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Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 27 april 2015 goed.  
 
2. Kennisname toezichtsbesluit 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 21 april 
2015 met betrekking tot het meerjarenplan 2015 - 2019 en het budget 2015 zoals goedgekeurd door 
de gemeenteraad van 15 december 2014. 
 
3. Kennisname verhindering schepen 
Gelet op artikel 48, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen met 
betrekking tot de verhindering van een schepen die ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte 
of adoptie van een kind; 
 
Gelet op de brief van schepen Annick DeKeyser van 28 april 2015 met betrekking tot het nemen van 
ouderschapsverlof; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Kennis te nemen van de brief van schepen Annick DeKeyser van 28 april 2015 waarbij zij aan de 
voorzitter van de gemeenteraad meedeelt dat zij wegens ouderschapsverlof verhinderd is haar 
mandaat als schepen te vervullen vanaf de datum van de geboorte of uiterlijk vanaf 29 juni 2015. 
 

 Els Schoeters, raadslid, vervoegt de zitting. 

4. Verkiezing en eedaflegging van een vervangend schepen 
Gelet op de artikelen 45, 46, 48 en 50 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 mei 2015 waarmee de gemeenteraad akte neemt 
van de brief van schepen Annick DeKeyser van 28 april 2015 waarmee zij meedeelt dat ze omwille 
van ouderschapsverlof verhinderd is om haar mandaat als schepen te vervullen vanaf de geboorte of 
uiterlijk vanaf 29 juni 2015; 
 
Overwegende dat het wenselijk is schepen Annick DeKeyser te vervangen tijdens haar 
ouderschapsverlof; 
 
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van een kandidaat-schepen werd 
overhandigd aan de gemeentesecretaris  op 8 mei 2015, zijnde uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat de gemeentesecretaris op datum van 8 mei 2015 een afschrift van de gezamenlijke 
akte van voordracht aan de voorzitter van de gemeenteraad heeft bezorgd; 
 
Overwegende dat de kandidaat-schepen de eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd; 
 
Overwegende dat  de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-
schepen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad; 
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Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke akte van 
voordracht van de kandidaat-schepen uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad aan de secretaris is overhandigd; 
 
Overwegende dat mevrouw Els Schoeters de voorgedragen kandidaat-schepen is; 
 
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepen voldoet aan de 
decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten; 
 
Overwegende dat de kandidaat-schepen de rangorde inneemt van de schepen die zij vervangt; 
 
Overwegende dat de verkozen verklaarde schepen de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in 
handen van de burgemeester; 
 
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, Marie-Ange Henderix, Els 
Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van 
Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Marc Usewils en Rudi 
Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van mevrouw Els Schoeters 
als kandidaat-schepen. 
 
art. 2  
Mevrouw Els Schoeters als schepen verkozen te verklaren voor de duur van de verhindering als 
schepen van mevrouw Annick DeKeyser. 
 
art. 3  
Akte te nemen van de eedaflegging. 
 
art. 4  
Akte te nemen van het feit dat mevrouw Els Schoeters als schepen de rangorde inneemt van de 
schepen die zij vervangt, namelijk vierde schepen. 
 

 Anne Cleiren, raadslid, vervoegt de zitting. 

5. Verslag Audit Vlaanderen 
De gemeenteraad beluistert de toelichting van de gemeentesecretaris bij het rapport van de externe 
audit.  De methode, werkwijze, het praktisch verloop, de voornaamste conclusies, de beschouwingen 
bij het proces en het managementantwoord worden overlopen. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet meent dat een en ander concreter zou mogen zijn om vooruitgang 
te kunnen boeken.  Zij ziet bijvoorbeeld het doorgeven van de collegenotulen aan de raadsleden als 
een praktisch probleem.  De gemeentesecretaris licht toe dat met de start van het intranet de 
documentatie permanent en gemakkelijk zou moeten ter beschikking komen. Voor de achterstand die 
onder meer door het uitblijven van het intranet ontstaan is, zal nog een zending per mail worden 
georganiseerd. 
 
 
 



- 99 - 

De voorzitter van de gemeenteraad Michel Baert licht toe dat sommige aspecten van de audit net 
keuzes zijn van het bestuur.  Lage belastingen zijn altijd al een kernwaarde van het bestuur geweest 
en dus is de afbouw van personeel een logisch gevolg.  Dat er middelen moeten zijn om zaken te 
kunnen doen is duidelijk, maar als de gemeente alles moet doen moet er meer personeel komen, wat 
in tegenspraak is met de beleidskeuze. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat zij het aspect van het betrekken van de bevolking bij het 
beleid zeer belangrijk vindt en dat daartoe bijvoorbeeld bevolkingsbevragingen kunnen worden 
georganiseerd. 
De voorzitter van de gemeenteraad Michel Baert verwijst daarvoor naar de traditie van infoavonden 
bij bijvoorbeeld grote werken.  
Raadslid Steven Van Loock dankt de gemeentesecretaris voor de grondige toelichting. Hij meent dat 
de timing van het actieplan cruciaal is om te zien wat er al dan niet kan en haalbaar is en welke 
verbeteringen naar aanleiding van de audit gerealiseerd kunnen worden. Om een volledig zicht te 
krijgen, is evenwel ook de visie en inbreng van de financieel beheerder nodig. Naar het college van 
burgemeester en schepenen toe vindt hij dat de gemeenteraad het college van burgemeester en 
schepenen moet aanmanen een visie op het beleid aan de administratie te formuleren. De 
visieontwikkeling is niet iets dat de gemeentesecretaris naar zich moet toetrekken. In het algemeen 
kan volgens hem gesteld worden dat besparen op zich een goede zaak is, maar het is de vraag 
hoelang het nog kan duren dat de belastingen niet stijgen.  Hoelang zal het personeel de situatie die 
er het gevolg van is, kunnen blijven dragen? 
De voorzitter van de gemeenteraad Michel Baert benadrukt dat niet alles slecht is aan het bestuur. 
Naar zijn mening wordt de armslag van de gemeenten vooral beknot door het doorschuifgedrag van 
de Vlaamse overheid die nu de kritiek op de gemeenten organiseert. Schepen Steven Michiels treedt 
deze stelling bij en zegt dat een overzicht zou moeten worden gemaakt van de visie enerzijds en 
anderzijds wat beleidsmatig niet kan door de beknotting door de Vlaamse overheid. Men zou versteld 
staan van de beperkte beleidsruimte er rest. Schepen Hans De Locht wijst op het verplicht karakter 
van de audit en de kostprijs die dat voor de gemeente betekent. In de audit wordt volgens hem niets 
gezegd van wat we intern al niet zouden weten en er wordt stap voor stap aan gewerkt. Voor de 
financieel beheerder is het wel een grote stap.  
 
Gelet op de artikelen 265 tot en met 269 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen met betrekking tot de externe audit; 
 
Overwegende dat door Audit Vlaanderen in de periode november - december 2014 een audit in de 
gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek uitvoerde; 
 
Overwegende dat deze audit de adequaatheid van het systeem van interne controle of 
organisatiebeheersing aan de hand van tien thema’s die verwijzen naar de management- en 
ondersteunende processen die in een goed werkende organisatie van belang zijn, evalueert; 
 
Gelet op het  rapport van Audit Vlaanderen van 1 april 2015; 
 
Overwegende dat de procedure voorziet dat het managementteam van de gemeente een reactie op 
dit rapport formuleert; 
 
Gelet op de reactie van het managementteam van 27 april 2015; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
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art. 1 
Kennis te nemen van het rapport van Audit Vlaanderen van 1 april 2015 over de organisatie-audit bij 
de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek. 
 
art. 2 
Kennis te nemen van de reactie van het managementteam van 27 april 2015 op dit rapport. 
 
6. Vacantverklaring bij bevordering jurist-diensthoofd burgerzaken (Ax) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 met betrekking tot vaststelling van het 
organogram van de gemeentelijke diensten; 
 
Overwegende dat dit organogram aangeeft welke functies deel uitmaken van het managementteam; 
 
Gelet op artikel 96 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de aanstelling van de leden van het 
managementteam; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 met betrekking tot vaststelling van de 
personeelsformatie; 
 
Overwegende dat de functie van jurist-diensthoofd burgerzaken (Ax) vacant is; 
 
Overwegende dat de jurist-diensthoofd burgerzaken (Ax) lid is van het mangementteam; 
 
Gelet op de artikel 109 tot en met 123 van de rechtspositieregeling met betrekking tot de 
bevorderingsprocedure; 
 
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, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Anne 
Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Marc 
Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Eén VTE functie van jurist-diensthoofd burgerzaken (Ax) bij bevordering vacant te verklaren. 
 
art. 2 
De uiterste datum van inschrijving voor de kandidaten vast te stellen op 5 juni 2015. 
 
art. 3 
De selectiecommissie als volgt vast te stellen: 

• een gemeentesecretaris; 
• twee leden die deel uitmaken van het managementteam van een gemeente. 

 
art. 4  
De selectietechnieken als volgt vast te stellen: 
- mondelinge proef (50 %); 
- competentieproef (25 %); 
- test m.b.t. managements- en leiderschapscapaciteiten (25 %). 
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Dossier voetweg 68/91 - stand van zaken 
De voorzitter legt aan de gemeenteraad uit dat het dossier bespreken onvermijdelijk inhoudt dat de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in het debat komt en dat daarom het punt naar de 
besloten zitting wordt verwezen. 
 
7. PRUP ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas 
Raadslid Anne Cleiren vraagt om het punt uit te stellen tot na 1 juni, maar de voorzitter wijst erop dat 
het advies binnen de termijn van het openbaar onderzoek moet worden geformuleerd zodat 1 juni te 
laat is om nog advies te verlenen. 
 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de ruimtelijke inrichting van het gebied rond 
Kampenhout-Sas wenst te organiseren via het PRUP ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-
Sas’ 
 
Overwegende dat een gedeelte van dit gebied in de gemeente Boortmeerbeek ligt; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 24 februari 2015 met betrekking 
tot de voorlopige vaststelling van het PRUP ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’; 
 
Overwegende de toelichting op de infoavond die over het PRUP ‘Bijzonder economisch knooppunt 
Kampenhout-Sas’ op 1 april 2015 werd georganiseerd; 
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek van het PRUP ‘Bijzonder economisch knooppunt 
Kampenhout-Sas’ loopt van 3 april 2015 tot en met 1 juni 2015; 
 
Overwegende dat volgende bezwaarschriften bij de gemeente werden ingediend: 
 
Overwegende dat de gemeente zelf een advies bij dit PRUP kan formuleren; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Els 
Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
6 onthoudingen: Anne Cleiren, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De 
Becker, Kristel Andries en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het PRUP ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ gunstig te adviseren. 
 
art. 2 
Dit besluit over te maken aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 
Leuven.  
 
8. Kosteloze grondafstand strook grond Bosveld 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt zich af waarom niet wordt vermeld dat het perceel ook 
gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  Zij vraagt zich ook af of de voetweg zal 
verdwijnen aangezien reeds op mysterieuze wijze het plaatje van de drietorenwandeling verplaatst 
werd. 
Nadat schepen Steven Michiels toegelicht heeft dat het af te staan perceel niet in landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied gelegen is, besluit de gemeenteraad de algemene formulering van de 
tekst aan te passen. 
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Gelet op de verkavelingaanvraag reguliere procedure ingediend op 16 februari 2015 door landmeter 
Jan FOQUE, voor het afsplitsen van een bouwkavel; 
 
Gelet op de ligging van het project aan het Bosveld nr. 1, kadastraal gekend Boortmeerbeek 2de 
afdeling sectie C nr. 115M3; 
 
Overwegende dat dit perceel niet aan een voldoende uitgeruste weg is gelegen; 
 
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 3 met een oppervlakte van ± 97,6 
m² wordt afgestaan aan de gemeente om ingelijfd te worden in de openbare wegenis van het 
Bosveld; 
 
Overwegende dat de voorgelegde verkaveling volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 7 april 1977, gelegen is in een woongebied met landelijk karakter en 
gedeeltelijk gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 16 maart 2015 tot en met 14 april 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: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De 
Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita 
Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Marc Usewils en Rudi Renders. 
1 stem tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet. 
 

art. 1  
Een strook grond met een oppervlakte van ± 97,6 m² zoals afgebeeld op het opmetingsplan 
opgemaakt door landmeter Jan Foque, gratis over te nemen en in te lijven in de openbare wegenis 
van het Bosveld. 
 
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. 
 
9. Kosteloze grondafstand wegzate verkaveling 33V180 - Lisdoddeweg en Kromme Elleboog 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie 33.V280 zoals verleend door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 30 juni 1999 aan de heer Verschueren Johan, landmeter 
uit Kortenberg; 
 
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van wegenis en riolering zoals besloten door de 
gemeenteraad in zitting van 27 maart 2000; 
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Gelet op de verklaring van gratis grondafstand om de gerealiseerde wegenis en nutsvoorzieningen 
aan het openbaar domein toegevoegd te worden zoals ingesloten bij de verkavelingsaanvraag van 13 
november 1998; 
 
Gelet op het opmetingsplan van 13 maart 2015 zoals opgesteld door landmeter Johan Artois voor 
Geoscoop bvba uit Herent; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken wegzate aan de Kromme Elleboog en de Lisdoddeweg, 
kadastraal  gekend als Boortmeerbeek 2de afdeling sectie B met nummers 301T en 309C met een 
totale oppervlakte van 28 are en 6 ca; 
 
Gelet op de voorlopige en definitieve oplevering van de werken; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Anne 
Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, 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 28 are 6 ca, zoals afgebeeld op het opmetingsplan 
opgemaakt door landmeter Johan Artois voor Geoscoop bvba uit Herent,  gratis over te nemen en in 
te lijven in het openbaar domein. 
 
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. 
 
10. Samenwerkingsovereenkomst Interleuven: Exclusiviteitsovereenkomst 5.2. - 

Burgemeesterconvenant 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking; 
 
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad van 11 juni 2010; 
 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van Interleuven van 23 maart 2005 houdende het 
voorstel tot aanpassing van de statuten van Interleuven, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd 
van de vereniging en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers 
beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2005 waarbij werd beslist akkoord te gaan 
met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen; 
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Gelet op het besluit van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 26 mei 2010 
waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd; 
 
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van Interleuven blijkt dat ‘5.2. 
Uitgebreide ondersteuning milieu’  kan worden gerealiseerd; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek als deelnemer van Interleuven als dienstverlenende 
vereniging in de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook 
op deze diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; 
 
Overwegende dat Interleuven bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer er 
zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; 
 
Overwegende dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan Interleuven onder 
meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de btw-
administratie, op de door de eigen personeelsleden van Interleuven geleverde prestaties geen btw 
zal worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard 
wel btw verschuldigd blijft; 
 
Overwegende dat er daarenboven in de aangepaste statuten van Interleuven werd voorzien in een 
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; 
 
Overwegende dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en 
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De 
kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend 
aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van 
de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een 
open boekhouding”; 
 
Overwegende dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het 
project op te volgen; 
 
Overwegende dat de uurlonen voor de personeelsleden van Interleuven door Interleuven op basis 
van de reële kostprijs als volgt werden bepaald (toestand 1 maart 2013): 
- algemeen projectleider/specialist-expert: 83,00 EUR; 
- projectleider: 74,00 EUR; 
- projectmedewerker: 61,00 EUR; 
 
Overwegende dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals 
toepasselijk in de openbare sector; 
 
Overwegende dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de 
gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden 
omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van Interleuven; 
 
Overwegende dat de gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen 
op Interleuven, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de 
mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door 
derden; 
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Overwegende dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot een 31 
december 2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken 
van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve 
dienstverlening en aldus zonder aanrekening van btw; 
 
Overwegende dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in 
bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan 
Interleuven bij exclusiviteit toe te kennen; 
 
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, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Anne 
Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Marc 
Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van Interleuven, in exclusiviteit 
toe te kennen aan de dienstverlenende vereniging Interleuven met ingang van 18 mei 2015 tot en 
met 31 december 2019, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het 
verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve 
dienstverlening: 5.2. Uitgebreide ondersteuning milieu.  
 
art. 2 
De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het uitvoeren van huidige beslissing. 
 
11. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 9 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 22 april 2015 voor de algemene vergadering van 
HaBoBIB 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: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Anne 
Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Marc 
Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1  
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering 
van 9 juni 2015:  
 

1. vaststelling van het aantal aanwezige aandelen 
2. goedkeuring verslag van 9 december 2014 
3. goedkeuring jaarrekening 2014: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten) 
4. goedkeuring jaarrekening 2014: verslag revisor (art. 49 van de statuten) 
5. kwijting aan de bestuurders en aan de revisor 
6. goedkeuring werkingsverslag 2014 
7. aanstellen revisor (D.I.S., art 61) 
8. adviescommissie (D.I.S., art. 55): aanstelling opvolger Jo Vranckx en opvolger Mieke Van der 

Veken door de gemeente Boortmeerbeek 
9. de sociale balans voor het werkjaar 2014 
10. adviescommissie (D.I.S., art 55): aanstleling opvolger Liesbet Van de Heyning door de 

gemeente Haacht 
11. 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. 
 
12. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 9 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 22 april 2015 voor de algemene vergadering van 9 juni 
2015 met agenda met bijhorende documenten;  
 
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 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
 
- Els Schoeters   met 14 ja en 5 neen 
- Marc Usewils   met 15 ja en 4 neen 
- Kristel Andries   met 18 ja en 1 neen 
- Marie-Ange Henderix  met 18 ja en 1 neen 
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- Nieke Deleebeeck-Baudet met 16 ja en 3 neen 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 18 ja en 1 neen 
 
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 algemene vergadering 
van Habobib die zal plaatsvinden op 9 juni 2015 , waarbij de volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Marc Usewils, 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 9 juni 2015 (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. 
 
13. Cipal - mandatering algemene vergadering 12 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 22 april 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 12 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: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Anne 
Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, 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 Cipal:  

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014 
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3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2014, afgesloten 
op 31 december 2014 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2014, 
afgesloten op 31 december 2014 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014 

7. Vervanging bestuurder 
8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
9. Rondvraag 
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
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. EcoWerf- mandatering algemene vergadering 17 juni 2015 
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 16 april 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 17 juli 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: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Anne 
Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, 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 EcoWerf:  
AGENDA 

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 19 november 2014 
3. Jaarverslag 2014 

* Verslag van de activiteiten 
* Jaarrekening per 31/12/2014 - verslag van de commissarisrevisor 
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels 

4. Verwerking van de resultaten 
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5. Decharge bestuurders 
6. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2014 - cfr. artikel 15.1 van de statuten 
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 
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 
 
15. EcoWerf - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 17 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging EcoWerf; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16 april 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 17 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 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager:s schepen Karin Derua  met 18 ja en 1 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 14 ja en 5 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 EcoWerf op 17 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 EcoWerf op 17 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 EcoWerf  
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 
 
16. Riobra - mandatering algemene vergadering 19 juni 2015 
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; 
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Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 29 april 2015 van Riobra voor de 
jaarvergadering van 19 juni 2015 met volgende agenda: 
1. Statutenwijziging (InfraGIS) 
2. Jaarrekening 2014 

a. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor 
b. Goedkeuring van de jaarrekening 2014 (balans, resultatenrekening en toelichting) en 
bestemming van het resultaat 

3. Herwaardering inbreng Rotselaar 
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen (bestuurders en commissaris) 
6. Diversen/rondvraag 
 
Gelet op de toelichting die bij de agenda wordt gegeven;  
 
Gelet op de brief van Riobra van 26 februari 2015 met betrekking tot de aankondiging van de 
statutenwijziging waarbij de memorie van toelichting en de tekst van de statutenwijziging werd 
overgemaakt ter beraadslaging en beslissing door de gemeenteraad. 
 
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) heeft aangeduid voor de volledige 
legislatuur; 
 
Overwegende dat evenwel de bepaling van het mandaat voor iedere algemene vergadering moet 
worden herhaald; 
 
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, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Anne 
Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Marc 
Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van 19 juni 2015 met inbegrip 
van de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers te 
mandateren om op laatstgenoemde jaarvergadering van Riobra van 19 juni 2015 te handelen en te 
beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.  
 
art. 2 
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de onderhavige 
beslissing en er kennis van te geven aan de toezichthoudende overheid en aan Riobra, Oude baan 
148, 3210 Lubbeek, t.a.v. de heer Paul Bouwens, gevolmachtigde. 
 
17. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 23 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 22 april 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 23 juni 2015; 
 
 
 



- 111 - 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Anne 
Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, 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 IGS 
Hofheide:  
Agenda: 

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 09 december 
2014 

2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2014 
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
4. Werking van het crematiorum 
5. Varia 

 
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 IGS Hofheide Intergemeentelijke 
samenwerking voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, pa/ Jacques Roggen, 
Broekstraat 10, 3150 Haacht. 
 
18. IGS Hofheide - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 23 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 22 april 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 23 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;  
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Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 18 ja en 1 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Karin Derua   met 18 ja en 1 neen 
 
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 IGS Hofheide op 23 juni 2015. 
 
art. 2   
Schepen Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 23 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  IGS Hofheide Intergemeentelijke 
samenwerking voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, pa/ Jacques Roggen, 
Broekstraat 10, 3150 Haacht. 
 
19. Kennisname verslag milieuadviesraad 5 februari 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 5 februari 2015. 
 
20. Kennisname verslag cultuurraad 9 februari 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 9 februari 2015. 
 
21. Kennisname verslag jeugdraad 24 februari 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 24 februari 2015. 
 
22. Vennootschapsbelasting intergemeentelijke verenigingen 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de voorzitter van de gemeenteraad over de 
problematiek die ontstaat als gevolg van het feit dat intergemeentelijke verenigingen in de toekomst 
ook aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen en de financiële gevolgen hiervan voor de 
lokale besturen en besluit zich aan te sluiten bij de door VVSG opgestarte procedure.  
De gemeenten zullen zich ook individueel aansluiten bij de procedure die de VVSG zal aanspannen bij 
het Grondwettelijk Hof. Een belangrijk punt zal zijn dat er een discriminatie ontstaat tussen de 
gemeenten die nog zelfstandig de opdracht kunnen uitvoeren en de anderen die noodgedwongen 
moeten samenwerken.  In de praktijk moeten de steden dan geen vennootschapsbelasting betalen 
en de anderen wel.  Tegen eind juni moet het verzoekschrift worden ingediend. De gemeenteraad 
verzoekt het college van burgemeester en schepenen de nodige stappen te zetten om zich inderdaad 
aan te sluiten bij de procedure. 
 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Rudy Renders vraagt wat de stand van zaken is van de renovatie van het sanitair in de 
sporthal. Met een kostprijs van 100.000,00 EUR vermoedt hij dat een nieuwe sporthal zou kunnen 
worden gezet. Raadslid Anne Cleiren vraagt aanvullend of het reeds lang aanslepende 
rioleringsprobleem zal worden aangepakt. 
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Schepen Remi Serranne, voorzitter van het AGB, antwoordt dat de overheidsopdrachtenprocedure 
lopende is en de antwoorden van de aannemers worden ingewacht. Hij hoopt dat de kostprijs 
meevalt, maar wijst op de omvang van het lastenboek dat inderdaad met alle ongemakken wil 
afrekenen. Een nieuwe sporthal voor 100.000,00 EUR lijkt hem wat weinig. 
 
Besloten zitting 
 

Els Schoeters, raadslid verlaat de zitting omwille van artikel 51 van het Vlaamse gemeentedecreet. 

24. Dossier voetweg 68/91 - stand van zaken 
De voorzitter legt aan de gemeenteraad uit dat het dossier bespreken onvermijdelijk inhoudt dat de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in het debat komt en dat daarom het punt naar de besloten 
zitting wordt verwezen. 
De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de buren die 
de brief van 3 december 2014 hebben ondertekend uit te nodigen tot een gesprek om te zien welke 
oplossingen mogelijk zijn. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het dadingsvoorstel van de eigenaar en besluit een overleg 
tussen de partijen te organiseren. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


