitstappen voor groepen op TVB website. 
• Ondersteuning bij bovenlokale toeristische productontwikkeling. 
• Netwerkmomenten, thematische workshops en studiedagen. 
• Mogelijkheid tot opvragen van toeristische kerncijfers op regio/gemeente niveau. 
• Gebruik van sectorplatform toerisme. 
• Gunstige voorwaarden op deelname in keuzemenu voor gemeenten: een participerende 

gemeente krijgt gunstige voorwaarden op de deelname in een keuzemenu.  
• Gunstige voorwaarden voor toeristische ondernemers in participerende gemeente. Indien de 

gemeente instapt, betekent dit ook een positieve impact voor de toeristische ondernemers 
van de betreffende gemeente: 

 - gratis distributie van toeristische brochures. 
 - korting als wederverkoper op verkopende publicaties. 
 - korting voor logies i.k.v. Logeren In Vlaanderen Vakantieland (LIVV). 
 - korting op deelname in jaarlijks keuzemenu. 
 
1.1.3. Dienstverlening van vzw TVB met budget van de participerende gemeenten: regiopakket (0,3 
EUR per inwoner). 
Het regiopakket heeft tot doel een toeristische samenwerking in de regio mogelijk te maken en 
vormt de schakel tussen het provinciale niveau, waarop vzw Toerisme Vlaams-Brabant actief is, en 
het lokale gemeentelijke niveau. De toeristische regiowerking bestaat enerzijds uit reguliere 
regiowerking (o.m. Toerisme voor Allen, regio-evenement, communicatie naar de regionale 
bevolking) en anderzijds uit thematische clusterwerking.  
De middelen hiervoor komen uit het budget 'regiopakket' dat door de gemeenten wordt 
samengebracht.  
Het budget (0,3 EUR per inwoner) wordt beheerd op een aparte budgetpost in de boekhouding van 
vzw Toerisme Vlaams-Brabant. De besteding van dit budget (zie punt 2) wordt bepaald door het 
Toeristisch Overlegplatform Groene Gordel. Deze middelen worden deels ingezet voor regiowerking 
toerisme (0,2 EUR per inwoner) en deels voor thematische projectwerking of clusterwerking (0,1 EUR 
per inwoner). 
De acties van het regiopakket passen binnen de krijtlijnen van het Strategisch Beleidsplan Toerisme 
Groene Gordel 2014-2019. 
 
1.2. Toeristisch Overlegplatform Groene Gordel (TOP Groene Gordel) 
De leden van het Toeristisch Overlegplatform (TOP) Groene Gordel zijn de schepenen van de 
gemeenten die deelnemen in de convenant toerisme en de regiocoördinator Groene Gordel. Het TOP 
Groene Gordel komt minimaal 2 keer per jaar samen (in april bij de start van het toeristisch seizoen 
en in oktober).  
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Taken van het TOP Groene Gordel: 
• Evaluatie van het voorbije toeristische seizoen.  
• Bepaling van het jaaractieplan voor het komende jaar. 
• Toewijzing van de budgetten (0,3 EUR per inwoner) in functie van het jaaractieplan. 
• Bepaling van de reguliere werking voor het komende jaar. 
• Bepaling van de samenstelling van de thematische werkgroepen voor het komende jaar.  
• Goedkeuring basisconcept actieplan van de thematische werkgroepen. 
 
Het jaaractieplan bestaat enerzijds uit het kiezen van de thema’s die in het komende jaar specifiek 
worden uitgewerkt binnen een bepaalde cluster van gemeenten, en anderzijds het bepalen van de 
acties die de hele toeristische regio promoten en die passen binnen de reguliere regiowerking.  
 
Tijdens het TOP Groene Gordel wordt door Toerisme Vlaams-Brabant vzw het provinciale 
takenpakket en de provinciale thematische campagnes toegelicht. 
 
1.3 Thematische werkgroepen (TW) 
Per thema wordt een Thematische Werkgroep (TW) opgericht, bestaande uit een cluster van 
gemeenten rond een bepaald thema. De leden van de Thematische Werkgroepen Groene Gordel zijn 
de schepenen en/of de ambtenaren van de betrokken gemeenten die deelnemen in de convenant en 
alle relevante toeristische actoren. Per TW neemt een gemeente de leidende rol op, samen met de 
regiowerker.  
De thematische werkgroep komt bijeen op regelmatige tijdstippen i.f.v. de onderlinge afspraken.   
Het programma van de TW wordt goedgekeurd op het TOP Groene Gordel. 
 
Taken van de TW Groene Gordel: 

• Operationele uitwerking van het thematische programma. 
• Overlegmomenten van de TW: opstart, bepaling thematische acties, uitwerking en uitvoering 

van de acties, evaluatie en afsluiting of bepalen van het vervolgtraject. 
• Opvolging van het budget dat door de TOP werd bepaald (0,1 EUR per inwoner), eventueel 

uit te breiden met extra middelen vanuit budget reguliere werking (0,2 EUR per inwoner) of 
subsidies. 

• Rapportering aan TOP Groene Gordel. 
 
1.4 Ambtenarenoverleg Groene Gordel (AO) 
Voor het ambtenarenoverleg worden alle ambtenaren toerisme van de gemeenten die deelnemen in 
de convenant toerisme uitgenodigd, samen met de regiocoördinator of de regiowerker. 
 
Taken van het AO Groene Gordel: 
• Voorbereiding van TOP Groene Gordel. 
• Evaluatie van het lopende toeristische programma. 
• Evaluatie van de werking van de TW Groene Gordel. 
 
Op het AO Groene Gordel gebeurt een terugkoppeling van TOP Groene Gordel, van de thematische 
werkgroepen en van de acties die Toerisme Vlaams-Brabant vzw uitwerkt. Het AO wordt 2 maal per 
jaar georganiseerd.  
 
2. FINANCIËLE MIDDELEN:  
 
De bijdrage van de gemeenten in de convenant toerisme wordt gebaseerd op het inwonersaantal 
van januari 2014, en dit voor de periode 2015 tot 2019. Elke gemeente van de betrokken regio draagt  
0,5 EUR per inwoner bij.  
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Dit bedrag wordt opgesplitst in deelname in het basispakket voor de gemeenten en deelname in het 
regiopakket op basis van volgende verdeling: 

• 0,2 EUR per inwoner voor basispakket voor gemeenten.  
• 0,3 EUR per inwoner voor regiowerking waarbij 0,2 EUR per inwoner wordt gebudgetteerd 

voor regiowerking toerisme en 0,1 EUR per inwoner wordt gebudgetteerd voor thematische 
projectwerking (clusterwerking). 

De gemeente stort haar jaarlijkse bijdrage op een rekening van Toerisme Vlaams-Brabant, en dit 
uiterlijk voor 1 april van het lopende jaar. 
Dit convenant wordt afgesloten voor een periode van vijf jaren: van 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2019 en is nadien telkens verlengbaar voor een periode van zes jaren. 
 
Dit convenant wordt ter ondertekening voorgelegd aan alle gemeentebesturen en leden die deel 
uitmaken van de toeristische regio Groene Gordel. 
 
art. 2 
Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1 te 3010 Leuven in kennis te stellen van dit besluit. 
 
20. Kennisname verslag gezondheidsraad 14 oktober 2014 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat er in de gezondheidsraad veel interessante punten 
worden behandeld maar dat er een zeer kleine vertegenwoordiging van de verenigingen in de 
gezondheidsraad is. De VLAS vroeg daarom beter bekend te maken hoe men lid van de 
gezondheidsraad kan worden. De VLAS voelt zich bij de onderwerpen betrokken en heeft een 
kandidaat om de vergaderingen bij te wonen. 
Schepen Remi Serranne antwoordt dat het principe van hoe meer zielen hoe meer vreugde, ook geldt 
voor de gezondheidsraad.  Kandidaturen kunnen schriftelijk aan het college van burgemeester en 
schepenen worden overgemaakt en vervolgens zal de aanduiding dan gebeuren volgens de statutaire 
bepalingen die door de gemeenteraad werden vastgelegd. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 14 oktober 2014. 
 
21. Kennisname verslag sportraad 10 december 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 10 december 2014. 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt naar de stand van zaken in het dossier NO RULES. Volgens 
haar gegevens zijn er nog activiteiten en wordt er niets tegen gedaan. De toestand kan er nog jaren 
blijven duren. 
 
De voorzitter antwoordt als burgemeester dat hij de nodige initiatieven nam om tot overleg met de 
eigenaar en zijn raadsman te komen. Zij begrepen de boodschap en zeiden toe de niet toegelaten 
activiteiten te stoppen. Dit werd aan de buurt medegedeeld.  Wanneer men er toch nog was in de 
overgangsfase, werd het vooraf medegedeeld en was het niet storend. Zo was er geen muziek te 
horen. Bovendien blijft de eigenaar de eigenaar en hij mag het volle genot van zijn eigendom 
hebben. Men mag dus wel degelijk nog steeds in het pand komen. De eigenaar heeft informatie 
gevraagd aan RWO-Vlaanderen over de mogelijkheden die er zijn voor het gebouw, :maar werd daar 
niet geholpen. De gemeente heeft gewezen op de beperkte aan landbouw gekoppelde 
mogelijkheden, maar een oordeel kan maar aan de hand van een concreet voorstel. Men moet er 
zich van bewust zijn dat men niet kan verbieden wat mag. Actueel vernam de burgemeester dat de 
bewuste club een nieuw lokaal zou hebben aan het station te Haacht, op het grondgebied Haacht. 
Tot slot wenst de burgemeester nog te stellen dat hij bijzonder veel energie in dit dossier heeft 
gestoken en dat hij geen verdere informatie kan geven aangezien deze dan op het terrein van het 
gerechtelijke zou kunnen komen. 
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Besloten zitting 
 
23. Aanstelling stedenbouwkundig ambtenaar 
Gelet op artikel 1.4.6 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat stelt dat elke gemeente 
minimum over één gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar moet beschikken;  
 
Overwegende dat de heer Jos Casteels, stedenbouwkundig ambtenaar, met ingang van 1 mei 2015 
met pensioen is; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 met betrekking tot het afsluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst met de dienstverlenende vereniging Interleuven onder het systeem 
van de exclusieve dienstverlening: 2.1. Ruimtelijke planning en ontwerp voor de periode van 1 april 
2015 tot en met 31 december 2019; 
 
Gelet op artikel 1.4.6. § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat stelt dat de gemeente voor 
de aanstelling van een stedenbouwkundige ambtenaar beroep kan doen op personeel van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat de heer Adriaan Pardon, Ferdinand Coosemansstraat 81 b 2, 2600 Antwerpen als 
als ruimtelijk planner verbonden is aan Interleuven; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 en latere wijziging met betrekking tot 
de vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van 
ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld;  
 
Overwegende dat de heer Adriaan Pardon aan deze voorwaarden voldoet en derhalve de taak van 
stedenbouwkundig ambtenaar op zich kan nemen; 
 
Overwegende dat heer Adriaan Pardon zich al gedurende een ruime periode vertrouwd heeft kunnen 
maken met de stedenbouwkundige dossiers uit de gemeente; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
- Adriaan Pardon   20 ja 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  

 
art. 1  
De heer Adriaan Pardon, Ferdinand Coosemansstraat 81 b 2, 2600 Antwerpen, geboren op 11 maart 
1988, met onmiddellijke ingang aan te stellen als stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
art. 2  
Betrokkene en de Vlaamse overheid in kennis te stellen van dit besluit. 
 
24. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2014 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2004 betreffende de aanduiding van een 
gemeentelijke sport- en cultuurlaureaat; 
 



- 93 - 

 

Overwegende dat de prestaties uit 2014 in aanmerking worden genomen; 
 
Overwegende dat na de openbare oproep volgende voordrachten bij het bestuur werden ingediend: 
 

Sport 

Laura Byl ritmische gymnastiek Vlaams-Brabants kampioene senioren 
2e plaats Vlaams kampioenschap 
7e plaats all round internat. wedstrijd 
Pésc (Hongarije) 
4e plaats finale baloefening internat. 
wedstrijd Pésc (Hongarije) 

Jens Janssens skeeleren Belgisch kampioen 500 m, 1.000 m, 
1.500 m en 2.000 m 
2e plaats Vlaams kampioenschap 
indoor 
3e plaats Vlaams-Brabants 
kampioenschap indoor 
2e plaats Vlaams-Brabants 
kampioenschap weg 

2 Step dance company dans wereldkampioen Hip-Hop in Praag 
Belgisch kampioen Hip-Hop 

Dimitri Vanzurpele - Stefaan 
Nevens – Bert Meulemans  

veldrijden Verdedigden de kleuren van 
Boortmeerbeek op de Gentleman 
CycloCross in Overijse 

Andreo Gooris schermen 2e plaats Belgisch kampioenschap 
(kadetten) 
1e plaats Belgische ranglijst 

Patrick Huybrechts wandelen Wandelde te voet naar Compostella 

Kitana van Ost judo 2e plaats provinciaal kampioenschap 
2e plaats Beker der Kempen 
brons op rankings Bekers van Deinze 
zilver open van Pajot 

Jérome Vande Zande judo provinciaal kampioen 
zwarte gordel 1e Dan 

Pierre Methot judo 1e plaats ne waza tornooi Liedekerke 
Belgisch kampioen masters 

Lieve Faes judo 2e plaats ne waza tornooi Meeuwen 
3e plaats Eurometropole Lille 
2e plaats ne waza tornooi Liedekerke 
2e plaats Open Bekers Gent 
3e plaats Tori Internationaal Open 
Beauvechain 
3e plaats wereldkampioenschap 
masters Malaga 
Brabants kampioen 
3e plaats Vlaams kampioenschap 

Alea Fairchild gewichtheffen Vlaams kampioen masters 
Belgisch kampioen seniors en masters 
2e plaats Europees kampioenschap 
3e plaats wereldkampioenschap 
1e plaats Europacup te Graz 
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Meaghan Slaets dans 4e plaats internationaal concours 
Parijs (profs en amateurs) 
optreden Sportpaleis bij Alexander 
Rybak op Eurosong Festival 
Kamata Dance Festival Elsene  

Geert de Weser wielrennen Beklom als mucopatiënt de Col du 
Tourmalet 

Sofie Veugelen acrogym 3e plaats all round open Vlaamse 
competitie 
provinciaal kampioen all round 
Antwerpen (beloften) 

André Lamarque - Ludo Van 
Asbroeck – Alain Ferre  

poolbiljart Respectievelijk clubkampioen – 2e 
plaats – 3e plaats poolbiljart Dageraad 

Alain Ferre - Ivan Brion – 
André Lamarque  

poolbiljart Respectievelijk bekerwinnaar – 2e 
plaats – 3e plaats poolbiljart Dageraad 

Cris Rypens - Pascal 
Ducquenne – Nancy Van 
Linthout  

poolbiljart Respectievelijk bekerwinnaar dames – 
2e plaats – 3e plaats poolbiljart 
Dageraard 

Wilfried De Coster atletiek 3e plaats verspringen en 
hoogspringen Belgisch 
kampioenschap indoor 
3e plaats verspringen, hoogspringen, 
hamerslingeren en gewichtwerpen 
Belgisch kampioenschap outdoor 
3e plaats verspringen en 
hoogspringen Vlaams kampioenschap 
outdoor 
2x Vlaams Brabants kampioen 

 

Cultuur 

Marc Michiels Auteur van het boek 'Sporen van de Groote Oorlog in 
Boortmeerbeek’ 

Linde Vanlangendonck Ontwierp en verkocht wenskaarten voor ‘Kom op Tegen Kanker’ 

Wout Stoffels Kampioen kennis Pi-cijfers 

Marc Van Parijs en Marleen 
Verschueren 

Demonstratie op IJslandse Floraliën 

 

Vrijwilliger 

Marc Michiels Coördineerde vele jaren de herdenking rond Transport XX 

Armand Gallot – Guido 
Henderickx Brengen al vele jaren (accordeon)muziek in rusthuizen  

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

 
art. 1  
2 Step dance company als gemeentelijk sportlaureaat en Wout Stoffels als gemeentelijk 
cultuurlaureaat 2014 aan te duiden. 
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art. 2  
Armand Gallot – Guido Henderickx als ‘vrijwilliger van het jaar 2014’ aan te duiden. 
 
art. 3  
Dit besluit geheim te houden tot de huldiging op woensdag 19 mei 2015. 
 
art. 4  
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een gepaste huldiging te 
organiseren waarbij de overige kandidaten als genomineerden worden betrokken. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


