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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  28 september 2015 

 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De Locht, Willy Cornelis
 schepenen 
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, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils, Rudi Renders raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Vanaf punt 5 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 

 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
3. Aanpassing taakstelling gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 

intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen 
4. Exclusiviteitsovereenkomst Interleuven - 1.7 Technische en administratieve begeleiding, 

adviseren en coördineren van projecten 
5. Verlenging exclusiviteitsovereenkomst IGO Leuven 2016 (INL-ploegen) 
6. Principiële vaststelling straatnaam Hoekstraat 
7. Schoolreglement inclusief infobrochure gemeentelijke basisschool 
8. Schoolvrije dagen schooljaar 2015-2016 gemeentelijke basisschool 
9. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 oktober 2015 
10. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 6 oktober 2015 
11. OCMW - jaarrekening 2014 
12. AGB - jaarrekening 2014 
13. Jaarrekening dienstjaar 2014 
14. Budgetwijziging 2015 nr. 2 
15. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
16. Nominatieve subsidie Primus Classic Impanis - Van Petegem 2015 
17. Kennisname verslag jeugdraad 5 mei 2015 
18. Kennisname verslag sportraad 10 juni 2015 
19. Kennisname verslag seniorenraad 15 juni 2015 
 
 
Besloten zitting 
 
30. Aanstelling jurist-diensthoofd burgerzaken (Ax) 
31. HaBoBIB - voordracht lid adviescommissie 
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Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 29 juni 2015 goed. 
 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit:  
• goedkeuring door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 17 juli 2015 met 

betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening 2013 door de gemeenteraad van 15 
december 2014. 

 
3. Aanpassing taakstelling gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 

intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen 
Na de toelichting door schepen Hans De Locht dat de samenstelling van de commissie door de 
decretale bepalingen niet meer beantwoordt aan het doel van de gemeenteraadscommissie en aldus 
de thema’s in het voorliggende voorstel worden beperkt tot de strikt noodzakelijke onderwerpen, 
dankt raadslid Dirk Bernagie het college van burgemeester en schepenen voor dit voorstel en noemt 
het een teken van openheid. Hij vraagt zich wel af wat de frequentie zal zijn van de 
commissievergaderingen in de toekomst. Voorzitter Michel Baert veronderstelt dat dit zeker zal 
verminderen en schepen Steven Michiels wijst erop dat nu de samenstelling van de raad van bestuur 
van het AGB gelijk is aan deze van de gemeenteraad een gemeenteraadscommissievergadering over 
interne verzelfstandiging niet veel zin meer heeft. Raadslid Bert Meulemans verwijst naar de 
regioscreening en stelt dat het een nuttige oefening zou zijn om in de context van de 
gemeenteraadscommissie grondig te onderzoeken welke intergemeentelijke samenwerkingen nuttig 
zijn voor de gemeente en wat in vraag gesteld moet worden.  Op die manier kan de gemeenteraad 
haar beleidstaak in deze onderbouwen. 
 
Gelet op de artikelen 37 tot en met 41 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 39 van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad in zijn midden 
commissies kan oprichten die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te 
bereiden; 
 
Gelet op artikel 39, §1, tweede lid van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat in elke 
gemeente minstens een commissie wordt opgericht die waakt over de afstemming van het 
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 met betrekking tot de oprichting voor 
de legislatuur 2013-2018 van een gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 
intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen; 
 
Overwegende dat de samenstelling van een gemeenteraadscommissie een weerspiegeling moet zijn 
van de bestaande lokale politieke verhoudingen in de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat door de evolutie van het lokale politieke landschap de samenstelling van deze 
gemeenteraadscommissie niet langer als representatief kan worden beschouwd; 
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Overwegende dat hierdoor de werking van de gemeenteraadscommissie niet langer als efficiënt kan 
worden beschouwd omdat de besprekingen van de gemeenteraadscommissie worden herhaald in de 
gemeenteraad; 
 
Overwegende dat het hierdoor wenselijk is de taakstelling van deze gemeenteraadscommissie te 
herzien; 
 
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, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk Bernagie, 
Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De 
Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
De benaming van de gemeenteraadscommissie financiën,  begroting, interne controle en 
intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen aan te passen in 
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen. 
 
art. 2 
De taakstelling van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking en 
verzelfstandigde agentschappen te omschrijven zoals bepaald in artikel 39 §1, tweede lid van het 
Vlaams gemeentedecreet, namelijk de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. 
 
4. Exclusiviteitsovereenkomst Interleuven - 1.7 Technische en administratieve begeleiding, 

adviseren en coördineren van projecten 
Raadslid Steven Van Loock vraagt hoe het praktisch verloopt wanneer de gemeente niet tevreden is.  
Hoelang is de gemeente gebonden? 
De voorzitter licht toe dat het om een principe gaat.  De gemeente heeft tot 31 december 2019 de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de exclusiviteit om taken die anders door de gemeentelijke 
administratie zelf zouden opgenomen worden in voorkomend geval aan Interleuven op te dragen 
zonder dat toepassing moet gemaakt worden van de wet overheidsopdrachten en met als financieel 
gevolg dat er geen btw door Interleuven moet worden aangerekend. Het feit van het al dan niet 
tevreden zijn, situeert zich op het vlak van de opgedragen taak zelf.  Per taak is er een overeenkomst 
die moet worden nageleefd.  Indien een algemene ontevredenheid zou leiden  tot de vraag van het 
opzeggen van de exclusiviteitsmogelijkheid maakt de gemeente gewoon geen gebruik van de 
overeenkomst en verkent zij de markt of laat de opdracht toch door de eigen administratie uitvoeren. 
De keuze voor de toepassing van de exclusiviteit is een opportuniteitskwestie per geval. 
 
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; 
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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; 
 
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 '1.7. 
Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van projecten' kan worden 
gerealiseerd; 
 
Overwegende dat de gemeente 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: 
- 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; 
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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; 
 
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: 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, Alex De Coninck, Roger Swinnen, Dirk Bernagie, 
Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De 
Becker, 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 1 oktober 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: 1.7. Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van 
projecten.  
 
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. 

 
Raadslid Anne Cleiren vervoegt vanaf punt 5 de zitting. 

5. Verlenging exclusiviteitsovereenkomst IGO Leuven 2016 (INL-ploegen) 
Raadslid Bert Meulemans vraagt of er aan een alternatief gedacht werd aangezien er verwarring 
mogelijk is met de naburige Heihoekstraat. Raadslid Rudy Renders zegt het wat creatiever te willen 
zien en oppert de naam van een vroegere burgemeester van Hever te kiezen. Nadat de voorzitter 
Michel Baert naar de cultuurraad verwezen heeft om aldaar het debat te voeren en het advies af te 
wachten, stelt raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet dat het moeilijk is om hierover te stemmen 
aangezien de gemeenteraad zich nu al een gedacht vormt en dus gebonden is voor een advies werd 
verstrekt. De voorzitter Michel Baert zegt dat dit nu eenmaal de procedure is. 
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Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan 
met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 
 
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als 
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven; 
 
Gelet op de goedkeuring van de minister van de betreffende statutenwijziging 1 juli 2008; 
 
Gelet op de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging 
IGO op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013, waardoor de vereniging haar 
statuten heeft aangepast om de leden opnieuw de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve 
dienstverlening te bieden inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen zoals bepaald in een samenwerkingsakkoord  tussen de provincie Vlaams-
Brabant, de openbare besturen en IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur- & 
Landschapsploegen; 
 
Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als diensten die 
enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze 
deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op 
de dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te 
voeren;  
 
Gelet op de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving, inzonderheid in artikel 3, §2 van de 
wet van 24 december 1993, waarin een uitzondering werd opgenomen met betrekking tot de 
toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenwetgeving.  Met name bepaalt artikel 3, §2 van de wet 
van 24 december 1993: “Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet: de 
diensten in de zin van artikel 5 die toegewezen worden aan een aanbestedende overheid , bedoeld in 
artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en 10°, op basis van een uitsluitend recht dat ze uit hoofde van 
bekendgemaakte wettelijke of reglementaire bepalingen geniet en die verenigbaar zijn met het 
verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap”.  Het principe van de 
wederzijdse exclusiviteit bestaat er aldus in dat een gemeente ervoor opteert om voor de levering 
van een dienst, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten, inzonderheid voor de uitvoering van 
gemeentelijke natuuropdrachten, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van IGO en dit voor 
een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden.  Het staat 
de gemeente hierbij echter volledig vrij om deze dienst zelf verder uit te voeren. De gemeente kan 
aldus kiezen om voor de betrokken dienst een beroep te doen op IGO, dan wel om deze dienst 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;  
 
Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de door de 
personeelsleden van IGO geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van de 
beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO in het kader van de 
uitvoering voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden aangerekend;  
 
Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open boekhouding; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 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, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
De wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake het uitvoeren van natuuracties door 
Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, conform de bepalingen van de hernieuwde 
statuten van IGO van 20 december 2013 goed te keuren. 
 
art. 2 
De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015 in het kader van een Dienst van 
Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO , als 
zijnde een overeenkomst in het kader van de wederzijdse exclusieve dienstverlening, met één jaar te 
bekrachtigen. De verlengde samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd in het stelsel van de 
wederzijdse exclusieve dienstverlening. 
 
art. 3 
De verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden zoals 
bepaald in het samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de 
gemeenten en IGO Leuven te laten aanvangen op 1 januari 2016 en te laten eindigen op 31 
december 2016. 
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering en bekendmaking van dit 
besluit en een afschrift van deze beslissing tot het toekennen van een exclusief recht tot 
dienstverlening over te maken aan de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO. 
 
6. Principiële vaststelling straatnaam Hoekstraat 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 1987 en het decreet van 29 november 2002; 
 
Overwegende dat in het kader van verkaveling 2014/00003, gelegen tussen de Leuvensesteenweg, 
de Heihoekweg en de Kwaenijkstraat, een nieuwe straat wordt aangelegd en hiervoor een 
straatnaam moet worden gekozen; 
 
Overwegende dat hiervoor bij voorkeur wordt gekozen uit oude toponiemen; 
 
Overwegende dat de omgeving waarop deze verkaveling wordt gerealiseerd, gekend is met het oude 
toponiem 'de houck'; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2015 om aan 
de nieuwe straat gelegen in de verkaveling 2014/0003 de naam ‘Hoekstraat’ te geven; 
 
Overwegende dat met deze naam wordt verwezen naar het oude toponiem 'de houck'; 
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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. 
1 stem tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet. 
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, 
Marita Palstermans, Kristel Andries en Francine De Becker. 
 

 
art. 1  
Principieel de straatnaam ‘Hoekstraat' voor te stellen voor de straat in de verkaveling 2014/00003, 
gelegen tussen de Leuvensesteenweg, de Heihoekweg en de Kwaenijkstraat. 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen op te dragen een openbaar onderzoek in te stellen over 
de naamgeving van deze straat. 
 
art. 3  
De gemeentelijke cultuurraad advies te vragen vooraleer een definitief besluit te nemen. 
 
7. Schoolreglement inclusief infobrochure gemeentelijke basisschool 
Raadslid Steven Van Loock vraagt of het volledige schoolreglement aan de gemeenteraadsleden kan 
worden bezorgd. 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikelen 42 en 43; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119; 
 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ,afdeling 3bis, artikelen 3-24°+25°, 8, 11ter, 
12, 13 §1-2°, 14 , 17 , 18 § 1 , 19 , 20 §2, 21 , 27bis , 31, 32 , 33 , 34 §1-§2-§3-§4 , 37 §2 5°-6°-7°-8°,§3 
1°-2°-11°-12°, 37/1, 37/2 §1,37/3  §1-§2-§3 , 37/4 §1-§2-§3 , 37/5 §1-§2 , 37/6 §1-§2 , 53, 55, 57 
quater , 37bis §4 3°,§7( cfr hoofdstuk14 in schoolreglement); 
 
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 
2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen 
betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende 
participatie op school; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende 
schoolveranderen in de loop van het schooljaar; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende 
het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende 
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs; 
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Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende 
afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende lokale 
participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27 april 2009 betreffende de 
engagementsverklaring in het basisonderwijs; 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau 
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs; 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, 
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014; 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het 
basisonderwijs; 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht van 
leerlingengegevens bij schoolverandering; 
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) 
goedgekeurd op 24 september 2012 aan actualisatie toe is; 
 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen ,na 
overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure; 
 
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 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, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2012, wordt opgeheven. 
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art. 2 
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd. 
 
art.3 
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de infobrochure. 
 
art. 4 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure  wordt bij elke inschrijving van een 
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische 
drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 
 
8. Schoolvrije dagen schooljaar 2015-2016 gemeentelijke basisschool 
Overwegende dat het schoolbestuur jaarlijks de twee facultatieve vrije dagen (vier halve dagen) en 
de vakanties voor de gemeentelijke basisschool moet vastleggen; 
 
Overwegende dat buiten de twee vrije dagen (vier halve dagen) alle vakanties wettelijk vastgelegd 
zijn; 
 
Overwegende het voorstel van het schoolhoofd; 
 
Overwegende dat van de vastgestelde principes niet wordt afgeweken; 
 
Gelet op de wetten van het basisonderwijs en de onderrichtingen ter zake; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen; 
 
Gelet op het ‘Decreet rechtspositie personeel gesubsidieerd onderwijs’; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2015; 
 
Gelet op artikel 57, §3, 2° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 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, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

De eigen vrije dagen van het schooljaar 2015 - 2016 voor de gemeentelijke basisschool als volgt vast 
te leggen: 
• vrijdag 18 december 2015 (namiddag); 
• woensdag 4 mei 2016 (voormiddag); 
• donderdag 17 mei 2016 (hele dag). 
 
9. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 oktober 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
 



- 149 - 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 3 september voor de algemene vergadering van 
HaBoBIB van 6 oktober 2015 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: 21 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, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering 
van 6 oktober 2015:  

1. vaststelling van het aantal aanwezige aandelen 
2. goedkeuring verslag van 9 juni 2015 
3. Raad van Bestuur: aanstelling opvolger Bert François door de gemeente Haacht 
4. Raad van Bestuur: aanstelling opvolger Josée Naets door de gemeente Boortmeerbeek 
5. Adviescommissie (D.I.S., art. 55) aanstelling opvolger Jo Vranckx, Mieke Van der Veken en 

Ann Jéhansart door de gemeente Boortmeerbeek. 
6. 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. 
 
10. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 6 oktober 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 3 september 2015 voor de algemene vergadering van 
6 oktober 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; 
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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 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
 
- Els Schoeters   met 17 ja, 3 neen en 1 blanco 
- Alex De Coninck   met 19 ja, 1 neen en 1 blanco 
- Kristel Andries   met 16 ja, 4 neen en 1 blanco 
- Marie-Ange Henderix  met 20 ja en 1 blanco 
- Nieke Deleebeeck-Baudet met 15 ja, 4 neen en 2 blanco 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 21 ja 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergadering 
van Habobib die zal plaatsvinden op 6 oktober 2015 , waarbij de volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Alex De Coninck, 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 6 oktober 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. 
 
11. OCMW - jaarrekening 2014 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2014 betreffende de 
vaststelling van de jaarrekening 2013; 
 
Gelet op artikel 174 § 2 van het decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 21 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, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
De rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2014 
gunstig te adviseren. 
 
art. 2   
Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW en de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 
over te maken. 
 
12. AGB - jaarrekening 2014 
Raadslid Anne Cleiren vraagt wat de stand van zaken is rond de hernieuwing van het sanitair in de 
sporthal.  Schepen Remi Serranne, ook voorzitter van het AGB, licht toe dat normaal gezien de werken 
eind augustus hadden moeten klaar zijn, maar door omstandigheden zal het volgens laatste 
informatie 19 oktober 2015 zijn. Er wordt voorzien in twee fazen te werken zodat er steeds toiletten 
beschikbaar zijn. Raadslid Anne Cleiren wenst te weten of er schadevergoedingen mogelijk zijn 
wegens laattijdigheid en of ook het probleem van de toiletten bij de kleedkamers binnen opgenomen 
wordt. Schepen Remi Serranne antwoordt dat op voorstel van de ingenieur de gemeentelijke diensten 
zelf het binnenprobleem zullen oplossen. Raadslid Anne Cleiren vraagt zich af wat de meerwaarde 
hiervan is en stelt het meer logisch te vinden als alles tegelijk zou gebeuren. Schepen Remi Serranne 
verwijst naar het oordeel van de ingenieur en raadslid Bert Meulemans brengt aan dat het nu niet erg 
praktisch is voor de betrokken leerkrachten. Hij stelt de vraag of het verantwoord is dat een 
leerkracht met een kind zo ver naar voor moet en de klas verder alleen moet laten.  Daarom wordt nu 
gevraagd naar de timing van de werken. De voorzitter Michel Baert vraagt zich af of deze vraag dan 
niet beter aan de vorige bewindsploeg moet worden gesteld. Raadslid Anne Cleiren brengt in 
herinnering dat volgens haar het budget toen altijd klein werd gehouden. Zij meent te moeten 
vaststellen dat de huidige werken inhoudelijk niet werden besproken. Raadslid Steven Van Loock 
vraagt of dan de volgende gemeenteraadszitting klaarheid over de timing kan worden gegeven. 
Schepen Remi Serranne zegt hierop niet te kunnen antwoorden zonder het inzicht van de ingenieur. 
Hij  bevestigt evenwel dat de werken zeker gaan gebeuren, liefst zo snel mogelijk, maar verder geen 
timing te kunnen geven. Raadslid Dirk Bernagie vraagt zich af waarom de schepen niet kan 
antwoorden aangezien het werk nu gedeeltelijk in eigen beheer genomen wordt en dat vroeger 
klaarblijkelijk niet zo was. Schepen Remi Serranne en voorzitter Michel Baert geven aan dat de 
ingenieur het zo zegt en dus zal er volgende keer toelichting worden gegeven nadat het aan de 
ingenieur gevraagd werd. 
Raadslid Steven Van Loock verwijst naar het verslag van de revisor en vraagt wat het lot der 
wanbetalers is.  Wordt alzo aan een bepaalde voetbalploeg de toegang tot de sporthal ontzegd 
wegens niet-betaling? Tevens wordt een algemene achteruitgang van ongeveer 9.000,00 EUR 
geconstateerd. Schepen Remi Serranne zegt dat de toegang werd ontzegd tot het moment van de 
aanzuivering van de schulden.  Dit gebeurde voor de activiteiten begonnen. Verder moet worden 
vastgesteld dat sommige clubs uitgeweken zijn wegens bezette uren.  Bovendien stonden sommige 
achterstallen al 10 jaar open. 
 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek van 
15 december 2014 met betrekking tot de goedkeuring van het meerjarenplan 2015 - 2019 en de 
beleidsnota en financiële nota (budget) 2015; 
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Gelet op het verslag van de commissaris van 10 juni 2015 aan de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf Boortmeerbeek over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 
2014; 
 
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2014 door de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf Boortmeerbeek op 29 juni 2015; 
 
Gelet op artikel 243bis §3 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf goedkeurt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 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 en Marc Usewils. 
9 stemmen tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk 
Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
De jaarrekening 2014 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed te keuren. 
 
 
13. Jaarrekening dienstjaar 2014 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 en latere wijzigingen met 
betrekking tot de goedkeuring van de beleidsnota en de financiële nota (budget) 2014; 
 
Gelet op de bespreking in gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 
intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen van 24 september 2015; 
 
Gelet op het advies van de financieel beheerder; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 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 en Marc Usewils. 
5 stemmen tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven 
Van Loock en Kristel Andries. 
4 onthoudingen: Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Francine De Becker en Rudi 
Renders. 

 
art. 1  
De rekening van het dienstjaar 2014 goed te keuren met volgend resultaat in de synthesetabel:  
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 Resultaat op kasbasis Jaarrekenin
g 

Eindbudget Initiëel 
budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.042.834 -142.212 387.929 
 A. Uitgaven 12.325.370 13.202.624 12.954.184 
 B. Ontvangsten 13.368.204 13.060.412 13.342.113 
     
II. Investeringsbudget (B-A) -313.361 -879.828 -988.160 
 A. Uitgaven 325.174 2.296.642 2.463.160 
 B. Ontvangsten 11.813 1.416.814 1.475.000 
     
III. Andere (B-A) -1.211.597 -392.725 -392.725 
 A. Uitgaven 1.392.770 1.392.725 1.392.725 
 1. Aflossing financiële schulden 1.392.770 1.392.725 1.392.725 
 2. Toegestane leningen 0 0 0 
 3. Overige transacties 0 0 0 
 B. Ontvangsten 181.173 1.000.000 1.000.000 
 1. Op te nemen leningen en leasings 0 1.000.000 1.000.000 
 2. Terugvordering van toegestane 

leningen en 
prefinancieringsleningen 

181.173 0 0 

 3. Schenkingen, andere dan 
opgenomen onder deel I en II 

0 0 0 

 4. Overige transacties 0 0 0 
     
IV. Budgettaire resultaat boekjaar 

(I+II+III) 
-482.123 -1.414.765 -992.955 

  
 

   

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat 
vorig boekjaar 

5.920.605 5.920.605 5.017.773 

     
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat 

(IV+V) 
5.438.481 4.505.840 4.024.818 

     
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 

december) 
0 0 0 

 A. Bestemde gelden voor de 
exploitatie 

0 0 0 

 B. Bestemde gelden voor 
investeringen 

0 0 0 

 C. Bestemde gelden voor andere 
verrichtingen 

0 0 0 

     
VIII
. 

Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.438.481 4.505.840 4.024.818 

 
art. 2  
Het kasverslag, de balans op 31 december 2014 en de resultatenrekening 2014 goed te keuren. 
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14. Budgetwijziging 2015 nr. 2 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt waarom initieel niets voorzien werd voor de werken in de Aststraat.  
Schepen Hans De locht verklaart dat deze werken werden vooruitgeschoven.  De 
gemeenteraadscommissie kreeg daarover de nodige toelichting. Op de v raag van het raadslid hoe 
het verschil in de bedragen voor het schoolfruit over de jaren heen kan worden verklaard, zegt 
schepen Karin Derua dat nu alle scholen bediend worden en niet alleen de gemeentelijke basisschool.  
Omwille van administratieve vereenvoudiging en een eenvoudiger subsidiestroom werd voor de 
huidige formule gekozen. 
Raadslid Steven Van Loock zegt te hebben deelgenomen aan de gemeenteraadscommissie financiën 
en zegt te hopen dat de toen gegeven uitleg ook aan de uitnodiging zal worden toegevoegd.  Een 
volgende maal zou dit best vooraf overgemaakt worden. 
 
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; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2015 met betrekking tot de goedkeuring van 
de budgetwijziging 2015 nr. 1 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 en de verklarende nota met betrekking tot het 
voorontwerp van budgetwijziging 2015 nr. 2; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 2015; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 
intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen van 24 september 2015; 
 
Overwegende de toelichting door de schepen van financiën ter zake; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 16 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

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

art. 1 
De budgetwijziging 2015 nr. 2 goed te keuren. 
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art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
15. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
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 29 juni 2015 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op de adviezen van het managementteam met betrekking tot het voorontwerp van 
budgetwijziging 2015 nr. 2 en de aanpassing aan het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 2015; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van de budgetwijziging 2015 nr. 2; 
 
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 24 september 2015; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 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 en Marc Usewils. 
4 stemmen tegen: Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock en Kristel Andries. 
5 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Francine 
De Becker en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
16. Nominatieve subsidie Primus Classic Impanis - Van Petegem 2015 
Overwegende dat op 19 september 2015 door de Wielervrienden Kampenhout de 5e Primus Classic 
Impanis – Van Peteghem werd georganiseerd; 
 
Overwegende dat deze inrichting een bijzondere financiële inspanning van de organisatoren vereist; 
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Overwegende dat deze inrichting bijdraagt tot het prestige van de gemeente in de regio, prestige dat 
bijdraagt tot de socio-economische en culturele uitstraling van de gemeente; 
 
Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 7.500,00 EUR voorzien zijn op het 
exploitatiebudget 2015 op actie nr. 007.002.001.004 en registratiesleutel 0740/64930000 ; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 14 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els 

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

art. 1  
Een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de Wielervrienden 
Kampenhout voor de organisatie van de Grote Prijs Impanis – Van Peteghem op 19 september 2015 
en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 007.002.001.004 en registratiesleutel 0740/64930000 
van het exploitatiebudget 2015. 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
17. Kennisname verslag jeugdraad 5 mei 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 5 mei 2015. 
 
18. Kennisname verslag sportraad 10 juni 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 10 juni 2015. 
 
19. Kennisname verslag seniorenraad 15 juni 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 15 juni 2015. 
 
 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Bert Meulemans ziet dat de werken in de Aststraat overlast veroorzaken waarvoor 
bijzondere maatregelen worden genomen. Hij meent dat een parkeerverbod in de Beringstraat en 
eenrichtingsverkeer in de wijk aan het station verantwoord zijn. Voor de Vosweg en de Sint-
Adriaanweg pleit hij om parkeervakken aan te duiden zodat de inritten worden gevrijwaard en 
iedereen ziet waar er kan worden geparkeerd. In het centrum is een blauwe zone verantwoord om de 
bereikbaarheid van het gemeentehuis te vrijwaren. De omgeving van het gemeentehuis is gevoelig 
voor langparkeerders en dus dringt zulke maatregel zich op. 
Raadslid Steven Van Loock pleit om het fietsverkeer in de wijk aan het station in 2 richtingen mogelijk 
te maken en vraagt zo snel mogelijk de signalisatie aan te passen. 
 
De voorzitter Michel Baert zegt dat dit een terechte vraag is en dat het college van burgemeester en 
schepenen eigenlijk de minst slechte oplossing zoekt.  Zopas besloot het college van burgemeester 
en schepenen om enkele parkings aan het gemeentehuis kort parkerend te maken. Hij herinnert 
tevens aan de voorwaarden die de NMBS opgelegd heeft in het kader van de ontwikkeling van de 
Aststraat. De parking voor langparkeerders aldaar wordt uitgebreid waardoor de werken mochten 
aanvangen. Het zal verder noodzakelijk zijn de situatie te evalueren en bij te sturen.  
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Om een definitieve oplossing te geven, moeten we volgens de voorzitter wachten tot de mouterijsite 
af en bewoond is.  Het kan niet de bedoeling zijn deze inwoners met de nieuwe inrichting te straffen. 
 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet herneemt de door haar aangehaalde kwestie van de 
bouwovertredingen aan het pand Aarschotsebaan 33. Zij vraagt zich af waar het dossier nu al dan 
niet wordt behandeld.  Ondertussen zou er achteraan een afvalstort gemeld zijn. 
 
De voorzitter Michel Baert verwijst naar eerdere toelichting hierover en benadrukt dat het nu aan 
RWO Vlaanderen is en het parket om de zaak op te volgen.  Op de zonale veiligheidsraad van 25 
november 2015 zal hij als burgemeester opnieuw de stand van zaken vragen. Ondertussen heeft de 
gemeente haar taak volbracht. 
 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet haalt het probleem van foutparkeerders aan de kapperszaak aan 
het rond punt in de Bieststraat aan.  Zij vraagt of de klanten van de kapperszaak de parking van de 
bibliotheek mogen gebruiken;. 
 
Volgens schepen Karin Derua is er al geverbaliseerd en kunnen ze terecht op de publieke parking aan 
de bibliotheek, maar wordt gevraagd de parkings vooraan voor de bibliotheekbezoekers te laten. 
 
 
Raadslid Rudy Renders legt de verkeersproblematiek van de Beringstraat op tafel. Volgens hem wordt 
de signalisatie gewoon genegeerd. Zou het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten aan de N26 een 
oplossing zijn? Nu kan men haast niet afslaan. Op de Wespelaarsebaan rijdt iedereen zich vast en zag 
hij zelfs een politiecombi over het fietspad rijden. Als de parking ter hoogte van huisnummer 13 zou 
worden verwijderd, zou dat al een oplossing zijn, zeker voor de bus van De Lijn. 
 
De voorzitter Michel Baert licht toe hoe de parkings aan de Wespelaaarsebaan tot stand zijn 
gekomen. Op vraag van de omwonenden werd het aantal parkings vermeerderd, maar dit kan 
worden herbekeken. Met de politie werd de mogelijkheid van de verkeerslichten besproken, maar 
wellicht zal AWV geen toestemming kunnen geven.  Extra verkeer aan de school zou trouwens niet 
wenselijk zijn, daarom werd de omleiding voorzien langs Wespelaarsebaan en N21. 
 
Raadslid Bert Meulemans merkt op dat de omleiding maar erg summier aangeduid is. 
De voorzitter Michel Baert zegt dat maximaal gebruik gemaakt wordt van de bestaande wegwijzers 
en dat er ook signalisatie in de omliggende gemeenten werd geplaatst. 
 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt de omleiding naar de sporthal te verduidelijken. 
 
Schepen Remi Serranne antwoordt dat hij persoonlijk de aanduidingen heeft aangebracht. 
 
 
Raadslid Dirk Bernagie kaart aan dat de buurtbewoners van de Karabiniersstraat erg ontevreden zijn 
over de toestand waarin de onverharde weg tussen hun straat en de Bieststraat zich bevindt. Dit is 
volgens hem onvermijdelijk wegens de werf en naar hij begreep blijft de projectontwikkelaar 
verantwoordelijk tot de oplevering.  Gelukkig kan hij melden dat de projectontwikkelaar vandaag liet 
weten dat hij het nodige zou doen. 
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De voorzitter Michel Baert zegt dat het college van burgemeester en schepenen zeker de mensen 
niet in de steek wilde laten en dus vandaag ook besloot een aannemer aan te spreken om een 
verharding aan te brengen.  Dat zal nu dus kunnen worden afgezegd. 
 
 
Raadslid Kristel Andries wenst te weten welk beleid de gemeente en het OCMW voeren in het kader 
van de actuele vluchtelingenproblematiek. 
 
De voorzitter van het OCMW legt uit dat binnen het LOI 12 plaatsen worden aangeboden en bezet 
zijn.  Er wordt nu gewerkt aan een bijkomende capaciteit van 8 bewoners in de pastorie Haacht-
station. Het is voor de gemeente van belang actief LOI aan te bieden in het kader van het 
spreidingsplan. Op die manier wordt vermeden dat er ongecontroleerde toestanden ontstaan. 
 
 
Raadslid Anne Cleiren vraagt of de voormalige pastorie te Schiplaken ook niet kan worden ingezet. 
 
De voorzitter van het OCMW zegt dat dit gebouw in een te slechte staat verkeert om in LOI aan 
FEDASIL te worden voorgelegd. Bovendien mag men zich volgens hem ook niet vergalopperen en 
moeten we het doen met wie er is om de begeleiding te kunnen verzorgen. 
 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet komt nogmaals terug op het overvloedige verkeer in 
Boortmeerbeek dat volgens haar zijn oorzaak vindt in de overvloedige bouwprojecten die meer auto’s 
genereren. Hoe dat samen te rijmen valt met de burgemeestersconvenant en de doelstellingen is een 
bijzonder vraagstuk.  Een mogelijkheid is om betere fietspaden te voorzien zodat de CO²-uitstoot door 
meer fietsen kan worden verminderd. 
 
De voorzitter Michel Baert antwoordt dat statistieken aangeduid hebben dat juist het doorgaand 
verkeer oorzaak is van de toename van de CO² in de lucht. Het burgemeestersconvenant geldt voor 
de gemeentewegen.  De gewestwegen hebben een aandeel dat hoger dan 50% ligt.  Zoals bekend 
staan er enkele grote werken op til waardoor het aantal kilometer goed fietspad gevoelig zal 
toenemen. 
Schepen Steven Michiels deelt de gemeenteraad nog mee dat het gRUP Zonevreemde Woningen na 
een procedurele fout gevoerd beroep van de gewestelijk ambtenaar goedgekeurd is en door de 
provincie gepubliceerd. De periode dat de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening nog in beroep 
zou kunnen gaan bij de Raad van State is voorbij waardoor het gRUP nu van toepassing is. 
 
Besloten zitting 
 
30. Aanstelling jurist-diensthoofd burgerzaken (Ax) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 betreffende de vaststelling van de 
personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 betreffende de vaststelling van het 
organogram; 
 
Overwegende dat het organogram de functies aanduidt van de personeelsleden die lid zijn van het 
managementteam; 
 
Overwegende dat de personeelsformatie en het organogram voorzien in een functie van jurist-
diensthoofd burgerzaken (Ax), lid van het managementteam; 
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Gelet op artikel 96, 3e lid van 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 Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen, houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen betreffende 
de vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 mei 2015 betreffende de vacantverklaring van de 
functie van jurist-diensthoofd burgerzaken (Ax) bij bevordering; 
 
Gelet op artikel 12, § 1 van de rechtspositieregeling dat bepaalt dat het college van burgemeester en 
schepenen de kandidaatstellingen beoordeelt wanneer de raad de aanstellende overheid is; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2015 waarbij werd 
vastgesteld dat één persoon, die aan de gestelde voorwaarden voldoet, zich kandidaat heeft gesteld 
voor deze functie, namelijk mevrouw Isabel Henderickx; 
 
Overwegende dat de selectieproeven plaatsvonden op 2 juli 2015 en 11 september 2015; 
 
Gelet op het verslag van de selectiecommissie van 11 september 2015; 
 
Gelet op besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2015 betreffende 
de voordracht van mevrouw Isabel Henderickx als jurist - diensthoofd burgerzaken (Ax), lid van het 
managementteam; 
 
Gelet op de geheime stemming over de motivatie van het college van burgemeester en schepenen 
met als resultaat: unaniem 
 
Gelet op de geheime stemming over de bevordering jurist - diensthoofd burgerzaken (Ax) met 
volgend resultaat: unaniem; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Mevrouw Isabel Henderickx aan te stellen als jurist-diensthoofd burgerzaken (Ax), lid van het 
managementteam met ingang van 1 oktober 2015. 
 
art. 2 
Betrokkene en de weddencentrale van dit besluit in kennis te stellen. 
 
31. HaBoBIB - voordracht lid adviescommissie 
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; 
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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; 
 
Overwegende dat de gemeente momenteel vier leden voor de adviescommissie van HaBoBIB heeft 
voorgedragen; 
 
Overwegende dat derhalve nog één nieuw lid 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;  
• Moni Van Loock, Sijsjeslaan 22, 3191 Boortmeerbeek; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij  21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
• Piet De Keyser   met 20 JA 
• Moni Van Loock   met   1 JA 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Piet De Keyser voor te dragen als lid 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 
 

 


