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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  14 december 2015 

 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, Hans De Locht, 
Willy Cornelis schepenen 
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, 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 
 

 
Vanaf punt 4 vervoegt Annick DeKeyser, schepen de zitting. 
Vanaf punt 8 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
3. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2016 op 

een zaterdag of een zondag vallen 
4. Motie lastenverlaging voor lokale besturen 
5. Contantbelasting - aflevering van administratieve documenten 2016 
6. Kohierbelasting - milieubelasting 2016-2019 
7. Kohierbelasting - afvalbelasting 2016-2019 
8. OCMW - budget 2016 
9. Politiezone - dotatie 2016 
10. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
11. Beleidsnota en financiële nota 2016 
12. Kennisname verslag jeugdraad 8 september 2015 
13. Kennisname verslag sportraad 23 september 2015 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 23 november 2015 goed. 
 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende toezichtbesluiten:  
• besluit van de gouverneur van 17 november 2015 met betrekking tot de goedkeuring van de 

rekening over het boekjaar 2014 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek; 
• besluit van de gouverneur van 17 november 2015 met betrekking tot de goedkeuring van de 

rekening over het boekjaar 2014 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever; 
• besluit van de gouverneur van 17 november 2015 met betrekking tot de goedkeuring van de 

rekening over het boekjaar 2014 van de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken. 
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3. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2016 op 

een zaterdag of een zondag vallen 
Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 
en latere wijzigingen;  
 
Overwegende dat in 2016 volgende feestdagen op een zaterdag of een zondag vallen: 
• zondag 1 mei 2016; 
• zondag 25 december 2016; 
 
Gelet op artikel 232 § 2 van de rechtspositieregeling dat bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks 
bepaalt op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden 
gecompenseerd; 
 
Overwegende dat voor de sporthalmedewerkers een afzonderlijke regeling noodzakelijk is vermits zij 
in een rollend uurrooster worden tewerkgesteld; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2015; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van de representatieve vakorganisaties van 29 oktober 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, Hans De 

Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, 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 feestdagen die in 2016 op een zaterdag of een zondag vallen te verplaatsen naar volgende 
vervangdagen waarop de gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn: 

• zondag 1 mei 2016 wordt vervangen door vrijdag 6 mei 2016; 
• zondag 25 december 2016 wordt vervangen door maandag 31 oktober 2016. 

 
art. 2  
Voor werknemers die op deze compensatiedag niet werken omwille van een deeltijds of rollend 
uurrooster, de compensatiedag vast te stellen op de eerstvolgende activiteitsdag na deze 
compensatiedag.  
 

Schepen Annick DeKeyser vervoegt de zitting. 

4. Motie lastenverlaging voor lokale besturen 
Gelet op de beslissingen van de federale regering om de RSZ-verlaging voor werkgevers uitsluitend 
toe te passen voor de privé-sector; 
 
Gelet op het standpunt van de verenigingen van steden en gemeenten: VVSG, VSGB en UVCW; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, 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 college van schepenen en burgemeester te vragen om aan te dringen bij de federale Minister 
van Financiën de voorgestelde verlaging van de werkgeversbijdragen tot 25% in het kader van de 
taks shift ook toe te passen op de contractuelen, tewerkgesteld in de lokale besturen en op die 
manier als volwaardige werkgever aanzien te worden. 
 
art. 2 
Aan het college van schepenen en burgemeester te vragen om aan te dringen bij de federale Minister 
van Pensioenen op een engagement om de duurzame financiering van de pensioenen niet uitsluitend 
ten laste te leggen van de lokale besturen en ook in deze materie een gelijk speelveld te willen 
creëren tussen alle overheden.  
 
5. Contantbelasting - aflevering van administratieve documenten 2016 
Raadslid Marita Palstermans vraagt waarom een gewone procedure duurder lijkt dan een speciale. 
Schepen Hans De Locht licht toe dat wanneer men naar de werkelijke kost kijkt het de bedoeling is dat 
de burger een afgerond bedrag kan betalen.  Wanneer men kijkt naar de inspanning die de gemeente 
moet leveren om het product af te leveren is dat in alle gevallen gelijk zodat een onderscheid 
gemeentelijk niet hoeft. 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken zware lasten voor de gemeente 
meebrengt en het gepast is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen; 
 
Overwegende dat een aantal belastingtarieven moeten worden verduidelijkt om praktisch werkbaar 
te zijn; 
 
Overwegende dat, alhoewel de FOD Binnenlandse Zaken over retributies spreekt, de Vlaamse 
Minister van Binnenlands Bestuur bepaalt dat over belastingen moet worden gesproken in alle 
gevallen waarin sprake is van een verplichting en de burger nergens anders dan bij de overheid 
terecht kan; 
 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten; 
 
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen; 
 
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011-betreffende de coördinatie van de gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van vergoedingen 
ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de 
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en 
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen; 
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Gelet op de omzendbrief van 24 september 2014 waarbij kennis gegeven werd van de herziening van 
de bedragen ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van de elektronische identiteitskaarten, 
de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de 
verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen;   
 
Gelet op de administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur voortvloeiend uit de 
wetgeving op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de verplichte inlichtingen 
aan notarissen; 
 
Overwegende dat de ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 een vergoeding tot 65,00 
EUR nog als aanvaardbaar beschouwt voor het invullen van de inlichtingsformulieren van notarissen 
op voorwaarde dat alle soortgelijke inlichtingsverstrekkingen gelijk behandeld worden; 
 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1985 en latere wijzigingen betreffende de 
milieuvergunningen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het 
Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunningen (Vlarem) en latere wijzigingen en de daaruit 
voortvloeiende administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur; 
 
Overwegende het aantal openbare onderzoeken die door de gemeente voor de aanvragers moeten 
worden georganiseerd; 
 
Overwegende de sterk stijgende kostprijs voor de verwerking van de administratieve en technische 
dossiers van allerlei aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
 
Gelet op de kosten die gepaard gaan met de bijkomende onderzoeken bij verkavelingsdossiers 
betreffende de riolerings- en afwateringsonderzoeken; 
 
Overwegende dat het afleveren van bepaalde vergunningen gepaard gaat met allerlei zeer duur 
studiewerk; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2003 betreffende het onderzoek van de 
waterhuishouding in verkavelingen en bouwloten; 
 
Overwegende de kostprijs van de werkzaamheden in het kader van de milieuvergunningsaanvragen; 
 
Overwegende dat de voorgestelde belasting tot doel heeft de aanvrager de kostprijs van de 
behandeling van zijn dossier, buiten de normale administratieve verrichtingen, te laten betalen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 betreffende de wooncode; 
 
Gelet op het decreet van 17 maart 1998 betreffende diverse beleidsbepalingen; 
 
Gelet op artikel 22 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de 
kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 4 van 7 september 1993 tot vaststelling van het bedrag, de 
voorwaarden en de wijzen van betaling van een voorafgaande heffing aan de houder van het bestand 
bij de uitoefening van het recht om overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van persoonsgegevens, kennis te krijgen van persoonsgegevens; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 1991, betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Overwegende dat de federale overheid een vergoeding van 0,05 EUR per kopie voorop stelt en dat 
dit bedrag voor een veelvoud van kopieën aanvaardbaar is, mits rekening te houden met de interne 
berekening waarbij vastgesteld wordt dat een enkelvoudige kopie, mede door onder meer de 
naburige rechten, reprobel en milieutaks en zonder de personeelskost in rekening te brengen, een 
kostprijs van 0,25 EUR inhoudt; 
 
Overwegende dat kopies die niet op de eigen gemeentelijke apparatuur kunnen worden gemaakt, 
tegen kostprijs moeten kunnen worden afgeleverd; 
 
Overwegende dat in het kader van de duurzaamheid andere informatiedragers voorkeur genieten; 
 
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten gehouden 
worden en dat het derhalve verantwoord is een belasting te heffen op het afleveren van allerlei 
aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 
vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarte, 
de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten 
en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 27 maart 2013; 
 
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, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
8 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van 
Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor het dienstjaar 2016 wordt ten behoeve van de gemeente, onder de navolgende voorwaarden, 
een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken, en op de aflevering van 
sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen. 
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de 
gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 
 
A. Afgifte van administratieve stukken (maakloon) 
 
Identiteitsdocumenten, verblijfstitels, certificaatcodes en rijbewijzen 
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Artikel 1 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen 
en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn samengesteld uit 
de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke contantbelasting voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor 
Belgen en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen wordt 
vastgesteld als volgt: 

• elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen + elektronische verblijfstitels afgeleverd 
aan vreemde onderdanen bedoeld in artikel1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 
maart 2013: 
⁰ gewone procedure:  5,60 EUR 
⁰ dringende procedure: 5,40 EUR 
⁰ zeer dringende procedure: 5,00 EUR 

 
• biometrische verblijfstitels en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van 

derde landen, bedoeld in artikel 1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 maart 2013: 
⁰ gewone procedure:   3,10 EUR 
⁰ dringende procedure:  5,40 EUR 

 
• KIDS-ID: 

⁰ gewone procedure:  4,80 EUR  
⁰ dringende procedure: 3,50 EUR 
⁰ zeer dringende procedure: 3,10 EUR 
⁰ tweede KIDS ID:  3,80 EUR 

 
• rijbewijs:    5,00 EUR 

 
• nieuwe certificaatcode:   3,00 EUR 

 
Reispaspoorten 
 
Artikel 3 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit de 
kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
 
Artikel 4 
De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de gemeente 
worden aangerekend, te verhogen met een contantbelasting van 10,00 EUR. 
 
Administratieve stukken 
 
Artikel 5 
Er wordt geen belasting geheven op de afgifte van attesten, getuigschriften en uittreksels uit de 
bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand, die ambtshalve of op verzoek worden 
uitgereikt. 
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Artikel 6 
Op volgende administratieve stukken wordt wel een belasting geheven: 

• Per antwoord en perceel voor inlichtingen voor de opmaak van akten of geofficialiseerde 
inlichtingen in verband met koop en verkoop van gronden of de milieustatus van een 
perceel: 65,00 EUR. 

Het antwoord wordt pas verstrekt na betaling van de verschuldigde som. 
• Individuele of collectieve adresaanvragen: 0,02 EUR per adres met een minimum van   

1,00 EUR + verzendingskosten. 
• Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en waarvan 

het bestuur niet verplicht is het om administratieve redenen af te geven en voor zover in 
overeenstemming met het gemeentelijk reglement van openbaarheid van bestuur: 0,05 EUR 
met een minimum van 0,25 EUR of tegen kostprijs wanneer de kopie niet met de eigen 
gemeentelijke apparatuur kan worden gemaakt; 

• Trouwboekje: 25,00 EUR. 
 
Invordering 
 
Artikel 7 
De belasting wordt geheven voorafgaandelijk aan de afgifte van het belastbare stuk.  
 
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen, op het desbetreffende stuk, 
van een kleefzegel waarop het belastingbedrag vermeld is of de afgifte van een betalingsbewijs. 
 
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een 
of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in 
bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden. 
 
Geschillen en bezwaren 
 
Artikel 8 
De belastingschuldige die weigert de in de hoger genoemde artikelen vastgestelde belasting te 
betalen, moet het bedrag van de belasting in bewaring geven in handen van de financieel beheerder 
en dit tegen ontvangstbewijs, totdat het college van burgemeester en schepenen over het bezwaar 
beschikt heeft.   
 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze contantbelasting 
bij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk 
worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden 
binnen termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning, of ingeval  
van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
Het bezwaarschrift kan onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend 
via duurzame drager (elektronische informatiedrager,  e-mail, ...). 
 
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het 
nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar 
van de belasting niet heeft goedgekeurd. 
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B. Aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen 
 
Artikel 9 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

• bouwaanvraag, verkavelingsaanvraag en de daaraan gekoppelde vergunningen 
⁰ eenvoudige dossiers (werken van geringe omvang, tuinaanleg, tuinhuisjes, een enkele 

garage, afsluitingen, enz.) dewelke zonder tussenkomst van een architect kunnen 
worden behandeld: 50,00 EUR 

⁰ uitgebreide dossiers: 100,00 EUR verhoogd met de werkelijke kost van het openbaar 
onderzoek en het onderzoek over de waterhuishouding (riolerings- en 
afwateringsproblematiek) 

• aktename van meldingsplichtige werken: 20,00 EUR 
• schattingsverslag in het kader van stedenbouwkundige verplichtingen: 250,00 EUR 
• conformiteitsattest verhuurde woning in functie van Vlaamse Wooncode: 61,97 EUR per 

woning 
• voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3, zoals in bijlage 1 van het Vlarem: 13,00 EUR 
Deze belasting is niet van toepassing op: 

⁰ het lozen van normaal huisafvalwater. 
⁰ de inrichting van een opslagplaats voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in 

oplossing gehouden vloeistoffen voor normaal gebruik. 
⁰ de inrichting van opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 

55 °C, maar de 100 °C niet overtreffend 
• voor de inrichtingen gerangschikt in klasse 2, zoals in de bijlage 1 van het Vlarem en de 

grondwaterwinningen van categorie A en de grondwaterwinningen van categorie B zonder 
milieueffecten- of veiligheidsrapport: 125,00 EUR 

• voor de inrichtingen van klasse 1, zoals bepaald in de bijlage 1 van het Vlarem: 2.000,00 EUR 
• indien het een hernieuwings-, uitbreidings- of veranderingsaanvraag klasse 1 betreft: 

1.000,00 EUR 
• indien voor een klasse 1-vergunning of een grondwaterwinning een milieueffecten- of 

veiligheidsrapport nodig is: 2.500,00 EUR 
 
De belastingen worden steeds verhoogd met de werkelijke kostprijs voor de organisatie van de 
openbare onderzoeken en de onderzoeken over de waterhuishouding (riolerings- en 
afwateringsproblematiek). 
 
Artikel 10 
De contante belasting is verschuldigd op het ogenblik van de indiening van het dossier door de 
melder of de aanvrager.  
 
Artikel 11 
De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op de rekening van de gemeente.  Een kopij van 
het overschrijvingsbewijs wordt, zoals voor de overige dossierkosten ter attentie van de Vlaamse 
Gemeenschap, bij de indiening van de aanvraag gevoegd.  Een aanvraag kan niet behandeld worden 
zonder betaling van deze belasting. Na de inning van de contantbelasting wordt een betalingsbewijs 
afgeleverd. 
 
Artikel 12 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij wege 
van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen.  De belastingstermijn bedraagt in dat geval twee maanden en de bezwaartermijn drie 
maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
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Artikel 13 
De belastingsschuldigen die menen onrechtmatig of te hoog belast te zijn, kunnen – op straffe van 
verval – binnen de drie maanden te rekenen vanaf de contante betaling een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet naam en adres van de belastingplichtige en de gemeente van aanslag bevatten, 
met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden.  In beide gevallen zal een 
ontvangstbewijs afgeleverd worden.  Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële 
vergissing of een stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige 
deputatie de aanslagjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 
 
Artikel 14 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
Artikel 15 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van Vlaams 
gemeentedecreet.  
 
art. 2 
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
6. Kohierbelasting - milieubelasting 2016-2019 
Raadslid Steven Van Loock vraagt of voor de rechtspersonen ook a rato van de vervuiling wordt 
betaald. Schepen Steven Michiels wijst erop dat de bedrijven met privébedrijven werken en dat daar 
ook andere tarieven gelden als men gesorteerd aanbiedt. Op die manier heeft het daar dus ook een 
effect. 
 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende de algemene dienstverlening in het kader van het milieu; 
 
Overwegende de algemene verplichtingen van de gemeente in het kader van de milieuwetgeving; 
 
Overwegende de talrijke milieu-initiatieven die de gemeente neemt in het belang van alle inwoners 
zoals bijvoorbeeld sensibilisatieacties, subsidiëringbeleid, waterbeheersing, slibverwerking, strijd 
tegen sluikstorten, enz.; 
 
Overwegende dat deze dienstverlening voor alle gebruikers gelijk is en niet onder het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ kan worden begrepen omdat deze dienstverlening geen betrekking heeft op de 
behandeling van afvalstoffen en dus een gelijkmatige verdeling van de lasten verantwoord is; 
 
Overwegende dat het heffen van een afzonderlijke milieubelasting bijdraagt tot de sensibilisatie van 
de bevolking en het organiseren van bijzondere milieu-initiatieven; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 15 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 ten behoeve van de gemeente een milieubelasting te 
vestigen. 
 
art. 2 
a) De belasting bedraagt 60,00 EUR per jaar en per gezin.  Zij wordt ten laste gelegd van elk 

gezin gewoonlijk of tijdelijk op het grondgebied van de gemeente verblijvend. 
 Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen. 
b) De belasting bedraagt 40,00 EUR per jaar voor: 

• een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het 
rijksregister van de gemeente opgenomen is  

• en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon 
samenwonend met minderjarigen op een adres in het rijksregister van de gemeente 
opgenomen is. 

 Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen. 
c) De belasting bedraagt 40,00 EUR per jaar voor een standplaats binnen een kampeerterrein of 

weekendverblijfpark. 
d) Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 60,00 EUR per jaar, voor elke nijverheids-, 

handels- of andere instelling,  vereniging of groepering. 
 
art. 3 
“Gezin” wordt gebruikt in dezelfde zin als in de bepaling gegeven door de laatste algemene 
onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters. 
Voor nijverheids-, handels- of andere instellingen, verenigingen of groeperingen wordt de belasting 
geheven wanneer zij over een eigen vestiging beschikken en wordt de belasting geheven op naam 
van de nijverheids-, handels- of andere instelling,  vereniging of groepering. 
 
art. 4  
§ 1 De uitbater van een kampeerterrein en/of weekendverblijfpark ontvangt vanwege het 

gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, 
voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. Daarin worden de gegevens 
van de belastbare gezinnen of personen opgenomen. 

 De uitbater van een kampeerterrein en/of weekendverblijfpark die geen aangifteformulier 
heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het 
belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter 
beschikking te stellen. 

 Op basis van deze gegevens rekent de uitbater de verschuldigde belasting met de financieel 
beheerder af. 

 
§ 2 Bij gebrek aan aangifte binnen de in de voorgaande paragraaf gestelde termijn, of in geval 

van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de 
belasting ambtshalve ingekohierd. 
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§ 3 Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het 

college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, 
de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is 
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

 De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

 
§ 4 De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd 

gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.  Deze termijn 
wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk 
te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 

 
art. 5 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
art. 6 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
art. 7 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 8 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 
ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het 
herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden 
ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet 
heeft goedgekeurd. 
 
art. 9 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten. 
 
art. 10 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Vlaams Gemeentedecreet. 
 
art. 11 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
7. Kohierbelasting - afvalbelasting 2016-2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil onvoldoende kan 
worden gefinancierd met retributies en tarieven die het principe 'de vervuiler betaalt' volgen; 
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Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil voor alle potentiële 
afhaalpunten moet gebeuren en niet alleen voor alle werkelijke afhaalpunten van EcoWerf; 
 
Overwegende dat niet alle afval dat moet worden opgehaald en verwerkt, kan worden toegewezen 
aan identificeerbare vervuilers; 
 
Overwegende dat daardoor alle belastingplichtigen moeten bijdragen en niet alleen diegenen die als 
afhaalpunt gebruik maken van de organisatie van EcoWerf; 
 
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen best verhaald 
worden op alle inwoners deels via een vast belastingbedrag en deels via een retributie die 
gedifferentieerd wordt in functie van de afvalsoort en in functie van het aangeboden gewicht; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 15 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse kohierbelasting gevestigd op het 
ophalen en verwerken van diverse fracties huishoudelijk afval en met huishoudelijke afvalstoffen 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en voor het gebruik van het containerpark. 
 
art. 2  
De belasting is verschuldigd door: 

• de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in 
het vreemdelingenregister op 1 januari; 

• de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even 
welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft op 1 januari, hetzij tijdelijk, hetzij als 
tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn 
in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister; 

• ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die op 1 januari als hoofd- en of bijkomende 
activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of 
dienstverlenende activiteit uitoefent. 

 
art. 3  
De belasting bedraagt 72,00 EUR per jaar voor een gezin en een rechtspersoon.  
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De belasting bedraagt 36,00 EUR per jaar voor  
• een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister 

van de gemeente opgenomen is  
• en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon 

samenwonend met minderjarigen op een adres in het rijksregister van de gemeente opgenomen 
is. 

De belasting wordt ingekohierd door het college van burgemeester en schepenen. 
 
art. 4  
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester 
en schepenen.  Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden 
gemotiveerd.   
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
 
art. 5  
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de provincie- en 
gemeentebelastingen, voor zover zijn niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
art. 6  
Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams gemeentedecreet 
 
art. 7  
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan EcoWerf, OVAM en de toezichthoudende 
overheid. 
 
8. OCMW - budget 2016 
De voorzitter van het OCMW geeft toelichting bij de hoofdlijnen van het budget en het meerjarenplan 
van het OCMW. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de beide documenten unaniem 
goedgekeurd. Wat de toelage van gemeentewege betreft moet rekening gehouden worden met zeer 
recente gegevens over een bijpassing rond de maaltijdcheques en de opname van de 
weerwerkgesco’s. Daardoor zal één en ander later nog in een budgetwijziging moeten worden 
aangepast. Vandaag wordt in het budget van de gemeente voorzien in een toelage van 2.240.000,00 
EUR in plaats van de 2.190.000,00 EUR, zoals vermeld in het ontwerptoelagebesluit, die nog dateert 
van voor de laatste afspraak tussen gemeente en OCMW. Evenwel zal moeten rekening gehouden 
worden met een toelage van 2.257.000,00 EUR zoals ze in extremis opgenomen werd in het budget 
van het OCMW. 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2015 met 
betrekking tot de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nr. 3 en het 
budget van het OCMW dienstjaar 2016; 
 
Gelet op de artikelen 148 §1 en 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Overwegende dat het budget 2016 past binnen het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 13 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 nr. 3 en het budget 2016 van het OCMW goed te keuren. 
 
art. 2 
Het gemeentelijk aandeel in het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2016 vast te stellen op 
2.240.000,00 EUR. 
 
art. 3 
Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW over te maken. 
 
9. Politiezone - dotatie 2016 
De burgemeester Michel Baert licht toe dat het bedrag van de politiedotatie zoals het aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd voortvloeit uit de oorspronkelijke dotatie 2015 + het herrekende 
extra dotatiebedrag van 50.000,00 EUR + 3%. De politieraad moet zich op 15 december 2015 hierover 
nog uitspreken onder voorbehoud van de nog op te maken (ontwerp)begroting. De politiezone zal in 
afwachting daarvan met voorlopige twaalfden werken. 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2001 betreffende de verdeling van de 
dotaties over de gemeenten van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 
 
Gelet op het akkoord van 12 november 2014 afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de 
gemeenten betreffende de verdeling van de dotaties tussen de gemeenten van de politiezone 
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, waarbij het groeiritme van de dotatie voor de volgende jaren 
werd bepaald; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 16 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Francine De 
Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 



- 259 - 

5 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van 
Loock en Kristel Andries. 

 
art. 1  
Het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van de politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen 2016, vastgesteld op 1.115.324,00 EUR, te aanvaarden. 
 
art. 2  
Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 
 
art. 3  
Dit besluit aan het administratief toezicht te onderwerpen. 
 
10. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
De voorzitter vraagt de financieel beheerder de gemeenteraad de nodige technische verduidelijking te 
geven bij het meerjarenplan en het budget. 
 
Aan de hand van volgende nota over enkele verschillen van budget 2016 en meerjarenplan 2014-2019 
(2016) ten opzichte van het eindbudget 2015 en eindmeerjarenplan 2014-2019 (2015) lichten de 
financieel beheerder en de schepen van financiën de financiële nota toe. 
 
001/001 
Er werd geen indexsprong voorzien in 2016. Voor de daar op volgende jaren werd een indexatie van 2 
% voorzien. 
De waarde van een maaltijdcheque wordt vanaf 1 januari 2016 op 8,00 EUR gebracht. 
Er gingen 2 personeelsleden van de wegendienst op pensioen in de loop van 2015. 
Twee nieuwe aanwervingen werden voor een gans jaar voorzien in 2016. 
De aanwerving van een communicatieambtenaar en een data- en  dossierbeheerder werd voorzien 
voor telkens 6 maanden in 2016. In latere jaren telkens voor een volledig jaar. 
 
002/002 
Ramingen van PB, OV en motorrijtuigen werden overgenomen van de cijfers, aangereikt door de 
belastingsdiensten. 
Voor de jaren 2017 en verder werd een inflatie  en groei van 2 % voorzien. 
De cijfers van het gemeentefonds worden in budget en meerjarenplan overgenomen volgens de 
gegevens verstrekt door de Vlaamse overheid.  
Alle te ontvangen sectoriële subsidies worden geschrapt en vervangen door een vaste dotatie, die 
door de ontvangende gemeenten naar eigen goeddunken wordt besteed. Dit betreft de subsidiëring 
van de gewezen gesubsidieerde contractuelen, sport-, bibliotheek- en cultuurbeleid. Deze vaste 
dotatie wordt zoals de budgetinstructies voorschrijven in de loop van het meerjarenplan niet 
geïndexeerd. In eerste instantie werden ze reeds door de Vlaamse overheid met ongeveer  5 % 
verminderd. 
 
002/004 
Intrest- en aflossingslasten werden overgenomen van de lijsten, overgemaakt door de banken die ons 
financieren. 
Voor nieuwe leningen werd een intrestvoet van 2 % toegepast. 
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003/004 
Financiering van de ondergeschikte besturen werd ingeschreven à rato van de tekorten, ingeschreven 
in de budgetten van deze ondergeschikte besturen. 
De sterke stijging van het tekort van de kerkfabriek O.L.V. Hever is toe te schrijven aan een 
investering, die gefinancierd wordt met overboekingen. 
Nieuwe kerkfabriek van de protestantse gemeenschap bekomt 1.000,00 EUR. 
De bijdrage brandweer Leuven komt terug naar een normaal niveau. 
 
003/005 
De ICT-consultancy wordt afgesplitst van de overige informaticakosten en verdubbeld qua inzet (2 
dagen in plaats van 1 dag/week). 
 
003/006 
Een bedrag aan huurinkomsten wordt ingeschreven voor de verhuring van oud-gemeentehuis 
Boortmeerbeek aan de politiezone (zie gemeenteraad van 23 november 2015). 
 
004/002/003/031 
Aankoop van een werktuigdrager (soort tractor) 70.000,00 EUR. 
 
004/002/003/062 
Verbetering openbare verlichting ter gelegenheid van weg- en rioleringswerken in de Bredepleinstraat  
200.000,00 EUR. 
 
005/003/003 
Verhoging van de informaticakosten voor aanbrengen digitale borden in de klassen van de 
gemeentelijke basisschool. 
 
006/001/001/002 
Aanleg van ondergrondse containers in de Aststraat 100.000,00 EUR. 
 
006/001/003/010 
Opstelling van laadpalen voor elektrische voertuigen 50.000,00 EUR 
 
006/004/001 
Huur van privaat patrimonium vermindert ingevolge opzegging huurcontracten. 
 
006/006/001 
Bijstand door Interleuven aan stedenbouwdienst wordt bestendigd. Geen eigen aanwerving 
stedenbouwkundige ambtenaar. 
 
007/002/001 
Eénmalige inschrijving van toelage aan Yoga Boortmeerbeek 300,00 EUR. 
 
007/002/004 
Beschikbaar houden van de sporthal in het weekend door interims 10.000,00 EUR. 
 
007/003/003 
Studie van de temperatuursbeheersing in de bibliotheek 10.000,00 EUR. 
 
007/004/002/001 
Vervanging van chalet speelplein Lievekensbossen 65.000,00 EUR 
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Burgemeester Michel Baert geeft toelichting bij de aspecten uit de beleidsnota rond het 
burgemeestersconvenant. Op dit punt valt de meeste vernieuwing in de planning te noteren. Het is de 
bedoeling om in de loop van de maand mei het actieplan te kunnen indienen, alhoewel er nog tijd is 
tot oktober. De lokale klimaatraad is zopas gestart. Vanuit de informatie die door de bevoegde 
diensten wordt verspreid, kan de burgemeester afleiden dat de brengmethode over afzienbare tijd de 
overhand zal nemen op de haalmethode. Daarom is het goed dat de gemeente experimenteert met 
ondergrondse afvalcontainers in de mouterijsite.  
 
Raadslid Marita Palstermans vraagt waarom de bouw van een chalet in de Lievekensbossen zoveel 
moet kosten. De voorzitter Michel Baert en schepen Hans De Locht stellen dat dit al jaren een vraag is 
van de bewoners en dat de infrastructuur steeds goed werd gebruikt. Alhoewel het kan lijken dat de 
bouw geraamd niet goedkoop zal zijn, wordt juist geïnvesteerd in duurzaamheid om op lange termijn 
de kosten te kunnen drukken. 
Raadslid Bert Meulemans zegt vooreerst vast te stellen dat het bestuur geen beleidsnota voorlegt. 
Een beleidsnota beschrijft wat het bestuur wenst te doen, op welke manier, met welke middelen en 
hoe ze op meetbare wijze zal nagaan of haar doelen bereikt worden. Hij geeft als voorbeeld het 
meten van snelheid voor en na infrastructuurwerken wanneer het de bedoeling is de snelheid naar 
beneden te halen. 
De voorzitter Michel Baert zegt dat onder de titel beleidsnota wel degelijk de beleidsnota wordt 
opgenomen, maar dat het raadslid een andere interpretatie hanteert. 
Raadslid Bert Meulemans reageert vervolgens op de toelichting van de burgemeester over het plan 
tot uitbouw van een ondergronds containerpark in de mouterijsite. Hij wijst erop dat de gemeentelijke 
adviesraad voor natuur en milieu een negatief advies formuleerde. Volgens raadslid Bert Meulemans 
kan het goed zijn dat er meer zal worden ingezet op de brengmethode, maar dat verantwoordt nog 
niet waarom dan ondergronds gegaan moet worden. Het voorziene budget laat vermoeden dat hier 
wel erg luxueus tewerk gegaan wordt. 
De voorzitter Michel Baert geeft aan dat de installatie vandalismevrij voorzien wordt en dat EcoWerf 
nog niet veel ervaring heeft met dit soort installaties. De buurintergemeentelijke wel en dus volgen 
we deze ervaringen in het experiment. Meteen zullen de registratie en de weging ook in orde zijn.  De 
ervaring leert dat er minder sluikstorten genoteerd zullen worden aangezien ook restafval en GFT zo 
zullen worden ingezameld. Men gaat ondergronds omdat bovengrondse totaalinstallaties geur- en 
stankhinder kunnen veroorzaken. De ondergrondse inzamelpunten zullen trouwens op korte afstand 
van elkaar moeten liggen om te vermijden dat men transport met eigen wagen zal moeten doen. 
Volgens de voorzitter Michel Baert is het juist een kans om in de mouterijsite met het project te 
beginnen. 
Raadslid Bert Meulemans beaamt dat het nu een voorbeeldsysteem zal betreffen, maar hij 
waarschuwt dat het niet zal werken en het aldus een fel overdreven uitgave te vinden voor een al bij 
al beperkt project. 
Nadat de voorzitter Michel Baert nog tegenwerpt dat het komende afvalactieplan van de Vlaamse 
overheid deze weg zal opslaan, zegt raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet dat zij akkoord gaat met 
raadslid Bert Meulemans aangezien ook de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu zich 
vragen stelde. Zij vindt dat men zich eerst nog best eens goed informeert. 
Voorzitter Michel Baert licht verder toe dat de wetgeving ten opzichte van het tijdstip van het advies 
van de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu al gewijzigd is. Het is alleen maar de 
bedoeling het project uit te voeren zoals Vlaanderen het voor ogen heeft. 
Raadslid Bert Meulemans werpt op dat er ook iets niet klopt met het “appartementenargument”. 
Eigenlijk was het volgens raadslid Bert Meulemans de opdracht van de projectontwikkelaar om 
volledig te voorzien in de gescheiden behandeling van het afval. Dus zijn deze kosten voor de 
gemeente een gevolg van het gebrek van de private investeerders. 
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Voorzitter Michel Baert zegt dat het raadslid deel uitmaakte van de meerderheid toen het private 
project zich ontwikkelde en dat er toen geen sprake van was., waarop raadslid Bert Meulemans 
poneert dat dergelijke zaken niet via de bouwvergunning moeten worden geregeld, maar gewoon de 
plicht van een ontwikkelaar zijn. 
 
Raadslid Kristel Andries vraagt toelichting bij het project van de digitale schoolborden voor de 
gemeentelijke basisschool aangezien zij uit eigen ervaring weet heeft van een kostprijs van ongeveer 
2.000,00 EUR per bord en hier de kostprijs duidelijk hoger ligt. 
Schepen Hans De Locht en schepen Karin Derua lichten toe dat er gekozen werd voor de meest 
actuele borden die op de markt zijn, het grootste formaat van schermen om ergonomisch 
verantwoord te werken en ook de kleuterschool uit te rusten. Bovendien wordt de betaling van de 
investering gespreid, maar wordt wel heel de school op hetzelfde moment uitgerust. Dit komt overeen 
met een jaarlijkse investering, maar is organisatorisch meer verantwoord. De gemeente mag trots 
zijn op dit project aangezien blijkt dat dit een vrij unieke aanpak is. 
Raadslid Steven Van Loock zegt dat de CD&V-fractie uiteraard niet wil sparen op kinderen, maar dat 
de vraag rijst of niet alle kinderen gelijk moeten worden behandeld. Dus stelt zich de vraag wat de 
gemeente gaat doen voor de kinderen in de andere netten. 
Schepen Karin Derua en de voorzitter Michel Baert refereren naar de wettelijke context waarin de 
gemeente moet werken. Scholen krijgen allemaal werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid die zij 
vrij kunnen besteden, dus ook aan digitale borden. De gemeente moet rekening houden met de regels 
rond de sociale voordelen en kan een flankerend onderwijsbeleid voeren. Boortmeerbeek is geen 
gemeente die als zodanig gesubsidieerd is en kan dus zeker zover niet gaan, maar in elk geval is het 
investeren in digitale borden geen zaak die hieronder kan worden begrepen. Het schoolpact speelt 
ook zijn rol en dus kan de gemeente de investeringen in de andere netten niet zomaar overnemen en 
is er ook niet toe verplicht. 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op de adviezen van het managementteam van 20 november 2015 met betrekking tot de 
aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 en de beleidsnota en financiële nota 2016; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2015; 
 
Overwegende dat de beleidsnota en financiële nota 2016 een aanpassing van het meerjarenplan 
2014 - 2019 noodzakelijk maakt; 
 
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, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, 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. 
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art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
11. Beleidsnota en financiële nota 2016 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 20 november 2015 met betrekking tot het 
voorontwerp van budget; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2015; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Overwegende dat alle raadsleden hun bedenkingen bij het ontwerp van budget hebben kunnen 
uiten; 
 
Overwegende dat geen afzonderlijke stemming over artikelen werd gevraagd;  
 
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, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, 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  
De beleidsnota en de financiële nota (budget) 2016 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
12. Kennisname verslag jeugdraad 8 september 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 8 september 2015. 
 
13. Kennisname verslag sportraad 23 september 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 23 september 2015. 
 
 
Mondelinge vragen 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt of al nagekeken werd of er een plafond is op de belasting op 
verkrotting. 
Schepen Steven Michiels zegt het nog niet ten gronde te hebben kunnen nakijken, maar dat er geen 
voorbeeld is waaruit een bepaalde limiet blijkt. 
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Raadslid Steven Van Loock vraagt naar de status van het dossier voetweg 37. Het college van 
burgemeester en schepenen ging kenbaar maken wat haar intentie is. 
De voorzitter Michel Baert zegt dat het college van burgemeester en schepenen besloot te zullen 
voorstellen de weg af te schaffen en bereidt de procedure momenteel voor. 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt de voorzitter van het OCMW voortaan vroeger te communiceren 
met de ouders wanneer de kinderopvang gesloten wordt, bijvoorbeeld omwille van een teambuilding. 
Nu kampten vele ouders met praktische moeilijkheden. 
De voorzitter van het OCMW Willy Cornelis antwoordt dat het ook voor het OCMW niet gemakkelijk 
was en dat het niet eerder kon worden gecommuniceerd. Het zou toch een drietal weken vooraf 
geweest zijn. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt om in het kader van de beperking van CO²-uitstoot de 
thuisverbranding te bestrijden en minstens te sensibiliseren in de nieuwsbrief aan de bevolking met 
vermelding van sancties. 
De burgemeester Michel Baert antwoordt dat de politie ’s nachts zonder huiszoekingsbevel weinig 
kan doen. Het is toch belangrijk dat de inbreuken bij de politie worden gemeld want anders kan er 
nooit worden gereageerd. Hopelijk zal de nieuwe Vlaamse wetgeving betere regels ter zake in het 
leven roepen. 
 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt of er nog opvolging gebeurd is ten aanzien van de gemelde 
problematiek van de hangjongeren rond het cultuurhuis.  Onmiddellijk na de vergadering had het 
raadslid wel contact met de korpschef, maar wat is de stand van zaken? 
De burgemeester Michel Baert stelt dat de korpschef niets zonder gevolg laat. De laatste tijd is de 
politiezone zeer actief en boekt ze tastbaar resultaat onder meer door vele druggerelateerde 
aanhoudingen. Zoals ook tijdens de mandatarissendag bij de politie toegelicht is de 
prioriteitsbepaling levensnoodzakelijk maar aartsmoeilijk. Verder heeft de burgemeester geen 
melding gekregen van nieuwe feiten rond het gemelde. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt of op het kerkplein ten behoeve van een aantal handelaars ook geen 
zone met beperkte parkeertijd kan worden ingevoerd. 
De burgemeester Michel Baert beschrijft waar nu al dergelijke zones zijn en schets het spanningsveld 
met de taak van de gemeente ten aanzien van het aan te moedigen openbaar vervoer. Wanneer de 
werken in de Aststraat en de mouterijsite afgerond zijn, kan de toestand definitief worden bekeken. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt naar de stand van zaken rond de aankoop van het terrein naast het 
gemeentehuis. 
Burgemeester Michel Baert antwoordt dat de onderhandelingen nog bezig zijn, maar dat een 
raadgever van de eigenaar nogal eens van idee wisselt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 

 
                                                          Michel Baert 

 

 


