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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  25 januari 2016 

 

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, 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: Anne Cleiren raadslid 
 

Vanaf punt 1 verlaat Annick DeKeyser, schepen de zitting ingevolge artikel 51 van het Vlaams 
Gemeentedecreet. 
Vanaf punt 4 verlaat Johan Smits, gemeentesecretaris de zitting ingevolge artikel 51 van het Vlaams 
Gemeentedecreet. 
Vanaf punt 4 vervoegt Patrick Vissers, coördinator de zitting. 
Vanaf punt 5 vervoegt Johan Smits de zitting. 
Vanaf punt 5 verlaat Patrick Vissers, coördinator de zitting. 

 
Besloten zitting 
1. Titel ere-burgemeester Julien Dekeyser 
 
Openbare zitting 
2. Notulen vorige zitting 
3. Intrekking besluit gemeenteraad 22 september 2014 verkoop woning Sint-Adriaanweg 18 
4. Vaststelling tracé der wegen VK2015/00017 
5. Oprichting en toetreding tot interlokale vereniging IT-punt 
6. OCMW - vaststelling aangepaste jaarrekening 2014 
 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
Op voorstel van de voorzitter en om een vlotte organisatie van de avond te hebben met de 
aansluitende huldiging en receptie besluit de gemeenteraad unaniem om het punt in besloten zitting 
eerst te behandelen. 
 
De voorzitter laat daarop het publiek de zaal verlaten en sluit de deuren. 
 
Besloten zitting 
 

Schepen Annick DeKeyser verlaat ingevolge artikel 27 Vlaams gemeentedecreet de zitting. 

1. Titel ere-burgemeester Julien Dekeyser 
Gelet op de artikel 69 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 en latere wijzigingen houdende het 
statuut van de lokale en provinciale mandataris; 
 
Gelet op omzendbrief BB2007/06 van 13 juli 2007 met betrekking tot de procedure tot toekenning 
van eretitels aan lokale en provinciale mandatarissen - Titel X van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2016 met 
betrekking tot de voordracht van de heer Julien Dekeyser tot ere-burgemeester van de gemeente 
Boortmeerbeek; 
 
Gelet op de brief van de heer Julien Dekeyser van 13 januari 2016; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 17 Ja - 2 Neen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
De heer Julien Dekeyser bij de Vlaamse regering voor te dragen als ere-burgemeester van de 
gemeente Boortmeerbeek. 
 
art. 2 
Het dossier over te maken aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, provinciale afdeling 
Vlaams-Brabant, Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6 bus 1, 3000 Leuven. 
 
De voorzitter opent de deuren en laat het publiek toe tot de openbare zitting. 
 
Openbare zitting 
 

Schepen Annick DeKeyser vervoegt de zitting. 

2. Notulen vorige zitting 
Raadslid Kristel Andries vraagt om haar voornaam met een K in plaats van een CH te schrijven. 
 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 14 december 2015 goed. 
 
3. Intrekking besluit gemeenteraad 22 september 2014 verkoop woning Sint-Adriaanweg 18 
Raadslid Steven Van Loock zegt vernomen te hebben dat ook de verkoop van de andere pastorie 
gepland is.  Daarnaast vraagt hij om toelichting te kunnen krijgen bij de stand van zaken van het 
dossier rond het voormalige rusthuis Ravensteyn. 
De voorzitter zegt dat de desaffectatie voor de pastorie Haacht-station wordt afgewacht om de 
gemeenteraad te kunnen voorstellen ook deze pastorie te verkopen in het kader van de opvang van 
vluchtelingen. Over het project rond het voormalige rusthuis Ravensteyn zal binnenkort een 
afvaardiging van de school de mogelijkheden die zij ziet aan het college van burgemeester en 
schepenen voorstellen. 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de woning, gelegen aan de Sint-Adriaanweg 18, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1ste afdeling, sectie A nr. 294R4; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 met betrekking tot de vaststelling 
van de lastvoorwaarden voor de verkoop van de woning aan de Sint-Adriaanweg 18; 
 
Overwegende dat deze woning openbaar te koop werd aangeboden op 30 september 2015 en 14 
oktober 2015; 
 
Overwegende dat tijdens deze verkoop de door de gemeenteraad vooropgestelde verkoopprijs niet 
werd bereikt; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 december 2015 betreffende het 
principieel akkoord met de aankoop van de woning Sint Adriaanweg 18 aan het door de 
gemeenteraad goedgekeurde schattingsbedrag, namelijk 265.000,00 EUR; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
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 
Het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 met betrekking tot de vaststelling van de 
lastvoorwaarden voor de verkoop van de woning aan de Sint-Adriaanweg 18 in te trekken. 
 
art. 2 
In te stemmen met de verkoop van deze woning aan het OCMW van Boortmeerbeek aan het door de 
gemeenteraad goedgekeurde schattingsbedrag, namelijk 265.000,00 EUR. 
 
art. 3  
De heren Baert Michel Edmond Leocadia, voorzitter, en Smits Johan Petrus Robert, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte van verkoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

Johan Smits, gemeentesecretaris verlaat de zitting ingevolge artikel 51 van het Vlaams 
Gemeentedecreet. 
Patrick Vissers, coördinator vervoegt de zitting. 

4. Vaststelling tracé der wegen VK2015/00017 
Gelet op de aanvraag van 13 november 2015 door Benny Feyaerts, Pastoriestraat 31/1.1 te 3128 
Tremelo in naam van de heer Louis De Keyser en mevrouw Christiane De Keyser voor het bekomen 
van een verkavelingsvergunning voor het kadastraal perceel Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie C en 
perceelnummer 55F; 
 
Overwegende dat een strook grond wordt afgestaan om te worden ingelijfd in het openbaar domein 
van de gemeente; 
 
Gelet op het bij de aanvraag tot verkavelen gevoegd verkavelingsplan met aanduiding van de 3 
bouwloten en het over te dragen deel van het perceel, aangeduid als lot 5; 
 
Overwegende dat lot 5, 1 are en 96 centiare groot, voorgesteld wordt te worden ingelijfd bij het 
openbaar domein; 
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Overwegende dat het ontwerp ook voorziet in de aanleg van alle nutsvoorzieningen en dat daarom 
op 14 juli 2014 een brief aan al de nutsmaatschappijen werd gericht om hun adviezen uit te brengen; 
Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 17 december 2015 tot en met 15 januari 
2016; 
 
Overwegende dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek geen opmerkingen of bezwaren 
werden ingediend; 
 
Overwegende dat de ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke draagkracht van de omgeving door 
de niet bijkomend worden geschaad zoals artikel 1.4.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
voorschrijft; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
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 
Het tracé der wegen zoals voorgesteld op het bijgevoegde plan goed te keuren. 
 
art. 2  
Het wegentracé en -ontwerp van verkaveling met referentie VK2015/00017 Laarstraat, zoals 
aangeduid op bijgevoegd plan met name lot 5 met een oppervlakte van 1 are en 96 centiare goed te 
keuren.  
 
art.3  
Het verkavelingsattest af te leveren aansluitend op het verlijden van de notariële akte van de 
kosteloze grondafstand. 
 

Johan Smits vervoegt de zitting. 
Patrick Vissers, coördinator, verlaat de zitting. 

5. Oprichting en toetreding tot interlokale vereniging IT-punt 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 6 van het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke 
samenwerking dat stelt dat twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder 
rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van 
gemeentelijk belang te verwezenlijken; 
 
Overwegende dat het Autonoom Provinciebedrijf VERA, met maatschappelijk zetel te 3018 Leuven-
Wijgmaal, Vaartdijk 3/001, de samenwerking tussen de lokale besturen in Vlaams-Brabant op het 
vlak van informatica en eGovernment wil versterken door de oprichting van een kostendelende 
vereniging onder de vorm van een interlokale vereniging it-punt; 
 
Overwegende dat dit ILV it-punt volgende diensten kostendelend wil organiseren: IT-beheerder, 
projectleider, architect voor de ICT-omgeving en helpdeskmedewerker; 
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Overwegende dat de gemeente voor de ondersteuning van zijn IT-werking nu reeds beroep doet op 
de dienstverlening van het Autonoom Provinciebedrijf VERA; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst voorgelegd voor de oprichting van de interlokale vereniging 
it-punt. De overeenkomst voorziet ook als bijlage een huishoudelijk reglement dat de wijze definieert 
waarop de interlokale vereniging haar bevoegdheden uitoefent overeenkomstig de statuten. 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2015; 
  
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, 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 
Goedkeuring te verlenen aan bijgevoegd ontwerp van overeenkomst tot oprichting van de interlokale 
vereniging it-punt, zoals voorgesteld door het Autonoom Provinciebedrijf VERA, met het doel een 
samenwerking tot stand te brengen tussen partijen met het oog op de digitalisering van 
dienstverlening. 
  
art. 2 
Goedkeuring te verlenen aan het huishoudelijk reglement zoals in bijlage 1 gevoegd bij de 
overeenkomst. 
  
art. 3 
De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. De overeenkomst gaat in op de 
eerste van de maand volgend op de goedkeuring van de statuten van de interlokale vereniging door 
de bevoegde organen van de oprichters. 
  
art. 4 
De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd om de overeenkomst te tekenen. 
  
art. 5 
Op onderhavig besluit zijn de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, opgenomen in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, van toepassing. 
 
6. OCMW - vaststelling aangepaste jaarrekening 2014 
Gelet op de vaststelling door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van een verschil van 5.385,86 
EUR tussen de algemene en budgettaire boekhouding met als resultaat dat de jaarrekening 2014 
zoals goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2015 werd ingetrokken; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 oktober 2015 betreffende de 
aangepaste jaarrekening 2014; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2015 waarin dit verschil niet was 
opgenomen; 
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Gelet op artikel 174 § 2 van het decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
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  
Het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de jaarrekening 2014 
van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn in te trekken en de aangepaste jaarrekening 
van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2014 gunstig te 
adviseren. 
 
art. 2   
Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW en de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 
over te maken. 
 
 
Mondelinge vragen 
 
De voorzitter geeft de gemeenteraadsleden die dat willen het woord om nieuwjaarswensen uit te 
drukken. 
 
Raadslid Steven Van Loock wenst iedereen namens de CD&V-fractie een gezond en plezierig 2016. 
Politiek hoopt men dat er duidelijke visies over verschillende thema’s zullen worden geformuleerd en 
dat er daadwerkelijk verwezenlijkingen zullen zijn. Vanuit de oppositie wil de fractie daaraan 
meewerken door gezond kritisch te zijn in het belang van de gemeente zonder iemand persoonlijk te 
willen raken. Burgers mogen daarom steeds contact opnemen zodat men kan weten wat van belang 
geacht wordt om bijvoorbeeld in de gemeenteraad te bespreken. Het gemeentepersoneel wordt 
bedankt voor de haar inzet. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet wenst uit persoonlijke naam iedereen een goede gezondheid toe. 
Ze hoopt dat iedereen zijn best zal doen om voor iedereen goed te willen blijven doen. Als langst 
zetelend raadslid weet zij dat dit belangrijk is, maar ook dat haar persoonlijk mandaat niet zal blijven 
duren. 
 
Raadslid Els Schoeters wenst namens de Open VLD-fractie iedereen een fantastisch 2016 vol goede 
gezondheid, liefde en vriendschap. 2015 wordt best afgesloten want het bracht af en toe verdriet, 
zoals de vluchtelingenstroom, geweld en onverdraagzaamheid. Ook over de partijgrenzen heen laten 
we het slechte best achter ons, aangezien uit het verleden blijkt dat persoonlijk succes totaal 
onbelangrijk is. Alleen samen kunnen we iets bereiken. Hopelijk zal 2016 voor iedereen , vriend naast 
vriend, buur naast buur elkaar de hand reiken en samen een mooie toekomst tegemoet gaan. Het 
raadslid dankt iedereen voor de mooie samenwerking in het verleden en wenst iedereen een fijn 
nieuw jaar. 
 
 
 



- 7 - 

Raadslid Alex De Coninck wenst namens de sp.a-fractie iedereen een gelukkig Nieuwjaar en een 
goede gezondheid. 2016 zou meer zekerheid en veiligheid moeten brengen dan het voorbije jaar. De 
terreurdreiging is nog steeds een realiteit en de vluchtelingencrisis s nog steeds niet bezworen. 
Verdeeldheid en racisme dreigen nog steeds en in onze gemeente van het XXste transport weten we 
goed wat dat betekent. 2016 moet een jaar van oplossingen worden.  De economie draait nog steeds 
vierkant, de jobs zijn in gevaar en de mensen zien hun spaargeld verdampen. Een taks-shift helpt niet, 
want wat men meer zou krijgen, is al weggeblazen door de verhoging van water- en energieprijzen. 
Op gemeentelijk vlak wordt het steeds moeilijker om de financiën sluitend te houden. De federale en 
Vlaamse regeringen schuiven meer en meer rekeningen door naar de gemeenten. Hierdoor wordt het 
voor onze goed draaiende coalitie steeds maar moeilijker om veel te realiseren: we moeten keuzes 
maken. 2016 zal een jaar van hard werken worden, aldus het raadslid dat iedereen nog een vredevol 
jaar toewenst. 
 
De voorzitter van de gemeenteraad Michel Baert besluit de nieuwjaarswensen met de vaststelling dat 
deze legislatuur, die nu op haar helft zit, anders is. Veiligheidsvraagstukken staan hoog op de agenda, 
financieel is het veel moeilijker door de genoemde doorschuiving, besparingen en de 
veiligheidskosten. De gemeentelijke dienstverlening op peil houden is moeilijk geworden. De 
voorzitter kijkt uit n aar de verschillende gedachten die er zullen worden geformuleerd door de 
gemeenteraad om oplossingen te bieden. Alvast een prettige aanzet kan het Straffe Streekboek zijn 
dat bij het begin van 2016 namens de gemeente aan de gemeenteraadsleden wordt overhandigd. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


