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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van 26 oktober 2015 

 

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

Verontschuldigd: Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren raadsleden 
 

Vanaf punt 12 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting ingevolge het artikel 51 van het Vlaamse 
Gemeentedecreet. 
Vanaf punt 16 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
3. Ontbinding vzw Social 
4. Bevestiging straatnaam Eugène De Roplein 
5. Desaffectatie voormalige pastorij OLV Gedurige Bijstand (Haacht-Station) 
6. Goedkeuring kosteloze grondafstand wegzate  Lisdoddeweg en Kromme Elleboog - verkaveling 

33.V.280 
7. Intrekking gedeeltelijke verplaatsing voetweg 37 (Hever) 
8. Definitieve vastelling rooi- en onteigeningsplan opening buurtwegen 38 en 39 
9. Aanpassing reglement op de wijkfeesten 
10. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - organisatie online 

biedingen verkoop van onroerend goed 
11. OCMW - budgetwijziging 2015 nr. 1 
12. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt - budgetwijziging 2015 nr. 2 
13. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt - budget 2016 
14. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever - budget 2016 
15. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken-budget 2016 
16. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - goedkeuring rekening 2014 
17. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2014 
18. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 11 december 2015 
19. Cipal - mandatering buitengewone algemene vergadering 11 december 2015 
20. Cipal - aanduiden afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 11 december 2015 
21. Iverlek - mandatering algemene vergadering in buitengewone zitting van 14 december 2015 
22. Iverlek - aanduiden afgevaardigden Algemene vergadering in bijzondere zitting 14 december 

2015 
23. Finilek - mandatering buitengewone algemene vergadering 14 december 2015 
24. Finilek - aanduiden afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 14 december 2015 
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25. EcoWerf - statutenwijziging 
26. EcoWerf- mandatering bijzondere algemene vergadering 16 december 2015 
27. EcoWerf - aanduiden afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 16 december 2015 
28. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering van 23 december 2015 
29. Interleuven - aanduiden afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 23 december 

2015 
30. Kennisname verslag gezondheidsraad 21 april 2015 
31. Kennisname verslag milieuadviesraad 27 mei 2015 
 
Besloten zitting 
32. Samenstelling adviescommissie HaBoBIB 
 
De voorzitter opent de zitting. Hij deelt mee dat schepen Annick DeKeyser na haar bevallingsverlof 
opnieuw de dienst opneemt, dat vervangend schepen Els Schoeters opnieuw haar functie van 
gemeenteraadslid opneemt en dat het tijdelijk mandaat van vervangend gemeenteraadslid voor 
Roger Swinnen afgelopen is. Namens de gemeenteraad wenst de voorzitter schepen Annick 
DeKeyser van harte geluk met de geboorte van haar dochter. 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt om de weergave van de stemming bij punt 13 Jaarrekening dienstjaar 
2014 op pagina 14 te herzien aangezien hijzelf en raadslid Marita Palstermans zich onthouden 
hebben en niet voor gestemd hebben.  De gemeenteraad besluit unaniem deze aanpassing goed te 
keuren. 
 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 28 september 2015 goed. 
 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
Raadslid Bert Meulemans wijst de voorzitter erop dat volgens hem deze kennisname geen loutere 
formaliteit is. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft enkele leemtes aangeduid en 
gesteld dat er te weinig meetbare gegevens worden verstrekt om het behalen van de prioritaire 
doelstellingen te kunnen beoordelen. De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn onvoldoende in 
meetbare componenten vertaald. De vraag is dus wat het beleid daarmee wil doen aangezien 
daarmee de zin van BBC in de mist gaat. Voor het raadslid valt het op dat het OCMW hiervoor 
felicitaties krijgt terwijl de gemeente er niets van bakt. 
De voorzitter Michel Baert zegt dat het beleid er rekening mee zal houden.  Voor hem is BBC nog 
recent en zal Boortmeerbeek niet de enige gemeente zijn die hierover opmerkingen krijgt. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit:  
• Brief van de gouverneur van 13 augustus 2015 met betrekking tot de aanpassing van het 

meerjarenplan 2014 - 2019 en de budgetwijziging 2015 nr. 1 
 
3. Ontbinding vzw Social 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van Vereniging Titel VIII, Hoofdstuk I OCMW-
decreet, SOCiAL op datum van 25 september 2015 tot voorbereiding van de procedure tot 
ontbinding van de Vereniging; 
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Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2015 betreffende de 
ontbinding van de Vereniging Titel VIII Hoofdstuk I OCMW-decreet,  SOCiAL;  
 
Gelet op het feit, dat overeenkomstig artikel 224 van het decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van centra voor maatschappelijk welzijn deze beslissing ter goedkeuring dient te 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad; 
 
Gelet op de statuten van SOCiAL van 30 oktober 2009; 
 
Betreffende het maatschappelijk doel: 
De vereniging heeft tot doel : 
• om de deelnemende OCMW’s te ondersteunen bij studie- en planningsactiviteiten,  
• Om op te treden als overlegorgaan tussen de OCMW’s en 
• om gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren 
 
Betreffende de vroegtijdige ontbinding: 
De algemene vergadering beslist over de vroegtijdige ontbinding van de vereniging.  
Ingeval van ontbinding, wordt een vereffenaar aangesteld, voorgedragen door de algemene 
vergadering, die een voorstel van vereffening aan de algemene vergadering bezorgt. 
 
Overwegende de mededeling van alle partnerbesturen tot stopzetting van de samenwerking met 
SOCiAL voor afname van gezinszorg vanaf 31 december 2015; 
 
Overwegende derhalve een feitelijke stopzetting van de regionale Dienst voor Gezinszorg en 
Aanvullende thuiszorg na 1 januari 2016; 
 
Overwegende het grote aantal stopzettingen van afname van dienstverlening via SOCiAL waardoor 
een beperkte afname van dienstverlening na 1 januari 2016 (Juridische dienstverlening, 
groepswerking, arbeidstrajectbegeleiding, organisatie- en communicatiebeheer); 
 
Overwegende de aanvraag van het merendeel van de partnerbesturen tot uittreding uit de OCMW-
vereniging SOCiAL waardoor een sterke vermindering van het aantal deelnemende besturen na 1 
januari 2016; 
 
Overwegende de effectieve stopzettingen door de besturen van afname van dienstverlening in de 
loop van 2016 (tot 30 juni 2016); 
 
Overwegende derhalve een feitelijke stopzetting van de OCMW-vereniging SOCiAL na 1 juli 2016;  
 
Overwegende dat men binnen de vereniging geen structurele opportuniteiten meer ziet om de 
vereniging te behouden en dat het niet raadzaam wordt geacht om de samenwerking in de huidige 
vorm en structuur te behouden; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
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art. 1 
Overeenkomstig artikel 224 van het decreet van 19 december 2008  betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn het besluit van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 28 mei 2015 betreffende de ontbinding van de Vereniging Titel VIII Hoofdstuk I OCMW-
decreet, genaamd SOCiAL, goed te keuren. 
 
art. 2 
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2015 betreffende de verbintenis om, 
na aanzuivering van alle ontvangsten en lasten alsook de kosten van liquidatie, het passief van de 
vereniging te verdelen onder alle aangesloten leden van de vereniging goed te keuren op volgende 
manier: 
a. kosten van vervroegde ontbinding: evenredige verdeling onder alle deelnemende besturen 
b. overheadkosten: op basis van inwonersaantal 
c. kosten verbonden aan operationele dienstverlening: a rato van afname 
 
4. Bevestiging straatnaam Eugène De Roplein 
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 er verwarring bestaat over de juiste benaming van het plein gelegen tussen de 
Provinciesteenweg, de Pleinstraat en de Neysetterstraat (Haacht); 
 
Overwegende dat de naam Eugène De Roplein in meerdere oude documenten van de gemeente 
effectief wordt gebruikt; 
 
Overwegende dat bij sommige andere administraties dit plein gekend is als Eugène De Roplein en bij 
andere als Pleinstraat; 
 
Overwegende dat het daarom wenselijk is de naam van dit plein opnieuw formeel vast te stellen; 
 
Overwegende dat de naam Eugène De Ro verwijst naar de grondlegger van de nabijgelegen 
brouwerij Haacht; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2015 om het 
plein gelegen tussen de Provinciesteenweg, de Pleinstraat en de Neysetterstraat (Haacht) de naam 
‘Eugène De Roplein' te geven; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Principieel de straatnaam ‘Eugène De Roplein' voor te stellen voor het plein tussen de 
Provinciesteenweg, de Pleinstraat en de Neysetterstraat (Haacht). 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen op te dragen een openbaar onderzoek in te stellen over 
de naamgeving van deze straat. 
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art. 3  
De gemeentelijke cultuurraad advies te vragen vooraleer een definitief besluit te nemen. 
 
5. Desaffectatie voormalige pastorij OLV Gedurige Bijstand (Haacht-Station) 
De voorzitter van het OCMW licht toe dat het de bedoeling is dat het OCMW op korte termijn 8 LOI-
plaatsen kan creëren om zo tegemoet te komen aan de vraag van de federale regering. Antwoord dat 
gepaard gaat met maximale subsidiëring. 
 
Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten 
van 7 mei 2004 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de voormalige pastorij gelegen langs de Pleinstraat 1, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie B, nrs. 154 d3 en 154 m3; 
 
Overwegende dat de gemeente de intentie heeft aan dit gebouw een andere bestemming te geven; 
 
Gelet op artikel 275/1 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten van 7 mei 2004 en latere wijzigingen dat stelt dat een pastorij pas een nieuwe 
bestemming kan krijgen nadat ze is gedesaffecteerd door de Vlaamse Regering, na advies van de 
bisschoppelijke overheid;  
 
Overwegende dat deze voormalige pastorij tot op heden niet werd gedesaffecteerd; 
 
Overwegende dat aan dit gebouw geen andere bestemming kan worden gegeven zolang het gebouw 
niet is gedesaffecteerd; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Aan het bisdom te vragen een advies met betrekking tot de desaffectatie van de voormalige pastorij 
gelegen langs de Pleinstraat 1, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie B, nrs. 154 
d3 en 154 m3 te willen uitbrengen. 
 
art. 2  
Het dossier over te maken aan het Vicariaat Vlaams-Brabantter attentie van Monseigneur Lemmens, 
Varkensstraat 6 te 2800 Mechelen. 
 
6. Goedkeuring kosteloze grondafstand wegzate  Lisdoddeweg en Kromme Elleboog - 

verkaveling 33.V.280 
Gelet op de verkavelingsvergunning met refeentie 33.V.280 zoals verleend door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 30 juni 1999 aan de heer Verschueren Johan, landmeter 
uit Kortenberg; 
 
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van wegenis en riolering zoals besloten door de 
gemeenteraad in zitting van 27 maart 2000; 
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Gelet op de verklaring van gratis grondafstand om de gerealiseerde wegenis en nutsvoorzieningen 
aan het openbaar domein toegevoegd te worden zoals ingesloten bij de verkavelingsaanvraag van 13 
november 1998; 
 
Gelet op het opmetingsplan van 13 maart 2015 zoals opgesteld door landmeter Johan Artois voor 
Geoscoop bvba uit Herent; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken wegzate aan de Kromme Elleboog en de Lisdoddeweg 
kadastraal gekend als afdeling 2, sectie B met perceelnummers 301/T en 309/C met een totale 
oppervlakte van 28 are en 6 ca; 
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op de definitieve oplevering van de werken; 
 
Overwegende dat uit de plannen blijkt dat er 1 perceelnummer moet worden toegevoegd, namelijk 
perceelnummer 301/S; 
 
Gelet op het aangapaste opmetingsplan van 11 mei 2015 met referentienummer 24039/10224 zoals 
opgesteld door landmeter Johan Artois voor Geoscoop bvba uit Herent; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastrale bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
 
Gelet op het bodemattesten van 18 september 2015; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 18 mei 2015 met betrekking tot de kosteloze grondafstand van 
de wegzate in verkaveling 33.V.280 18  in te trekken. 
 
art. 2 
Een strook grond met een oppervlakte van 28 are en 6 centiare, afgebeeld als lot 1 op het 
aangepaste opmetingsplan met referentienummer 24039/10224 opgemaakt door landmeter Johan 
Artois voor Geoscoop bvba uit Herent, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 3  
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
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art. 4  
Landmeter Johan Artois voor Geoscoop bvba uit Herent op te dragen een origineel gehandtekend 
plan te bezorgen aan de dienst grondgebiedzaken. 
 
7. Intrekking gedeeltelijke verplaatsing voetweg 37 (Hever) 
Na de toelichting door de voorzitter Michel Baert vraagt raadslid Steven Van Loock of het intrekken 
van de verlegging inhoudt dat de oorspronkelijke weg in ere hersteld wordt. De voorzitter Michel 
Baert antwoordt dat dit in een volgende fase wordt bekeken. Momenteel is de weg niet in gebruik en, 
behoudens een kleine aanzet, niet meer zichtbaar. Raadslid Bert Meulemans meent dat de aanzet 
nog goed zichtbaar is en dat onderhoudswerken van maaien en snoeien zouden kunnen volstaan.  
Zolang de weg niet is afgeschaft, blijft hij bestaan. 
Op vraag van raadslid Steven Van Loock bevestigt de voorzitter Michel Baert dat tegen de volgende 
gemeenteraadszitting de visie van het college van burgemeester en schepenen bekend zal zijn. 
Raadslid Rudy Renders zegt dat de situatie hem doet denken aan het dossier van voetweg 68.  Daar 
was zelfs een petitie van 300 handtekeningen, maar daar was in tegenstelling tot nu de zaak niet zo 
snel geklonken. De voorzitter Michel Baert zegt dat het een andere zaak betreft.  De stand van zaken 
is dat de Vrederechter alle partijen in de lopende rechtszaak op 19 november 2015 ter plaatse heeft 
samengeroepen.  Zijn uitspraak zal bepalend zijn voor het verdere verloop in deze. 
 
Gelet op de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en bij 
de wet van 19 maart 1866; 
 
Gelet op de omzendbrief van de provincie Vlaam-Brabant van 1995; 
 
Gelet op het Provinciaal politiereglement van 25 augustus 2010; 
 
Gelet op het decreet rond landinrichting van 28 maart 2014; 
 
Gelet op de rondzendbrief van de provincie Vlaams-Brabant van 23 oktober 2014; 
 
Overwegende het stappenplan opgenomen in de rondzendbrief van 23 oktober 2014 tot wijziging 
voetwegen met bijhorende rooilijnplannen; 
 
Overwegende de regelmatige vraag vanuit de buurt aan het gemeentebestuur het gedeelte voetweg 
37 te Hever, en dit tussen Ida Vermeulenstraat en N26, open te stellen voor gebruik; 
 
Overwegende dat in het ruime kader van het ontwerp voor de wegenis van de Ida Vermeulenstraat, 
horende bij het project 'Verbindingsriolering Bieststraat', het opportuun is de openbare wegenis naar 
hedendaagse behoeften af te stemmen; 
 
Gelet op de aanstelling van landmeter Ludo Cuyt bvba uit Haacht door het college van burgemeester 
en schepen in zitting van 13 februari 2012 overeenkomstig de overheidsoopdracht met bijzonder 
bestek 2011-171; 
 
Overwegende de plaatsbepaling van de voetweg door landmeter Cuyt uit Haacht; 
 
Overwegende dat de plaatsomstandigheden een verlegging verantwoorden; 
 
overwegende het voorontwerpplan van landmeter Cuyt uit Haacht met index A van 11 maart 2015 
houdende het voorlopig voorstel tot verlegging van het gedeelte voetweg 37 te Hever met bijhorend 
voorstel voor de rooilijn voor de verlegde voetweg; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 houdende de voorlopige vaststelliing 
van de rooilijn; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van  1 juli 2015 tot en met 31 augustus 2015; 
 
Gelet op het verslag van de hoorzitting openbaar onderzoek 'verlegging buurtweg 37' van 10 
augustus 2015; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 8 schriftelijke bezwaren werden ontvangen: 
- Marc Snyders en Magda Maes, Pater Damiaanstraat 8A te 3120 Tremelo 
- Frans Jacobs 
- Bert en Joke Barmans – Michiels, Ida vermeulenstraat 22 te 3191 Boortmeerbeek 
- bvba V, M, JM SPORT, Leuvensesteenweg 155A te 3191 Boortmeerbeek 
- Monique Vantilborgh, Leuvensesteenweg 155A te 3191 Boortmeerbeek 
- bvba Monivan, Leuvensesteenweg 155A te 3191 Boortmeerbeek 
- Rachelle Verstreken, Pontstraat 4 te 3190 Boortmeerbeek 
- Marjan Beelen en Robin Capiaux, Leuvensesteenweg 155 te 3191 Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het Vlaamse gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 Niet over te gaan tot een gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 37 (Hever). 
 
art. 2 De provinciale dienst mobiliteit van deze beslissing in kennis te stellen. 
 
8. Definitieve vastelling rooi- en onteigeningsplan opening buurtwegen 38 en 39 
Raadslid Bert Meulemans vraagt hoe breed de weg eigenlijk is.  De voorzitter Michel Baert antwoordt 
dat alles werd nagemeten en dat de bijzonder opvallende afpaling wel degelijk klopt. 
 
Gelet op de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en bij 
de wet van 19 maart 1866; 
 
Gelet op de omzendbrief van de provincie Vlaams-Brabant van 1995; 
 
Gelet op het Provinciaal politiereglement van 25 augustus 2010; 
 
Gelet op het decreet rond landinrichting van 28 maart 2014; 
 
Gelet op het rooilijndecreet van 8 mei 2009; 
 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 4 april 2014 en bijhorende uitvoeringsbesluit 
van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere wetgeving en reglementering inzake buurt- en 
voetwegen; 
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Gelet op de rondzendbrief van de provincie Vlaams-Brabant van 23 oktober 2014; 
 
Overwegende het stappenplan opgenomen in de rondzendbrief van 23 oktober 2014 tot wijzing 
voetwegen met bijhorende rooilijnplannen; 
 
Overwegende dat er geen veilige fietsverbinding is tussen Schrans en Kruisveldweg om onder andere 
de gemeentelijke school in de Beringstraat te bereiken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van de rooilijnen voor de verlenging van het gedeelte van de buurtwegen met nummer 
42, als verbinding tussen de buurtwegen 38, 39 en 42 te Boortmeerbeek, zoals weergegeven op 
hetzelfde voorontwerpplan van landmeter Cuyt met index A 786/2 van 10 maart 2015; 
 
Overwegende dat hierover een openbaar onderzoek werd gehouden van 15 juni 2015 tot en met 31 
augustus 2015; 
 
Overwegende dat door volgende personen een bezwaarschriften werden ingediend: 
• Vanderstraete-Vander Bracht, Bredepleinstraat 86, 3190 Boortmeerbeek; 
• bvba Laurens, Leuvensesteenweg 287, 3190 Boortmeerbeek; 
 
Overwegende de evaluatie van deze bezwaarschriften: 
• Vanderstraete-Vander Bracht, Bredepleinstraat 86, 3190 Boortmeerbeek; 

1. Wat betreft de bestaande situatie is het de bedoeling de buurtwegen op elkaar te laten 
aansluiten in een en geen doodlopende wegen te behouden of te creëren.  Weg 39 is 
gedeeltelijk bestaand en is daarom niet belastend voor aanpalenden. Het project werd 
opgevat vanuit de buurtweg 42 wat verklaart waarom de plaats van aankondiging ter plaatse 
daar was. 

2. Bij de realisatie van de buurtweg zal de gemeente moeten voorzien in inrichting en 
onderhoud. Dat is een beleidskeuze van de gemeente.  In die zin is de opmerking terecht en 
beantwoord. 

3. Het is de bedoeling de buurtweg(en) binnen het voorgestelde tracé te realiseren. Een 
verbreding dringt zich niet op, maar de realisatie is juist een antwoord op de gestelde 
problematiek zodat het onderhoud in het bermbeheersplan kan worden opgenomen met 
een aangepast regime. De aanpassing van benaming/nummering in het dossier moet de 
gemelde verwarring beantwoorden. 

• Voor het bezwaarschrift van bvba Laurens, Leuvensesteenweg 287, 3190 Boortmeerbeek:  
Wat betreft het argument over het tijdstip van het openbaar onderzoek moet gewezen worden 
op de onmogelijkheid voor de gemeenteraad om tijdens de zomermaanden te vergaderen 
waardoor in elk ander geval van periode van openbaar onderzoek op dat vlak een risico op 
ongeldigheid van termijnen zou worden gelopen. 
Dat de onteigening te weinig gemotiveerd zou zijn is onjuist. Het is niet omdat de reden 
eenvoudig weer te geven is, dat ze onvoldoende zou zijn. Het verbinden van de wijk Schrans met 
de buurt van de schoolomgeving via een trage weg die reeds lang in gebruik is, is een reden die 
op zich al voldoende plausibel en transparant is om de motivatie te schragen. De bewering over 
een gebrek aan openbaar nut is loos aangezien de nabijheid en de infrastructuur van de N26 
voldoende bekend zijn en er verder geen duidelijker oplossing is dan de voorgestelde. Het 
bezwaar bevat bovendien het bewijs van wat de motivatie is van de onteigening. 
De argumentatie over de inrichting van de voetweg is voorbarig aangezien de onteigening de 
grondinname betreft en niet de inrichting. 
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Het is de bedoeling van het bestuur een buurtweg te creëren waarop gefietst kan worden, niet 
een fietspad.  De argumenten over de breedte van een fietspad en het vademecum zijn daarom 
niet ter zake. Een verschil tussen een theoretische inname en een praktische inname is een 
veronderstelling van de bezwaarindiener die in de werkelijkheid niet mogelijk is.  
De bezwaarindiener heeft voorafgaandelijk aan de indiening van het bezwaar minstens een 
overleg met de burgemeester gehad. 
Wat de schatting betreft, zal deze volgens de geijkte procedure verlopen en dus aan alle 
voorwaarden van waardebepaling voldoen. Het openbaar onderzoek betreft niet de beoordeling 
van de schatting; 
 

Gelet op de schattingsverslagen met datum 9 oktober 2015 van landmeter Cuyt uit Haacht voor de 
innames 1 tot en met 14: 
 Inname 1 – 245,2 m² aan 3,50 EUR/m2 of een totaal van 858,20 EUR; 
 Inname 2 – 196,0 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 588,00 EUR; 
 Inname 3 – 60,8 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 182,40 EUR; 
 Inname 4 – 66,6 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 199,80 EUR; 
 Inname 5 – 121,5 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 364,50 EUR; 
 Inname 6 – 74,8 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 224,40 EUR; 
 Inname 7- 78,0 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 234,00 EUR; 
 Inname 8 – 92,9 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 278,70 EUR; 
 Inname 9 – 197,0 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 591,00 EUR; 
 Inname 10 – 131,1 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 393,30 EUR; 
 Inname 11 – 163,7 m² aan 2,00 EUR/m² of een totaal van 327,40 EUR; 
 Inname 12 – 70,4 m² aan 2,00 EUR/m2 of een totaal van 140,80 EUR; 
 Inname 13 – 72,6 m² aan 2,00 EUR/m² of een totaal van 145,20 EUR; 
 Inname 14 – 73,40 aan 2,00 EUR/m² of een totaal van 146,80 EUR; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
De naam van betrokken project "verbinding buurtwegen 38,39 en 42" met nummer 786 te wijzigen 
naar "Opening buurtwegen 38 & 39 GRONDGEBIED BOORTMEERBEEK" overeenkomstig de 
rondzendbrief van 23 oktober 2014 van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
art. 2 
De buurtwegen 38 en 39 op grondgebied Boortmeerbeek definitief te openen en de rooilijnen 
definitief vast te stellen overeenkomstig de documenten van landmeter Cuyt uit Haacht met 
plannummers 786/3A, 786/3B, 786/3C, 786/3D en 786/3E. 
 
art. 3 
De schattingen van de te verwerven delen van percelen binnen de rooilijn te aanvaarden en dit voor 
de innames 1 tot en met 14 overeenkomstig de schattingsverslagen van 9 oktober 2015: 
 Inname 1 – 245,2 m² aan 3,50 EUR/m2 of een totaal van 858,20 EUR; 
 Inname 2 – 196,0 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 588,00 EUR; 
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 Inname 3 – 60,8 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 182,40 EUR; 
 Inname 4 – 66,6 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 199,80 EUR; 
 Inname 5 – 121,5 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 364,50 EUR; 
 Inname 6 – 74,8 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 224,40 EUR; 
 Inname 7- 78,0 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 234,00 EUR; 
 Inname 8 – 92,9 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 278,70 EUR; 
 Inname 9 – 197,0 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 591,00 EUR; 
 Inname 10 – 131,1 m² aan 3,00 EUR/m2 of een totaal van 393,30 EUR; 
 Inname 11 – 163,7 m² aan 2,00 EUR/m² of een totaal van 327,40 EUR; 
 Inname 12 – 70,4 m² aan 2,00 EUR/m2 of een totaal van 140,80 EUR; 
 Inname 13 – 72,6 m² aan 2,00 EUR/m² of een totaal van 145,20 EUR; 
 Inname 14 – 73,40 aan 2,00 EUR/m² of een totaal van 146,80 EUR; 
 
art. 4 
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in kennis te stellen van deze 
gemeenteraadsbeslissing. 
 
art. 5 
De deputatie op basis van onderhavig dossier, de vraag te stellen tot beslissing van de opening van 
de buurtwegen 38 en 39 op grondgebied Boortmeerbeek. 
 
9. Aanpassing reglement op de wijkfeesten 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2008 met betrekking tot de goedkeuring van 
het reglement ter stimulering van wijkfeesten in de gemeente; 
 
Gelet op artikel 1.2 van dit reglement dat bepaalt dat een wijkfeest in principe een openlucht-
gebeuren is dat doorgaat tussen 1 juni en 30 september; 
 
Overwegende de maatschappelijke evolutie om ook wijkfeesten te organiseren buiten de vermelde 
periode; 
 
Overwegende dat het wenselijk is het gemeentelijk reglement aan te passen aan de wijzigende 
maatschappelijke omstandigheden; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2008 met betrekking tot de stimulering van 
wijkfeesten in de gemeente in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepast regelement op de ondersteuning van wijkfeesten goed te keuren waarvan de tekst als 
volgt luidt: 
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Reglement ter stimulering van de wijkfeesten in de gemeente 
 
Artikel 1 
Binnen de kredieten voorzien op de gemeentelijke begroting wordt aan de organisatoren van een 
wijkfeest op het grondgebied Boortmeerbeek een maximale tussenkomst van 200,00 EUR toegekend 
wanneer de organisatie voldoet aan de in dit reglement opgenomen voorwaarden. 
 
1. Een wijkfeest wordt georganiseerd voor de inwoners van een straat of groep van straten 

erkenbaar als een wijk en heeft als doel de integratie van de inwoners als buurt te bevorderen. 
Streefdoel moet zijn minstens de bewoners van 10 verschillende adressen onder de deelnemers 
te tellen. 

2. Het wijkfeest wordt georganiseerd door de buurtbewoners zelf en niet door een vereniging of 
organisatie met commercieel doel. 

3. Het wijkfeest wordt georganiseerd op een locatie in de wijk waaraan een subsidie wordt 
toegekend. 

4. De tussenkomst van de gemeente bedraagt 200,00 EUR per wijkfeest.  De organisator moet 
daartoe minimaal één maand voor de activiteit een dossier indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen waarin wordt aangegeven welke uitgaven met deze subsidie zullen 
worden verricht. 

5. Er kan slechts één tussenkomst per begrotingsjaar per wijk toegekend worden. 
6. De leden van het college van burgemeester en schepenen en de financieel beheerder kunnen het 

wijkfeest bezoeken om de aanwending van de middelen te controleren. 
 
Artikel 2 
De subsidie wordt uitgekeerd in 4 gemeentelijke geschenkbonnen van 50,00 EUR op te kopen bij de 
Boortmeerbeekse handelaars. 
 
Artikel 3 
De nodige fondsen te voorzien onder actie 007.001.003.002 - registratiesleutel 0710/64910000 van 
het exploitatiebudget. 
 
10. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - organisatie online 

biedingen verkoop van onroerend goed 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt of de online-biedingen bindend zijn. Juridisch moet het toch sluitend 
zijn. Schepen Steven Michiels licht toe dat het lastenboek moet worden gevolgd en dat het systeem 
dat hij kent ultiem schriftelijk en met gesloten omslagen werkt. 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden); 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente sporadisch een verkoop van patrimonium moet organiseren; 
 
Overwegende dat de organisatie hiervan de nodige deskundigheid vereist waarover de gemeente 
niet altijd in voldoende mate beschikt; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Organisatie online biedingen verkoop van 
onroerend goed” een bestek met nr. 2015374 werd opgesteld door de dienst secretariaat; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
 
Overwegende dat 27 november 2015 wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de 
offertes; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2015374 en de raming voor de opdracht 
“Organisatie online biedingen verkoop van onroerend goed”, opgesteld door de dienst secretariaat. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
 
art. 2  
Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
art. 3  
Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

• Publiek Vastgoed, Waterpoel 73 te 1652 Alsemberg 
• Eenmaal Andermaal bvba, Plantinkaai 1A te 2000 Antwerpen 
• Covast cvba, Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 Gent 
• Fednet vzw, Paul Veldekensstraat 3E te 1602 Vlezenbeek 
• Notaclick (KFBN), Bergstraat 30-34 te 1000 Brussel. 
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art. 4  
De offertes moeten het bestuur bereiken ten laatste op 27 november 2015. 
 
11. OCMW - budgetwijziging 2015 nr. 1 
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 artikel 150 en 156 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 november 2014 met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget van het OCMW dienstjaar 2015 en de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014 - 2019 nr. 2; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 betreffende de kennisname van 
het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2015, de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 
2019 nr. 2 en de gemeentelijke dotatie aan het OCMW; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 september 2015 betreffende de 
goedkeuring van de budgetwijziging 2015 nr. 1; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de gemeente en de budgetwijziging 
2015 nr. 2 van de gemeente; 
  
Overwegende dat de budgetwijziging 2015 nr. 1 van het OCMW reeds opgenomen is de 
budgetwijziging 2015 nr. 2 van de gemeente; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 september 2015 
betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 2015 nr. 1 van het OCMW. 
 
art. 2  
Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW over te maken. 
 

Raadslid Bert Meulemans, raadslid verlaat de zitting ingevolge het artikel 51 van het Vlaamse 
Gemeentedecreet. 

12. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt - budgetwijziging 2015 nr. 2 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
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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 de gemeenteraad van 15 december 2014 met betrekking tot het budget 
2015 en de wijziging van het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek van 7 
augustus 2015 met betrekking tot de goedkeuring van budgetwijziging 2015 nr. 2;  
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een rechtzetting van een administratieve fout betreft; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een invloed heeft op het meerjarenplan 2014 - 2019 van de 
gemeente; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, 
Audrey Bogaerts, Marc Usewils en Rudi Renders. 
6 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita 
Palstermans, Kristel Andries en Francine De Becker. 
 

art. 1  
De budgetwijziging dienstjaar 2015 nr. 2 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven, goed te keuren: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 32,425,00 EUR 
-uitgaven 82,916,00 EUR 
-saldo -50.491,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2013 55.647,16 EUR 
-exploitatietoelage 49.329,91 EUR 
-saldo 54.486,07 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 49.329,91 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 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
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art. 2  
De nodige middelen voor de uitvoering van de budgetwijziging 2015 nr. 2 van de kerkfabriek Sint-
Antonius Abt te voorzien. 
 

art. 3 
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 

13. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt - budget 2016 
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 de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 

Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek van 6 
augustus 2015 met betrekking tot de goedkeuring van budget 2016;  
 

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

BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Maurice Vanmeerbeeck, Els 
Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita 
Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 

exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 32.427,00 EUR 
-uitgaven 51.256,00 EUR 
-saldo -18.829,00 EUR 
-overboekingen -21.000,00 EUR 
-overschot exploitatie 2014 54.486,07 EUR 
-exploitatietoelage 0,00 EUR 

-saldo 14.657,07 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt   0,00 EUR 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 EUR 
-uitgaven 21.000,00 EUR 
-saldo -21.000,00 EUR 
-overboekingen 21.000,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2014 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
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art. 2 
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
14. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever - budget 2016 
Raadslid Dirk Bernagie merkt op dat de klassering van het orgel wel erg duur uitvalt. De voorzitter 
Michel Baert antwoordt dat het hier verplichtingen uit het verleden betreft. 
 
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 de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever van 19 mei 2015 met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget 2016;  
 
Overwegende dat omwille van het feit dat zich in de kerk een als monument beschermd orgel 
bevindt het noodzakelijk is de verwarming te vervangen door vloerverwarming; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Maurice Vanmeerbeeck, Els 
Schoeters, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
6 onthoudingen: Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het budget dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever waarbij vastgesteld 
wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven, goed te keuren: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 9.945,00 EUR 
-uitgaven 28.970,00 EUR 
-saldo -19.025,00 EUR 

-overboekingen -91.000,00 EUR 
-saldo -110.025,00 EUR 
-overschot exploitatie 2014 35.077,64 EUR 
-exploitatietoelage 74.947,36 EUR 
-saldo 0,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 74.947,36 EUR 
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investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 EUR 

-uitgaven 91.000,00 EUR 
-saldo -91.000,00 EUR 
-overboekingen 91.000,00 EUR 
-overschot exploitatie 2014 3,15 EUR 
-saldo 3,15 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 3,15 EUR 
 
art. 2  
In het budget 2016 van de gemeente en in het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 de nodige 
middelen te voorzien. 
 
art. 3 
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
15. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken-budget 2016 
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 de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken van 3 augustus 2015 
met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2016;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Maurice Vanmeerbeeck, Els 
Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita 
Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 8.050,00 EUR 

-uitgaven 28.285,00 EUR 
-saldo -20.235,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2014 42.331,47 EUR 
-exploitatietoelage 0,00 EUR 
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-saldo 22.096,47 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 
-overschot exploitatie 2014 2.000,00 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. 
 

Raadslid Bert Meulemans, raadslid vervoegt de zitting. 
16. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - goedkeuring rekening 2014 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2014 met betrekking tot de verlenging van 
de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant voor de schooljaren 2014 - 
2020; 
 
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2014 in de vergadering van het Beheerscomité van de 
Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant van 21 mei 2015; 
 
Gelet op artikel 9 §3 van de statuten van de intergemeentelijke samenwerking dat stelt: “Het 
beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden.”; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
De jaarrekening 2014 van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant goed te keuren. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de DirCo. 
 
17. Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant - jaarverslag 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-
Brabant voor het jaar 2014. 
 
18. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 11 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; 
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 8 oktober 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Riobra op 11 december 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten 
mevrouw Marie-Ange Henderix en de heer Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadsleden, aan te 
duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van Riobra die zullen 
plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018 waarbij beide volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van Riobra op 11 december 2015:  
1. Statutenwijziging 
2. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2015 
3. Bespreking strategie en activiteiten 2016 + Goedkeuring begroting boekjaar 2016 
4. Diversen/Rondvraag 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
19. Cipal - mandatering buitengewone algemene vergadering 11 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 21 oktober 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 11 december 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Cipal:  
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie) 
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
20. Cipal - aanduiden afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 11 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 21 oktober 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 11 december 2015;  
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager:s schepen Steven Michiels met19 ja 
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Els Schoeters  met 14 ja en 5 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Schepen Steven Michiels aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan 
de algemene vergadering van Cipal op 11 december 2015. 
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art. 2   
Raadslid Els Schoeters aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 11 december 2015. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging CIPAL 
Cipalstraat 1, 2440 Geel. 
 
21. Iverlek - mandatering algemene vergadering in buitengewone zitting van 14 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 15 september 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van Iverlek op 14 december 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Iverlek:  
1. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders 
2. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen 
3. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder 

door de VREG 
4. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016. 

5. Uitkering interim-dividend 2015 - bekrachtiging 
6. Statutaire benoemingen 
7. Statutaire mededelingen 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
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22. Iverlek - aanduiden afgevaardigden Algemene vergadering in bijzondere zitting 14 december 

2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 15 september 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van Iverlek op 14 december 2015;  
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: raadslid Audrey Bogaerts met 17 ja en 2 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 13 ja en 6 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Gemeenteraadslid Audrey Bogaerts aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van Iverlek op 14 december 2015. 
 
art. 2   
Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 14 december 2015. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
 
23. Finilek - mandatering buitengewone algemene vergadering 14 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Finilek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 6 oktober 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Finilek op 14 december 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Finilek op 
14 december 2015:  
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016 

2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
24. Finilek - aanduiden afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 14 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 6 oktober 2015 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Finilek op 14 december 2015;  
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: schepen Steven Michiels  met 18 ja en 1 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix met 18 ja en 1 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Schepen Steven Michiels aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan 
de algemene vergadering van Finilek op 14 december 2015. 
 
art. 2   
Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 14 december 2015. 
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art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Finilek, 
Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 
 
25. EcoWerf - statutenwijziging 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de brief van Ecowerf van 17 september 2015 met betrekking tot de statutenwijziging van de 
opdrachthoudende vereniging; 
 
Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dat bepaalt dat elke statutenwijziging uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene 
vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, aan de deelnemers moet worden bezorgd; 
 

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf, waarop de statutenwijziging 
zal worden besproken, voorzien is op 16 december 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, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 

 
art. 1 
De statutenwijziging van EcoWerf, zoals voorgesteld in de brief van 17 september 2015, goed te 
keuren. 
 

art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, 
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 
 

26. EcoWerf- mandatering bijzondere algemene vergadering 16 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; 
 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 september 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 16 december 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 

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

 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de bijzondere algemene vergadering van 
EcoWerf:  
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 17/06/2015 
3. Budgetten 2016 
4. Werkingsbijdragen 2016 
5. Diversen 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
27. EcoWerf - aanduiden afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 16 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging EcoWerf; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 september 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 16 december 2015;  
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: schepen Karin Derua  met 16 ja en 3 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 13 ja en 6 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Schepen Karin Derua aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van EcoWerf op 16 december 2015. 
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art. 2   
Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 16 december 2015. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, 
Aarschotsesteenweg 201, 3012 Leuven. 
 
28. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering van 23 december 2015 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 24 september 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 23 december 2015; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 
Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van Interleuven:  
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 27 mei 2015 
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2016 
4. Begroting 2016 
5. Toetreding streekontwikkelingsintercommunale Haviland met 1 aandeel - cfr art. 15 van de 

statuten. 
6. Goedkeuring toetreding door Interleuven als vennoot bij de streekontwikkelingsintercommunale 

Haviland 
7. Diversen. 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
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29. Interleuven - aanduiden afgevaardigden buitengewone algemene vergadering 23 december 
2015 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 24 september 2015 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 23 december 2015;  
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Overwegende dat gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck verhindert is; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 13 ja en 6 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix met 19 ja 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Schepen Remi Serranne aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan 
de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 23 december 2015. 
 
art. 2   
Gemeenteraadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 
gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 23 
december 2015. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Interleuven 
Intergemeentelijke Vereniging, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven. 
 
30. Kennisname verslag gezondheidsraad 21 april 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 21 april 2015. 
 
31. Kennisname verslag milieuadviesraad 27 mei 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 27 mei 2015. 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Steven Van Loock vraagt wat de stand van zaken is van de werken aan de sporthal. 
Schepen Remi Serranne, voorzitter AGB, vraagt of er nog klachten waren over het binnen toilet bij 
kleedkamers 5 en 6.  Immers was de herstelling hiervan door de eigen diensten al op 6 juli 2015 
afgewerkt. Wat de planning van de werken zelf betreft, heeft hij de chronologie opnieuw nagegaan.  
Daaruit bleek dat de oorspronkelijke optie om tegen eind augustus de werken te plannen en af te 
werken tijdens zijn verlof moest worden bijgestuurd omdat er nog sportweken waren. Vervolgens 
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werd schriftelijk op 1 september 2015 het aanvangsbevel  gegeven voor 14 september 2015. Nadat 
de aannemer opwierp dat hij onmogelijk binnen deze termijn zijn onderaannemers kon contacteren, 
werd mondeling de datum van 19 september 2015 afgesproken.   
 
Helaas verstond de aannemer 19 oktober 2015 waardoor opnieuw discussie ontstond om finaal 
effectief te beginnen op 5 oktober 2015. Op die manier werd nog de termijn gerespecteerd zodat 
schadevergoedingen vermeden werden.  Momenteel is er wel een probleem met een fit in de 
waterleiding.  Dit brengt hopelijk geen vertraging met zich. 
 
 
Besloten zitting 
 
33. Samenstelling 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 de besluiten van de gemeenteraad van 29 juni 2015 en 28 september 2015 met betrekking 
tot de voordracht van leden van deze adviescommissie; 
 
Overwegende dat bij de keuze van deze leden geen rekening werd gehouden met de kandidatuur 
van mevrouw Marjan Andries, Mimosalaan 10, 3190 Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is de voordracht van de leden van adviescommissie te 
hernemen; 
 
Overwegende dat de gemeente momenteel drie leden voor de adviescommissie van HaBoBIB moet 
voordragen; 
 
Overwegende dat volgende personen kandidaat zijn:  

• Marjan Andries, Mimosalaan 10, 3190 Boortmeerbeek;  
• 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 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 

• Marjan Andries met 14 JA 
• Piet De Keyser met 8 JA 
• Carine Gommeren met 19 JA 
• Jean-Marie Vanhaverbeke met 5 JA 
• Moni Van Loock met 11 JA 

 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT:  
 
art. 1 
De besluiten van de gemeenteraad van 29 juni 2015 en 28 september 2015 met betrekking tot de 
voordracht van leden van de adviescommissie van HaBoBIB in te trekken. 
 
art. 2 
Carine Govveren, Marjan Andries en Moni Van Loock voor te dragen als lid van de adviescommissie 
bij de opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerking HaBoBIB. 
 
art. 3  
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 
 

 


