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GEMEENTERAAD 
 

 

Zitting van  29 juni 2015 
 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De Locht, Willy Cornelisschepenen 
Els Schoeters, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De 
Becker, Marc Usewils, Rudi Renders raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Kristel Andries raadslid 
 

Vanaf punt 5 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 5 verlaat Roger Swinnen, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 8 verlaat Els Schoeters, raadslid de zitting ingevolge artikel 51 van het Gemeentedecreet. 
Vanaf punt 8 vervoegt Roger Swinnen, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 9 vervoegt Els Schoeters, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 13 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting ingevolge artikel 51 van het Gemeentedecreet. 
Vanaf punt 19 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 

 

Openbare zitting 
1. Kennisname verhindering gemeenteraadslid 
2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging vervangend gemeenteraadslid 
3. Extra punt toegevoegd aan de zitting 
4. Notulen vorige zitting 
5. Toelichting gebruik ANPR-camera's door zonechef 
6. Tracé der wegen verkavelingswijziging 114.FL.55.b  - Eveline VAN PUYVELDE - Goorweg 
7. Definitieve vaststelling rooilijnplan deel Weerstandsstraat 
8. Stand van zaken dossier voetweg 68 
9. Verlegging voetweg 68 
10. IGO - bekrachtiging besluit CBS algemene vergadering 19 juni 2015 
11. De Watergroep - bekrachting besluit CBS aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 5 

juni 2015 
12. Oprichting gemeentelijke noord-zuidraad 
13. Kerkfabriek Sint Antonius Abt - jaarrekening 2014 
14. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever - jaarrekening 2014 
15. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - jaarrekening jaartal 2014 
16. Kerkfabriek Sint Antonius Abt - budgetwijziging 2015 
17. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever- budgetwijziging jaartal  2015 
18. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budgetwijziging 2015 
19. Aanpassing dotatie politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 
20. Budgetwijziging 2015 nr. 1 
21. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
22. Kennisname verslag milieuadviesraad 24 maart 2015 
23. Kennisname verslag sportraad 16 april 2015 
24. Kennisname verslag seniorenraad 28 april 2015 
25. Principe aankoop voormalig rusthuis Ravestein 
26. Kosteloze grondverwerving van de gemeente van een perceel grond Koningslaak 
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Besloten zitting 
31. Voordracht leden adviescommissie HaBoBIB 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Kennisname verhindering gemeenteraadslid 
De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling door de voorzitter van de gemeenteraad van het 
feit dat hij door mevrouw Annick DeKeyser per brief op de hoogte werd gebracht dat ze omwille van 
ouderschapsverlof verhinderd is haar mandaat als gemeenteraadslid te vervullen vanaf 29 juni 2015 
tot het einde van het ouderschapsverlof. 
 
2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging vervangend gemeenteraadslid 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2015 waarmee kennis werd genomen van het 
feit dat mevrouw Annick DeKeyser omwille van ouderschapsverlof verhinderd is haar mandaat als 
gemeenteraadslid te vervullen vanaf 29 juni 2015 tot het einde van het ouderschapsverlof. 
 
Gelet op artikel 16 van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat dat een gemeenteraadslid dat 
als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt; 
 
Overwegende dat de heer Roger Swinnen als tweede opvolger op de Open Vld-lijst als 
plaatsvervangend gemeenteraadslid werd opgeroepen; 
 
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; 
 
Overwegende dat voor de heer Rorger Swinnen 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 Roger Swinnen kunnen 
worden aanvaard; 
 
Overwegende dat daardoor de heer Roger Swinnen kan worden toegelaten tot het afleggen van de 
eed zoals bepaald in artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet; 
 
Overwegende dat de heer Roger Swinnen 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, Els 

Schoeters, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi 
Renders. 
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art. 1 
Akte te nemen van de eedaflegging en aanstelling van de heer Roger Swinnen als plaatsvervangend 
gemeenteraadslid in de plaats van mevrouw Els Schoeters die mevrouw Annick DeKeyser vervangt, 
die vanaf 29 juni 2015 omwille van ouderschapsverlof verhinderd is haar mandaat in te vullen. 
 

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 Schoeters Els 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 De Coninck Alex raadslid 

14 Swinnen Roger raadslid 

15 Berngagie 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. 
 

3. Extra punt toegevoegd aan de zitting 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 betreffende het tracée der wegen 
Koningslaak; 
 

Overwegende dat de heer W. Stroobants aan de voorzitter van de gemeenteraad uitgelegd heeft dat 
voor de kosteloze verwerving door de gemeente van een perceel grond Wespelaarsebaan geen 
uitstel van de behandeling mogelijk is; 
 

Overwegende dat de heer W. Stroobants de noodzakelijke dossierstukken voorlegt; 
 

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

BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 
Schoeters, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk Bernagie, 
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Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Marc 
Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Zijnde:  
voorzitter M. Baert 
schepenen Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els Schoeters, Hans De Locht, 

Willy Cornelis 
raadsleden Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Alex De ConinckDirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita 
Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Marc Usewils, Rudi 
Renders, Roger Swinnen 

 
volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen: 
• Kosteloze verwerving door de gemeente van een perceel grond Wespelaarsebaan. 
 
4. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 18 mei 2015 goed. 
 

Anne Cleiren, raadslid vervoegt de zitting. 
Roger Swinnen, raadslid verlaat de zitting. 

5. Toelichting gebruik ANPR-camera's door zonechef 
Raadslid Bert Meulemans wijst erop dat de invalsweg vanuit de autosnelweg via Burggraaf 
Terlindenlaan en Molenheidebaan schijnbaar in de voorstelling niet afgedekt wordt.  De korpschef 
verduidelijkt dat de zone Kastze hiertoe initiatief neemt en dit strikt genomen niet in het dossier 
opgenomen is, maar hij zal het voor de duidelijkheid wel beter vermelden. 
Schepen steven Michiels vraagt of er algemene statistieken kunnen worden gemaakt via het ANPR-
systeem De korpschef bevestigt dat dit kan, mits het gebruik van de ANPR-camera’s daarvoor 
toegelaten wordt.  Daarvoor bestaan bijzondere procedures. 
Raadslid Rudy Renders vraagt waarvoor het letterwoord ANPR staat.  De korpschef zegt dat het een 
Engelstalige afkorting betreft, zijnde Automatic Number Plate Recognition. In de VS wordt het LPR 
genoemd: License Plate Recognition.  De burgemeester wijst erop dat in het Nederlands ook 
gesproken wordt van Automatische NummerPlaat Registratie. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet oppert dat ANPR een vooruitgang betekent waar men niet tegen 
kan zijn, maar dat zij de fiets als vervoermiddel bij de politie zag verdwijnen waardoor bijvoorbeeld 
hindernissen op voetwegen niet meer gezien zouden worden en zij vraagt zich af wat er met de 
fietsen gebeurd is die de gemeente vroeger kocht voor de politie. De korpschef en de burgemeester 
antwoorden dat de wijkagenten uitgerust zijn met fietsen, dat de vroegere fietsen door het korps zijn 
overgenomen en dat er ondertussen al nieuwe fietsen werden in dienst genomen en dat de 
wijkagenten wel degelijk ook diensten uitvoeren met deze fietsen.  
Raadslid Bert Meulemans feliciteert de korpschef voor het enthousiasme waarmee het project 
uitvoerig werd toegelicht, maar vindt dat de nadelen onderbelicht bleven waardoor een eenzijdige 
voorstelling werd gegeven en dat het geen zuiver ambtelijke benadering blijft. Het aspect privacy is 
politiek van zeer groot belang want dat is de kernvraag waarmee het beleid zal worden 
geconfronteerd.  Dus zouden ook aspecten als het bewaren van gegevens, de toegang tot de 
gegevens en welk personeel met de gegevens aan de slag gaat moeten beoordeeld geweest zijn. Als 
bijvoorbeeld deze installaties zouden aangewend worden in het kader van kilometerheffing staat het 
beleid voor een nieuwe keuze. 
De korpschef zegt dat hij als belangrijkste nadeel de kostprijs ziet en hij geeft grif toe een echte 
believer van het verhaal te zijn. Wat de privacy betreft, verwijst hij naar de privacycommissie die 
ANPR goed gezind is. Niet elke inbreuk op de privacy is een nadeel en staat onder strikte controle. Zo 
zal de politie nooit een inbreuk plegen aangezien zij strikt de procedures zal volgen, wat nu trouwens 
ook al gebeurt. Als believer is hij voorstander, maar kan evengoed leven met een neen aangezien de 
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invoering ook een enorme reorganisatie van de dienst en mentaliteit in het korps zal zijn en dus veel 
werk met zich zal brengen.. 
De voorzitter Michel Baert zegt dat je nooit alles kan doen wat ANPR toelaat te doen.  Daarvoor zijn 
niet genoeg middelen. De eerste keuze in aanwending is daarom de criminaliteitsbestrijding. In de 
organisatie daarvan zou je kunnen zeggen dat er toch nog enkele mazen zijn waar je als crimineel het 
systeem kan omzeilen, maar geleidelijk aan kunnen bijkomende investeringen dit opvangen.  
Raadslid Bert Meulemans benadrukt dat zijn opwerping niet de al dan niet toestemming door de 
privacycommissie betreft.  In deze fase komt dat niet in de balans.  Een toelichting over de beveiliging 
van het systeem zou al een hele stap zijn. 
Raadslid Dirk Bernagie zegt dat het doel en het enthousiasme over het project gerechtvaardigd zijn, 
maar dat de privacyaspecten zeker moeten worden bekeken. Het is een bezorgdheid die niet 
bepalend is voor het besluit om in ANPR te investeren.  
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de heer Wim D'Haese, zonechef, over het 
gebruik van ANPR-camera's in de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen. 
 
6. Tracé der wegen verkavelingswijziging 114.FL.55.b  - Eveline VAN PUYVELDE - Goorweg 
Gelet op de aanvraag tot verkavelingswijziging van 16 februari 2015 ingediend door Eveline VAN 
PUYVELDE, Molenstraat 13a te 3320 Hoegaarden voor de percelen gelegen aan de Goorweg, 
kadastraal bekend Boortmeerbeek 2de afdeling sectie B nrs. 254G en 255C; 
 
Gelet op het voorstel tot verkavelingswijziging voor het splitsen van bouwkavel 3 in 4 loten voor 2 
maal 2 gekoppelde woningen met toevoeging van het links aanpalend perceeltje; 
 
Gelet op het voorstel van de aanvrager om plaatselijk een strook grond met een oppervlakte van 2a 
31ca, kosteloos aan de gemeente af te staan; 
 
Overwegende dat de aanvraag volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 7 april 1977, 
gelegen is in woongebied; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingaanvragen; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek, gehouden van 27 maart 2015 tot 25 april 2015, 
geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

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

De plaatselijke wegverbreding van de Goorweg, zoals voorgesteld op het verkavelingsontwerp, 
opgemaakt door landmeter-expert Jean-Luc Smolders uit Tienen, goed te keuren. 
 
7. Definitieve vaststelling rooilijnplan deel Weerstandsstraat 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
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Overwegende dat de gemeente eigenaar is van enkele percelen grond in de Weerstandsstraat, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, nrs. 410w en 411L4; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2014 waarin onder actie 006.004.002.001 – registratiesleutel 0200/22000020 de 
verkoop van een gedeelte van deze percelen is voorzien; 
 
Overwegende dat deze percelen in de toekomst kunnen worden ontwikkeld; 
 
Overwegende dat het hiertoe noodzakelijk is de rooilijn van een deel van de Weerstandsstraat vast 
te stellen; 
 
Gelet op het voorstel zoals door landmeter Ludo Cuyt uitgetekend op plan met nummer 780/2 van 5 
september 2014; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over het principe van het rooi- en 
onteigeningsplan om vervolgens te kunnen overgaan tot het openbaar onderzoek en de 
samenstelling van het dossier; 
 
Overwegende dat bij een eventuele ontwikkeling van deze percelen het noodzakelijk is dat deze 
langs een openbare weg zijn gelegen; 
 
Overwegende evenwel dat een gedeelte van de Weerstandsstraat alsnog tot het private domein van 
de gemeente behoort; 
 
Overwegende dat het hiertoe noodzakelijk is dit gedeelte aan het openbaar domein van de 
gemeente toe te voegen; 
 
Overwegende dat de weginrichting aldus voorwerp zal uitmaken van een besluit van het college van 
burgemeester en schepenen; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig art. 57.3 paragraaf 1 
van het Vlaams gemeentedecreet,  bevoegd is voor de behandeling van het technisch dossier 
horende bij de geplande werken aan vernoemde verkaveling; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2015 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp rooilijnplan deel Weerstandsstraat; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek, horende bij de voorlopige vaststelling van het ontwerp 
rooilijnplan, dat georganiseerd werd in de periode van 16 april 2015 tot en met 15 mei 2015; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

Schoeters, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
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art. 1 
Het ontwerp van rooilijnplan 'deel Weerstandsstraat' zoals aangeduid op bijgevoegd plan opgemaakt 
door landmeter Ludo Cuyt met nummer 780/2 van 5 september 2015, bijgevoegd bij dit besluit 
definitief vast te stellen. 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de publicatie van deze definitieve 
vaststelling in het Belgisch Staatsblad te verzorgen. 
 

Els Schoeters, raadslid verlaat de zitting ingevolge artikel 27 van het Gemeentedecreet. 
Roger Swinnen, raadslid vervoegt de zitting. 

8. Stand van zaken dossier voetweg 68 
De voorzitter Michel Baert licht toe dat enerzijds een klacht bij de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant werd ingediend door de buurtbewoners en anderzijds dat er geen overeenstemming 
is bereikt tussen de betrokkenen aangezien zij niet in overleg wilden treden. Daardoor is een 
minnelijke regeling niet meer mogelijk en werd de dagvaarding betekend. 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt wat de status is van de plannen die in het dossier te raadplegen zijn. 
Schepen Steven Michiels zegt dat het voorstel moeilijk kan worden gerealiseerd omwille van de door 
de voorzitter vernoemde redenen. 
Raadslid Steven Van Loock wijst erop dat op de plannen tot 6 maal de notie voetweg wordt 
gehanteerd door de landmeter wat erop wijst dat het om een voetweg gaat, iets wat steeds werd 
ontkend door het beleid. 
Schepen Steven Michiels antwoordt dat het om een verplaatsing gaat en dat in dit geval de rechtbank 
zal bepalen wat de status is. 
Raadslid Steven Van Loock vraagt wat er met de brandweerhydrantaanduiding is gebeurd.  De 
voorzitter kan bevestigen dat de bevoegde diensten deze op de voorziene plaats hebben 
teruggeplaatst. 
Raadslid Rudy Renders wenst te weten op wiens kosten de verplaatsing zal gebeuren. De 
burgemeester zegt dat eerst de uitspraak van de rechter moet worden afgewacht.  Er was een 
oplossing maar nu zal het wat duren. 
Raadslid Steven Van Loock vindt dat in het antwoord van het college van burgemeester en schepenen  
teveel een veeg uit de pan gegeven wordt aan de buurtbewoners als zouden deze een oplossing in de 
weg staan waar zij slechts de opening van de weg wensen.  
Schepen Steven Michiels besluit het debat met de stelling dat tijd in dergelijke dossiers relatief is. 
 
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. 
 

Els Schoeters, raadslid vervoegt de zitting. 

9. Verlegging voetweg 68 
Overwegende dat de partijen betrokken bij de problematiek van voetweg  68/91 geen 
voorafgaandelijke instemming konden betuigen met het initiatief tot gedeeltelijke verlegging van de 
voetweg besluit de gemeenteraad unaniem dit punt uit te stellen. 
 
10. IGO - bekrachtiging besluit CBS algemene vergadering 19 juni 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 4 mei 2015 werd opgeroepen deel te nemen aan de 
algemene vergadering van IGO 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 de uitnodigingsbrief van IGO van 5 mei 2015 voor de statutaire algemene vergadering van 5 
juni 2015 met agenda, documentatie en toelichting; 
 
Overwegende dat de uitnodiging van de algemene vergadering van IGO de oproeping voor de 
gemeenteraad van 18 mei 2015 heeft gekruist;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij schepen Karin Derua als 
vertegenwoordiger en schepen Remi Serranne als plaatsvervanger werden aangeduid voor de 
vergaderingen van IGO; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

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

art. 1  
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2015 te bekrachtigen, waarbij 
het mandaat van de afgevaardigde als volgt werd bepaald voor de algemene vergadering van IGO:  

1. Goedkeuring verslag vergadering 19 december 2014 
2. Goedkeuring jaarverslag 2014 
3. Goedkeuring jaarrekening 2014 
4. Vervanging vertegenwoordiger provincie Vlaams-Brabant, Annita Vandebroeck in de raad 

van bestuur door An Hermans 
5. Varia 

 
art. 2  
Schepen Karin Derua aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van IGO op 19 juni 2015. 
 
art. 3   
Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
deel te nemen aan de algemene vergadering van IGO op 19 juni 2015. 
 
art. 4  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan IGO, De Vunt 17, 3220 Holsbeek 
 
11. De Watergroep - bekrachting besluit CBS aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 5 

juni 2015 
Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente vennoot is in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 
Watergroep) cvba;  
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Gelet op de uitnodigingsbrief van De Watergroep van 4 mei 2015 voor de statutaire algemene 
vergadering van 5 juni 2015 met agenda, documentatie en toelichting; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij gemeenteraadslid Marie-Ange 
Henderix als vertegenwoordiger met stemrecht en gemeenteraadslid Els Schoeters als 
vertegenwoordiger zonder stemrecht werden aangeduid voor de vergaderingen van De Watergroep; 
 
Overwegende dat de gemeenteraadsleden Marie-Ange Henderix en Els Schoeters wegens 
omstandigheden deze vergadering niet kunnen bijwonen; 
 
Gelet op de hoogdringendheid; 
 
Overwegende dat gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck lid van het Provinciaal Comité van De 
Watergroep is en derhalve vertrouwd is met de materie;  
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2015 waarmee 
raadslid Maurice Vanmeerbeek werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente op de 
statutaire algemene vergadering van De Watergroep die zal plaatsvinden op 5 juni 2015; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
moet bekrachtigen; 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

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

art. 1  
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2015 waarmee raadslid 
Maurice Vanmeerbeek  werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente op de statutaire 
algemene vergadering van De Watergroep die zal plaatsvinden op 5 juni 2015, te bekrachtigen. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 
Watergroep) cvba en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 
12. Oprichting gemeentelijke noord-zuidraad 
Na de toelichting door schepen Remi Serranne vraagt raadslid Steven Van Loock of deze vernieuwing 
gepaard gaat met een financieel aangepast beleid. Schepen Remi Serranne antwoordt dat hij blij is 
met de verdubbeling van het budget tot 10.000,00 EUR. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet wenst te weten of het alleen om zogenaamde noord-
zuidverenigingen gaat. Schepen Remi Serranne somt de leden op en zegt dat het ook particulieren 
kunnen zijn. Op de vraag van raadslid Anne Cleiren of de subsidies afhankelijk zijn van aanwezigheid 
op de raad, stelt hij dat dit niet het geval is. 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur wenst bij te dragen tot een sterkere sensibilisering rond de 
noord-zuidproblematiek; 
 
Overwegende dat het hiervoor wenselijk is een overlegplatform te creëren voor lokale projecten met 
een noord-zuidwerking; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 waarmee principieel werd besloten over 
te gaan tot de oprichting van een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking; 
 
Overwegende evenwel dat het wenselijk is hiervoor de benaming noord-zuidraad te gebruiken in 
plaats van  gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking; 
 
Gelet op artikel 43, §2, 14° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
dat bepaalt dat de oprichting van adviesraden tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 
 
Overwegende dat de oprichting en de statuten van de noord-zuidraad werden voorbereid in overleg 
met de bij het gemeentebestuur gekende lokale projecten met een noord-zuidwerking; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

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

Een gemeentelijke adviesraad voor de opvolging van de noord-zuidproblematiek op te richten,  
waarvan de statuten als volgt luiden: 
 

Statuten noord-zuidraad  
 
Artikel 1 – naam 
De noord-zuidraad is de gemeentelijke adviesraad rond ontwikkelingssamenwerking. 
 
Artikel 2 – doelstellingen 
De noord-zuidraad heeft als doelstelling: 

1. overleg en coördinatie tot stand te brengen tussen de organisaties die in Boortmeerbeek 
werkzaam zijn op het vlak van de noord-zuidproblematiek; 

2. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over en sensibiliseren voor de noord-
zuidproblematiek;  

3. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over projecten en initiatieven die in de 
gemeente in het kader van de noord-zuidproblematiek worden georganiseerd; 

4. op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen aan de 
gemeentelijke overheid betreffende het gemeentelijke beleid rond de noord-
zuidproblematiek. 

 
Artikel 3 – samenstelling 
De noord-zuidraad bestaat uit: 

• vertegenwoordigers van lokale initiatieven. Deze vertegenwoordigers moeten niet in de 
gemeente wonen, maar moeten – indien zij niet in de gemeente wonen – wel hun band met 
het lokale initiatief kunnen aantonen. 

• individuele geïnteresseerden die gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren tot het lokale 
beleid rond ontwikkelingssamenwerking. 

De noord-zuidraad streeft naar een evenwicht tussen vertegenwoordigers van lokale initiatieven en 
individuele geïnteresseerden. 
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Artikel 4 – lidmaatschap 
Om lid van de noord-zuidraad te worden moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden: 

• voor lokale initiatieven: om als lokaal initiatief te kunnen worden erkend, moet dit initiatief 
voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden voor de ondersteuning van projecten zoals 
bepaald in het reglement op de subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking (goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 22 november 2011). Een initiatief dat als lid tot de noord-
zuidraad wenst toe te treden, dient hiervoor een aanvraag in bij het college van 
burgemeester en schepenen. Het college gaat na of dit initiatief beantwoordt aan de 
voorwaarden van het reglement op de subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking. 

• voor individuele geïnteresseerden: een individuele geïnteresseerde die als lid tot de noord-
zuidraad wenst toe te treden, dient hiervoor een aanvraag in bij het college van 
burgemeester en schepenen waarin hij zijn motivatie motiveert. 

 
Indien een lid gedurende minimum vier opeenvolgende bijeenkomsten van de noord-zuidraad 
zonder opgave van reden afwezig is, zal dit lid worden gevraagd zijn lidmaatschap te herbevestigen. 
 
Artikel 5 - vergaderingen 
De noord-zuidraad vergadert in principe driemaandelijks. De data hiervan worden door de noord-
zuidraad zelf bepaald. 
 
De noord-zuidraad kiest onder haar leden een voorzitter, die de vergaderingen leidt en de agenda 
samenstelt. Leden die een agendapunt willen toevoegen melden dit aan het secretariaat die dit aan 
de voorzitter overmaakt. 
 
Het secretariaat van de noord-zuidraad wordt verzorgd door de gemeentelijke administratie. 
Adviezen over het lokale beleid rond ontwikkelingssamenwerking die door de noord-zuidraad 
worden geformuleerd, zullen zo snel als mogelijk via het secretariaat aan het college van 
burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Het secretariaat staat eveneens in voor het 
informeren van de leden van de noord-zuidraad over de reactie van het college van burgemeester en 
schepenen op het uitgebrachte advies.  
 
Artikel 6 - besluitvorming 
De noord-zuidraad streeft een besluitvorming bij consensus na. Indien de noord-zuidraad over een 
agendapunt tot stemming moet overgaan, kunnen volgende personen aan deze stemming 
deelnemen: 

• per lokaal initiatief: één vertegenwoordiger 
• elke individueel geïnteresseerde 

 
In geval van staking van stemmen, volgt een herstemming. Indien ook dan nog een staking van 
stemmen optreedt, is het voorstel verworpen. 
 

Bert Meulemans, raadslid verlaat de zitting ingevolge artikel 27 van het Gemeentedecreet. 

13. Kerkfabriek Sint Antonius Abt - jaarrekening 2014 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2014 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 26 februari 2015; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 

BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 
Schoeters, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2014 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 

exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 42.964,89 EUR 
-uitgaven 44.125,98 EUR 
-saldo -1.161,09 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo -1.161,09 EUR 
-overschot exploitatie 2013 55.647,16 EUR 
-exploitatietoelage 0,00 EUR 
-saldo 54.486,07 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 

investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 EUR 
-uitgaven 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2012 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 

art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 

14. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever - jaarrekening 2014 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 

Gelet op de rekening dienstjaar 2014 vanwege de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever  zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 24 maart 2015; 
 

Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 

Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 

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

BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 
Schoeters, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
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art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2014 vanwege de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 12.993,83 EUR 
-uitgaven 21.438,99 EUR 
-saldo -8.445,16 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo -8.445,16 EUR 
-overschot exploitatie 2013 35.498,92 EUR 
-exploitatietoelage 8.023,88 EUR 
-saldo 35.077,64 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 8.023,88 EUR 

investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 EUR 
-uitgaven 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2013 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
15. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - jaarrekening jaartal 2014 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2014 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 19 april 2015; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

Schoeters, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2014 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
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exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 12.647,66 EUR 
-uitgaven 29.569,31 EUR 
-saldo -16.921,65 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo -16.921,65 EUR 
-overschot exploitatie 2013 32.253,12 EUR 
-exploitatietoelage 27.000,00 EUR 
-saldo 42.331,47 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 27.000,00 EUR 
 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 EUR 
-uitgaven 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2013 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
16. Kerkfabriek Sint Antonius Abt - budgetwijziging 2015 
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; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2007 met 
betrekking tot de meerjarenplanning van de kerkfabrieken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2008 met betrekking tot het budget 
2009 en de wijziging van de meerjarenplanning 2008 - 2013; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van 26 maart 2015 van kerkfabriek Sint Antonius Abt 
Boortmeerbeek met betrekking tot de goedkeuring van budgetwijziging 2015;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

Schoeters, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
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art. 1  
Kennis te nemen van de budgetwijziging dienstjaar 2015 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 32.425,00 EUR 
-uitgaven 82.916,00 EUR 
-saldo -50.491,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo -50.491,00 EUR 
-overschot exploitatie 2013 54.486,07 EUR 
-saldo 3.995,07 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 EUR 
-uitgaven 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2013 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
17. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever- budgetwijziging jaartal  2015 
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; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2007 met 
betrekking tot de meerjarenplanning van de kerkfabrieken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2008 met betrekking tot het budget 
2009 en de wijziging van de meerjarenplanning 2008 - 2013; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever van 2015 van 19 mei 
2015 met betrekking tot de goedkeuring van budgetwijziging 2015;  
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een rechtzetting van een administratieve fout betreft; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 
Schoeters, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van de budgetwijziging dienstjaar 2015 vanwege de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw 
Hever waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 9.945,00 EUR 
-uitgaven 49.505,00 EUR 
-saldo -39.560,00 EUR 
-overboekingen -9.000,00 EUR 
-saldo -48.560,00 EUR 
-overschot exploitatie 2013 35.498,92 EUR 
-exploitatietoelage 13.061,08 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 13.061,08 EUR 
 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 EUR 

-uitgaven 9.000,00 EUR 
-saldo -9.000,00 EUR 
-overboekingen 9.000,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2013 3,15 EUR 
-saldo 3,15 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
18. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budgetwijziging 2015 
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; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2007 met 
betrekking tot de meerjarenplanning van de kerkfabrieken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2008 met betrekking tot het budget 
2009 en de wijziging van de meerjarenplanning 2008 - 2013; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken van 19 april 2015 met 
betrekking tot de goedkeuring van budgetwijziging 2015;  
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Overwegende dat deze budgetwijziging een rechtzetting van een administratieve fout betreft; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

Schoeters, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van de budgetwijziging dienstjaar 2015 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie 
Schiplaken waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 9.690,00 EUR 

-uitgaven 71.755,00 EUR 
-saldo -62.065,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo -62.065,00 EUR 
-overschot exploitatie 2013 32.253,00 EUR 
-saldo -29.812,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 29.812,00 EUR 
 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 EUR 
-uitgaven 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2013 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 

 
Bert Meulemans, raadslid vervoegt de zitting. 

19. Aanpassing dotatie politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 
Raadslid Marita Palstermans vraagt of het niet voorbarig is om deze dotatiewijziging al in het budget 
op te nemen. 
De burgemeester licht toe dat de huidige dotatie niet volstaat om te kunnen doen wat men zou 
moeten kunnen doen. De dotatie wordt vastgesteld met onderling akkoord van de gemeenten. De 
politieraad gaat over de plaatsing.  De gemeenteraad moet dus niet beslissen of de ANPR er komt, 
wel of de dotatie daartoe wordt verhoogd. 
Raadslid Bert Meulemans benadrukt dat de fractie niets tegen het principe heeft, maar dat de 
voorstelling volgens hem eenzijdig was.  Een politiek debat over de schaduwzijden is wel degelijk 
nodig. 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met betrekking tot de vaststelling 
van de dotatie 2015 van de gemeente Boortmeerbeek, namelijk 1.034.295,00 EUR, voor de 
politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 
 
Overwegende de noodzaak om het bedrag van deze dotatie aan te passen als gevolg van het plaatsen 
van ANPR-camera's; 
 
Gelet op de beraadslaging in de politieraad van 16 juni 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, Els 

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

art. 1 
Te voorzien in een verhoging van de dotatie van de gemeente Boortmeerbeek aan de politiezone 
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 2015 met  50.000,00 EUR en eveneens te voorzien in een 
investeringssubsidie van 100.000,00 EUR. 
 
art. 2 
Deze verhoging van de dotatie en de investeringssubsidie goed te keuren onder de opschortende 
voorwaarde dat de drie deelnemende gemeenten aan de politiezone dezelfde financiële bijdrage 
leveren. 
 
art. 3  
Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 
 
art. 4  
Dit besluit aan het administratief toezicht te onderwerpen. 
 
20. Budgetwijziging 2015 nr. 1 
Overeenkomstig artikel 15 van het BVR BBC wordt volgende motivering geformuleerd bij de 
hoofdlijnen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 en het budget 2015. 
 
Een veelvoud aan boekhoudkundige wijzigingen betreft de gevolgen van de opheffing van de 
subsidiëring van gesubsidieerde contractuelen en de aanpassing van het gemeentefonds daardoor. 
Deze wijzigingen worden ook opgenomen in het meerjarenplan.  
 
De eerste ervaring met de inning van de belasting op de verspreiding van reclamedrukwerken maakt 
dat de raming kan worden verhoogd. 
 
Waar oorspronkelijk een indexsprong werd voorzien is deze nu geschrapt. 
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Het nieuwe initiatief binnen de politiezone om ANPR-camera’s te plaatsen en te gebruiken leidt tot 
een éénmalige investeringstoelage van 100.000,00 EUR en een aanpassing van de dotatie in de 
exploitatie van 50.000,00 EUR. De korpschef licht de gemeenteraad uitgebreid toe wat de plannen en 
de stand van zaken zijn. 
 
De afrekening van de kosten voor de brandweer/hulpverleningszone wordt voorzien, maar betwist. 
De gemeente verklaarde zich solidair met de gemeenten die tijdig naar de Raad van State konden 
stappen. 
 
De evolutie in de informatica brengt een gewijzigd kosteninzicht mee en dus nieuwe ramingen. 
De opdrachten aan de landmeter werden onderschat en worden aangepast.  
 
Bijzondere dossiers zoals de valbeveiliging bij de veiligheidseisen van de lift in het administratief 
centrum, het herstel van de kerkklok Schiplaken,… en de facturatieverschuiving binnen het onderhoud 
der wegen vragen boekhoudkundige aanpassingen aan het budget. 
Voor ontwikkelingssamenwerking wordt een verhoging van de subsidies ingeschreven zodat de 
nieuwe beleidsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. 
 
De burgemeestersconvenant ontwikkelt zich geleidelijk en de uitrol ervan wordt geleidelijk aan in het 
budget ingeschreven. 
 
Het verbod op het gebruik van pesticiden leidt tot een zoektocht naar alternatieve bestrijding van 
onkruiden.  Daarin werd inzicht verworven en kan het budget geraamd worden om tot aankopen over 
te gaan. 
 
De nieuwe organisatie van de dienst ruimtelijke ordening in samenwerking met Interleuven krijgt 
vorm en het budget kan herraamd worden. 
 
De wijziging in de toelage aan HeBos is het gevolg van een rechtzetting ten aanzien van het vorig 
dienstjaar. 
 
De telefooncentrale kan na een lange lijdensweg eindelijk geïnstalleerd en in dienst genomen worden. 
 
Om de gronden aan de sporthal te kunnen verkopen moeten de kavels bouwrijp worden gemaakt.  In 
het budget worden de nodige fondsen daartoe voorzien. 
 
Het dossier sanering grond aan het politiekantoor kent nu zijn juistere raming en wordt opgenomen. 
Om de verkeerssensibilisatie te versterken, wordt voorzien in de aankoop van 3 
snelheidsinformatieborden. 
 
De gemeenteraad besloot principieel de gronden naast het administratief centrum aan te kopen in 
het kader van de mogelijke uitbreiding bij integratie van het OCMW in de gemeentelijke organisatie. 
Daarnaast werd een project opgestart om voldoende parkeergelegenheid te creëren voor de 
gemeentelijke en politionele diensten door het aankopen van ondergrondse parkeerplaatsen in de 
mouterijsite. 
 
Voor de school wordt voorzien in de aankoop van digitale borden. Tevens zullen in het kader van de 
gezondheidsacties 2 defibrillatoren worden aangekocht. 
 
Er wordt in het kader van het cultuurbeleid  voorzien in de aanpassing van de polyvalente zaal in de 
sporthal. 
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Om de buurtwerking Lievekensbossen te versterken wordt budgettair voorzien in de nodige middelen 
voor de studie van de aanpassing van het buurtlokaal. 
 
Het budget en de meerjarenplan worden zo opgemaakt dat geen nieuwe leningen voor de 
financiering worden voorzien. Daardoor daalt de strategische reserve.  Deze bewuste keuze wordt 
onder meer ingegeven door het gegeven dat de kasoverschotten niet kunnen aangewend worden om 
de AFM gunstig te beïnvloeden. 
 
Raadslid Dirk Bernagie meent dat de 9.000,00 EUR die bijgevoegd wordt voor het herstel van de 
klokken te Schiplaken aan de dure kant is en hij zal op het probleem nog in de mondelinge vragen 
terugkomen. Verder vraagt hij zich af wat de reden van de garageaankoopplannen is en waarom de 
prijs voor de aanleg van de Aststraat zo hoog is. 
 
De voorzitter licht toe dat het de bedoeling is in de mouterijsite 18 parkeerplaatsen voor de politie en 
12 voor de gemeentediensten te voorzien, mede in het licht van een integratie van het OCMW.  
De raming van de Aststraat ligt in het verschil tussen de raming en de uiteindelijke prijs van de 
gekozen offerte. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 
de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2015 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Overwegende de noodzaak om het budget 2015 op sommige posten aan te passen; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een invloed heeft op het meerjarenplan 2014 – 2019; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 2 juni 2015 en de verklarende nota met 
betrekking tot het voorontwerp van budgetwijziging 2015 nr. 1; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2015; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën en interne controle van 23 juni 
2015; 
 
Overwegende de toelichting door de schepen van financiën ter zake; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

Schoeters, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De 
Coninck, Roger Swinnen, Audrey Bogaerts, Marc Usewils en Rudi Renders. 
7 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk 
Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans en Francine De Becker. 
 

art. 1 
De budgetwijziging 2015 nr. 1 goed te keuren. 
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art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
21. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
Raadslid Steven Van Loock vraagt zich af wanneer de reserves op zullen zijn en de gemeente dus 
tegen de lamp zal lopen. 
Schepen Hans De Locht legt uit dat dit een bewuste keuze is. De autofinancieringsmarge moet positief 
blijven, maar daarin mag je reserves niet meetellen. Dus je gebruikt  Voor bijkomende kosten wordt 
nu niet geleend.  
 
Gelet op de omzendbrief BB2014/4 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van 
de meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op de adviezen van het managementteam van 2 juni 2015 met betrekking tot het voorontwerp 
van budgetwijziging 2015 nr. 1 en de aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2015; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2015 met betrekking tot de goedkeuring van 
de budgetwijziging 2015 nr. 1; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 
noodzakelijk maakt; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 
intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen van 23 juni 2015; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

Schoeters, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De 
Coninck, Roger Swinnen, Audrey Bogaerts, Marc Usewils en Rudi Renders. 
7 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk 
Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans en Francine De Becker. 
 

art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
22. Kennisname verslag milieuadviesraad 24 maart 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 24 maart 2015. 
 
23. Kennisname verslag sportraad 16 april 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 16 april 2015. 
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24. Kennisname verslag seniorenraad 28 april 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 28 april 2015. 
 
25. Principe aankoop voormalig rusthuis Ravestein 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt zich af wat nu eindelijk de bestemming zal zijn.  Volgens 
haar moet men dit weten vooraleer de koop te doen. 
De voorzitter van de gemeenteraad bevestigt dat het project met de Kringeling voor een 
schooldelocalisatie nog aan de gang is. Raadslid Dirk Bernagie vraagt daarop wat er dan van de 
einddatum van 30 juni is. Schepen Steven Michiels zegt dat 30 juni een datum was die het 
gemeentebestuur zelf hanteert om het verloop van het dossier strak te houden. Momenteel werd 
opdracht aan de notaris gegeven een aankoopcompromis uit te werken. Nu Agion zijn steun betuigde 
door te bevestigen dat het kon.  Er is geen systeem van voorkooprecht door de school, maar wel een 
unieke positie voor de school zodat de openbare verkoop niet hoeft aangezien er toch geen andere 
valabele kandidaten zijn. 
 
Overwegende dat in de meerjarenplanning van gemeente en OCMW de nodige middelen 
opgenomen zijn om het voormalige rusthuis Ravestein te Hever over te dragen van OCMW naar 
gemeente; 
 
Overwegende dat, mede in het licht van de door de Vlaamse overheid voorziene inkanteling van het 
OCMW in de gemeente, het de bedoeling is dat het OCMW zich tot haar kerntaken kan richten en 
dat patrimoniumbeheer daar niet wordt onder begrepen; 
 
Overwegende dat wanneer de voorwaarden en de procedure gekend zijn om tot overdracht over te 
gaan de gemeente ook verder de bestemming van het gebouw en het parkgebied kan bepalen; 
 
Overwegende het opgestarte gRUP voor dit gebied; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

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

art. 1 
Principieel het voormalige rusthuis Ravestein en het omliggende parkgebied aan te kopen van het 
OCMW. 
 
art. 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken haar akkoord aan dit principe te verlenen en de 
voorwaarden kenbaar te maken waaronder de aankoop kan geschieden. 
 
26. Kosteloze grondverwerving van de gemeente van een perceel grond Koningslaak 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 februari 2014 met 
betrekking tot de goedkeuring van verkavelingsvergunning 2013/00009; 
 
Gelet op de ligging van het project aan de Wespelaarsebaan - Koningslaak, 3190 Boortmeerbeek en 
met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1 sectie A nummer 203L - 203K; 
 
Gelet op het voorstel van de verkavelaar om een strook grond gelegen langs de Wespelaarsebaan, 
kadastraal gekend volgens eigendomstitel en recente kadastrale legger wijk A deel van nummer 
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203/K, met voorbehouden nieuwe perceelidentificatie wijk A nummer 203/R/P0000 met een 
oppervlakte van zevenentachtig centiare (87ca), afgebeeld als lot 4 op een aangehecht plan 
opgemaakt door landmeter Jan Bryssinck en Kristoff Heulens te Mechelen op 10 mei 2015, gratis af 
te staan aan de gemeente om in te lijven in het openbaar domein van de Koningslaak; 
 
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 van 24 september 2013 tot 24 oktober 2013, 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: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

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

art. 1  
Een perceel grond gelegen Wespelaarsebaan, kadastraal gekend volgens eigendomstitel en recente 
kadastrale legger wijk  A deel van nummer 203/K, met voorbehouden nieuwe perceelidentificatie 
wijk A nummer 203/R/P0000 met een oppervlakte van zevenentachtig centiare (87ca), afgebeeld als 
lot 4 op een aangehecht plan opgemaakt door landmeter Jan Bryssinck en Kristoff Heulens te 
Mechelen op 10 mei 2015, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
Koningslaak. 
 
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. 
 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet verwijst naar recente mails uit de buurt van het lokaal 
Aarschotsebaan 33 alwaar een motorbende zich zou gehuisvest hebben. Ondanks alles blijven de 
activiteiten duren en de overheid en de politie doen niets. 
 
De burgemeester Michel Baert zegt dat er veel klopt van wat gezegd is en geeft een overzicht van de 
vele facetten van het dossier en de positie die hij daarbij inneemt.  Het gaat om voorzichtig werken 
achter de schermen om de situatie zo goed mogelijk te houden.  Alle wettelijke toepasbare middelen 
werden ingezet.  Een burgemeester mag, ondanks wat velen denken, niet eigengereid optreden. 
Dikwijls ontstaat zo een gevoel van machteloosheid, iets wat de minister van binnenlandse zaken 
zeker in deze ook al ondervonden heeft. Maar elke reactie wordt doorgegeven aan de politie. 
Aangezien de gedragingen van de clubleden niet altijd is wat er afgesproken werd, is de 
geloofwaardigheid voor de burgemeester ook tanend.  In een recente mail zegt de clubvoorzitter het 
pand te verkopen en een nieuwe locatie te zoeken. 
 
Raadslid Marita Palstermans stelt dat de communicatie over de werken en de verkeerssituaties veel 
te laat kwam. Er zou meer repetitief moeten worden gewerkt om de aandacht van het publiek te 
houden. Bovendien zou het goed zijn te weten wanneer de werken beëindigd zullen zijn. 
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De voorzitter van de gemeenteraad zegt dat het college van burgemeester en schepenen de zaak op 
de voet opgevolgd heeft en dat nog zal doen. 
Schepen Hans De Locht verwijst naar een aantal afspraken die door de werven niet werden 
nagekomen. Onmiddellijk heeft het college van burgemeester en schepenen de werken laten 
stoppen en de toestand laten normaliseren. Er wordt met de elektronische nieuwsbrief gestart 
waardoor mensen sneller er adequater kunnen worden bereikt. 
 
Raadslid Dirk Bernagie meldt dat een klacht van 21 juni 2015 betreffende werken in de Kouter nog 
geen opvolging kreeg. 
 
De burgemeester zegt dat dit zal worden nagegaan in functie van een oplossing. 
 
Raadslid Dirk Bernagie meldt dat het torenuurwerk in Schiplaken helemaal van slag is: wijzers staan 
stil en midden in de nacht is er fout geluid. 
 
De voorzitter wijst erop dat daarom er bijkomend budget werd goedgekeurd.  Of er aan de storende 
elementen wat kan gedaan worden, zal worden nagekeken. 
 
 
Besloten zitting 
 
31. Voordracht leden adviescommissie HaBoBIB 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op artikel 12 van de statuten van de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB dat bepaalt dat de 
gemeente vijf stemgerechtigde leden voor de adviescommissie van HaBoBIB kan voordragen; 
 
Overwegende dat de leden van de adviescommissie een bijzondere belangstelling of kennis van het 
bibliotheekwerk moeten kunnen aantonen en geen gemeentelijk mandataris of personeelslid van de 
opdrachthoudende vereniging HaBoBIB mogen zijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 april 2007 met betrekking tot de samenstelling van 
de adviescommissie; 
 
Overwegende dat mevrouw Mieke Van der Veken, mevrouw An Jéhansart en mevrouw Jeannine (Jo) 
hun ontslag als lid van de adviescommissie hebben ingediend; 
 
Overwegende dat derhalve twee nieuwe leden moeten worden voorgedragen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad de voordracht voor de leden van het adviesorgaan moet doen; 
 
Overwegende dat volgende personen kandidaat zijn:  

• Piet De Keyser, Stationsstraat 32, 3191 Boortmeerbeek;  
• Carine Gommeren, Ida Vermeulenstraat 5, 3191 Boortmeerbeek; 
• Jean-Marie Vanhaverbeke, Pater Damiaanstraat 26, 3191 Boortmeerbeek; 
• Moni Van Loock, Sijsjeslaan 22, 3191 Boortmeerbeek; 

 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
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• Piet De Keyser met 8 JA 
• Carine Gommeren met 18 JA 
• Jean-Marie Vanhaverbeke met 12 JA 
• Moni Van Loock met 2 JA 

 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Carine Gommeren en Jean-Marie Vanhaverbeke voor te dragen als leden van het adviesorgaan bij de 
opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerking HaBoBIB. 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit en deze 
over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. 
Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


