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GEMEENTERAAD 
 

 
 

Zitting van  22 februari 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, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, 
Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, 
Marc Usewils, Rudi Renders raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Kristel Andries raadslid 
 

Vanaf punt 3 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 5 vervoegt Steven Michiels, schepen de zitting. 
Vanaf punt 5 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 5 verlaat Marita Palstermans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 6 vervoegt Marita Palstermans, raadslid de zitting. 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Verkoop voormalige pastorie Haacht-Station 
3. Aankoop voormalig rusthuis kasteel Ravestein 
4. Aanpassing besluit delegatie vervanging gemeentesecretaris 
5. Advies uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 
6. Finilek - voordracht kandidaat-bestuurder 
7. IT-punt - aanduiden vertegenwoordigers gemeente beheerscomité 
8. Regularisatie kastekort 
9. AGB - goedkeuring budget 2016 en aanpassing meerjarenplan 2015- 2019 
10. Kennisname verslag milieuadviesraad 23 september 2015 
11. Kennisname verslag cultuurraad 16 november 2015 
12. Kennisname verslag seniorenraad 17 november 2015 
 
Besloten zitting 
13. Lokaal Overleg Kinderopvang - aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
Raadslid Steven Van Loock merkt ter gelegenheid van het punt over de notulen op dat volgens hem bij 
de huldiging tijdens de nieuwjaarsreceptie de indruk werd gewekt dat de organisatie van de Nacht 
van de Jeugd alleen door jeugdhuis tOogpunt wordt verzorgd. Voor de Tropical Party geldt dat wel, 
maar de Nacht van de Jeugd is een organisatie van alle jeugdverenigingen. 
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Raadslid Els Schoeters vraagt in welke zin deze opmerking te begrijpen valt. Zij zegt het niet met deze 
stelling eens te zijn. Schepen Hans De Locht merkt op dat deze opmerking niet over de notulen gaat 
en dat hij bij wat hij gezegd heeft, blijft omdat hij zelf betrokken was bij de voorbereidingen en dus 
weet wie achter de organisatie schuilt. 
De burgemeester sluit het debat met de vaststelling dat er niet over deze opmerking gestemd moet 
worden omdat ze niet over de notulen gaat. 
 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 25 januari 2016 goed.  
 
2. Verkoop voormalige pastorie Haacht-Station 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de woning, gelegen aan het Eugeen Deroplein 1, 
3190 Boortmeerbeek, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1ste afdeling, sectie B nrs. 154M3 en 
154D3, groot 1.561,2 m²; 
  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 met betrekking tot de desaffectatie 
van de voormalige pastorie van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand; 
 
Gelet op het besluit van het bisdom van 3 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring van de 
desaffectatie van de voormalige pastorie van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand, 
Eugeen Deroplein 1, 3190 Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het schattingsverslag van landmeter Ludo Cuyt van 30 november 2015 waarin de waarde 
van de woning wordt geschat op 560.000,00 EUR; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 december 2015 betreffende het 
principieel akkoord met de aankoop van de woning aan het Eugeen Deroplein 1 te 3190 
Boortmeerbeek voor een bedrag van 560.000,00 EUR;  
 
Gelet op artikel 43,12° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Annick DeKeyser, Hans De 

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

art. 1 
In te stemmen met de verkoop van de woning, gelegen aan het Eugeen Deroplein 1, 3190 
Boortmeerbeek, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1ste afdeling, sectie B nrs. 154M3 en 154D3, 
groot 1.561,2 m² aan het OCMW van Boortmeerbeek voor een bedrag van 560.000,00 EUR. 
 
art. 2  
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. 
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Raadslid Bert Meulemans vervoegt de zitting. 

3. Aankoop voormalig rusthuis kasteel Ravestein 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt wat het mechanisme achter de operatie is. Tevens wil hij weten of de 
vraagprijs haalbaar is voor de vrije basisschool en wat dan het huidige standpunt van de school is. 
Schepen Hans De locht licht toe dat er een vergadering met de verantwoordelijke van de school 
geweest is.  Daarop zijn er verschillende plannen en mogelijkheden getoond. Deze plannen moesten 
op dat ogenblik nog verder intern in de school besproken worden, maar ze toonden wat bijvoorbeeld 
kon en het gemeentebestuur heeft haar opmerkingen en wensen kunnen formuleren.  Daarmee kon 
er dan verder gehandeld worden. Cruciaal is dat om subsidiëring te bekomen bij AGION de vrije school 
een verkoopsovereenkomst moet kunnen voorleggen. Deze lijkt momenteel dus haalbaar. 
Verder wordt de constructie zo uitgewerkt dat een renteloze lening wordt toegestaan waarbij de 
terugbetaling onder meer verloopt via het gebruik van de publieke zaal die in het project zal worden 
opgenomen. De school zal niet hoeven te bieden aangezien hier het principe van een doel van 
algemeen belang wordt nagestreefd. Goed om weten is dat niet alles aan de school wordt verkocht. 
Een belangrijk gedeelte zal in eigendom van de gemeente blijven. Wat precies moet worden verkocht 
hangt van de plannen af en de contouren moeten dus nog worden vastgelegd. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2015 met de principiële goedkeuring om het 
voormalige rusthuis de Ravestein en het omliggende parkgebied aan te kopen van het OCMW van 
Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat het aangewezen is het dossier samen te stellen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nr. 2; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 december 2015 betreffende de 
onderhandse verkoop aan het gemeentebestuur van Boortmeerbeek van het perceel grond, 
kadastraal gekend als Hever, 2de afdeling, sectie A, nr. 748F, waaronder begrepen de gebouwen van 
het voormalige rusthuis, Ravesteinstraat 50, 3191 Boortmeerbeek; groot 2ha 89a 3 ca grond mits de 
prijs van 550.000,00 EUR; 
 
Gelet op het schattingsverslag van 18 mei 2014 van de heer Hubert Van Linter, Ontvanger a.i. der 
Registratie, waarbij het kasteel geschat wordt op 1.200.000,00 EUR; 
 
Overwegende dat het OCMW bereid is het kasteel te verkopen aan het gemeentebestuur aan een 
verlaagde prijs op basis van de in de meerjarenplanning voorziene bedragen; dat het OCMW wenst 
dat tenminste de geschatte waarde van het kasteel door het gemeentebestuur aan de Vrije 
Basisschool Hever dient gevraagd te worden; dat, wanneer het project van de doorverkoop door de 
gemeente aan de school mits de prijs van 1.200.000,00 EUR niet gebeurt, de gerealiseerde 
meerwaarde bij een andere verkoop, evenredig dient verdeeld te worden tussen gemeente en 
OCMW; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 december 2015 met betrekking 
tot de voorwaarden van de verkoop; 
 
Overwegende dat een notaris moet worden gelast met de opmaak van een akte; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, 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, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van het kasteel de Ravestein, Ravesteinstraat 50, 
3191 Boortmeerbeek, kadastraal gekend als Hever, 2de afdeling, sectie A, nr. 748F van het OCMW 
van Boortmeerbeek mits de prijs van 550.000,00 EUR. 
 
art. 2 
Notaris Van Campenhout, Tremelobaan 61, 3140 Keerbergen te gelasten met de samenstelling van 
het dossier en de opmaak van de ontwerpakte. 
 
art. 3 
Volgende voorwaarden te aanvaarden die dienen opgenomen te worden in de authentieke akte: 
• De site van het kasteel de Ravestein moet een sociale en maatschappelijke herbestemming 

krijgen, met prioriteit voor het schoolproject; 
• In het kader van de delocalisatie van de Vrije Basisschool van Hever, dient het gemeentebestuur 

bij de verkoop van het kasteel de Ravestein de prijs vast te stellen op tenminste 1.200.000,00 
EUR; 

• Indien het schoolproject niet gerealiseerd wordt, dient de gerealiseerde meerwaarde bij een 
andere verkoop, evenredig te worden verdeeld tussen gemeente en OCMW. 

 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling van het 
dossier. 
 
art. 5 
Van zodra de ontwerpakte beschikbaar is, deze ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 
4. Aanpassing besluit delegatie vervanging gemeentesecretaris 
Gelet op artikel 76 §2, 78 §1, 81 en 82 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Overwegende dat om de continuïteit de gemeentesecretaris bij afwezigheid wegens vakantie of 
ziekte of bij gelijklopende ambtsverplichtingen zich moet kunnen laten vervangen; 
 
Overwegende dat in dergelijke gevallen een waarnemend gemeentesecretaris moet worden 
aangesteld; 
 
Overwegende dat, met uitsluiting van de gemeenteontvanger/financieel beheerder, in de eerste 
plaats de personeelsleden die in de voorwaarden zijn om het ambt te vervullen moeten aangeduid 
worden; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007; 
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Overwegende dat omwille van de evolutie van de personeelsformatie het wenselijk is het besluit van 
de gemeenteraad van 26 februari 2007 aan te passen; 
 
Overwegende dat alle mogelijke vervangers lid van het managementteam zijn; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, 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, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Onder de voorwaarden bepaald in het gemeentedecreet kan de gemeentesecretaris in geval van 
afwezigheid wegens vakantie, ziekte of bij gelegenheid van gelijklopende ambtsverplichtingen zich 
tijdelijk laten vervangen door de coördinator algemene zaken. 
 
art. 2  
In geval dat de coördinator algemene zaken het ambt niet tijdelijk kan waarnemen kan de 
gemeentesecretaris zich in de gevallen opgesomd in artikel 1 van dit besluit laten vervangen door 
achtereenvolgens de ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken en de jurist-diensthoofd burgerzaken. 
 
art. 3  
De opdracht wordt schriftelijk gegeven en, in afwachting van mededeling aan de gemeenteraad, 
worden de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen in kennis gesteld van de 
opdracht. 
 
art. 4  
In geval van langdurige afwezigheid neemt de gemeenteraad overeenkomstig artikel 81 §3 van het 
Vlaams gemeentedecreet een afzonderlijk gemotiveerd besluit. 
 

Schepen Steven Michiels en raadslid Anne Cleiren vervoegen de zitting. 
Raadslid Marita Palstermans verlaat de zitting. 

5. Advies uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 
De voorzitter van de gemeenteraad geeft als burgemeester en schepen van leefmilieu en 
afgevaardigde van de gemeente bij EcoWerf toelichting bij de inhoud van het in openbaar onderzoek 
liggende uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffenplan. Tevens legt hij uit wat de inhoud is van de 
opmerkingen van VVSG, Interafval en EcoWerf. Deze informatie kwam vandaag toe bij het 
gemeentebestuur en is onmiddellijk naar iedereen gemaild. 
Voor Boortmeerbeek zijn een aantal principes uit het plan van belang.  De meeste aspecten zullen 
binnen de werking van EcoWerf worden opgevolgd, maar bepaalde organisatorische aspecten en 
procedures zullen aanpassing vragen in de dagelijkse werking van de gemeente. Vooreerst is de 
vaststelling dat Boortmeerbeek ingedeeld is bij een andere cluster dan de omringende gemeenten.  
Hierdoor wordt een norm van maximaal 139 kg/inwoner/jaar opgelegd.  Dat zal niet moeilijk te halen 
zijn omdat nu reeds 90 kg/inwoner/jaar gehaald wordt, weliswaar met een licht andere 
berekeningswijze. De samenstelling van het restvuil wijzigt.  Zo zullen straat- en veegvuil en de inhoud 
van straatvuilnisbakjes meegeteld moeten worden bij het restafval. Het plan voorziet trouwens dat de 
gemeenten meer straatvuilnisbakjes zouden plaatsen. 
Het plan gaat uit van de brengmethode in plaats van de huidige dominerende ophaalmethode. Door 
de compactere woonvormen stelt men vast dat er minder plaats is voor afvalstockage. Ook halen 
minder mensen een rijbewijs en gaan ze anders om met mobiliteit. Gevolg is dat bijvoorbeeld 
containerparken minder bereikbaar worden voor iedereen. Tot slot is er de veranderende 
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samenstelling van de Vlaamse bevolking waardoor andere zeden gelden, er specifieke sensibilisatie 
nodig kan zijn (zelfs in andere talen). Door het brengsysteem werkt men meer burgernabij en zal de 
burger altijd van zijn afval afraken. Ophalen van bepaalde categorieën zal daardoor minder frequent 
gebeuren. Om deze evolutie praktisch uit te werken voorziet EcoWerf in de aanwerving van een 
taakaccenthouder. 
Een zeer belangrijk accent wordt in het plan gelegd op het zwerfvuil. De gemeente schreef zich al in in 
de methodische actie daarrond.  Zo is de 0-meting al gebeurd en werd een speciale arbeider belast 
met een permanente opdracht zwerfvuilbestrijding. Nieuw is dat deze ophalingen beter geregistreerd 
zullen moeten worden en dat, met toepassing van een ander uitgangspunt van het plan, er aan de 
bron moet worden gesorteerd en geregistreerd. 
Het containerpark verdwijnt als vertrouwde benaming en wordt recyclagepark. Met toepassing van 
de nieuwe norm dat iedereen in een straal van 5 km in vogelvlucht een recyclagepark moet kunnen 
bereiken, is er geen probleem.  Het recyclagepark van de gemeente blijft bestaan. Er zullen wel 
nieuwe fracties kunnen worden aangeboden (harde kunststoffen, GFT, kleine hoeveelheden KMO-
afval,…) en verplichte openingsuren zullen er niet meer zijn. EcoWerf stelt zich wel vragen bij de 
praktische haalbaarheid van het GFT op het recyclagepark. Daar schuilt een botsing met veel andere 
wetgevingen zoals gezondheid en veiligheid. 
De collectieve inzameling van bedrijfsafval, bijvoorbeeld in het industriepark, wordt mogelijk. Ook 
staan in het plan suggesties om scholen de mogelijkheid te geven te fungeren als inzamelpunt.  Dit 
vanuit het oogpunt van opvoeding en sensibilisatie, maar EcoWerf merkt op dat dit gepaard gaat met 
een veel te logge administratieve en praktische last op de schouders van de scholen. Zij zouden 
daarbij ook aan alle registratie en behandelingsplichten moeten voldoen, wat onrealistisch is en niet 
de kerntaak van de scholen. Er wordt in het plan in dat verband uitgeweid over de mogelijkheden in 
het kader van het flankerend onderwijsbeleid. FOST-plus voorziet wel in ruime subsidiëring mits 
registratie en afzonderlijke facturen. 
Rond GFT wordt nu gesproken van organisch biologisch afval waardoor nu ook keukenafval en 
etensresten worden toegelaten. Het doel is zijdelings 15% vermindering te realiseren in het 
voedselverlies in Vlaanderen. De actie start bij de grootste producenten van voedselafval. 
De textielinzameling wordt eveneens anders aangepakt en belangrijk is te weten dat voortaan ook 
versleten goederen aangebracht zullen mogen worden. Met een basis van 1 kledingcontainer per 
1000 inwoners haalt Boortmeerbeek nu al de norm. 
Het grof vuil wordt tegen 2018 ontdaan van matrassen en meubels waarbij zal worden gewerkt met 
het principe van UVP (uitgebreide productieverantwoordelijkheid) met terugnameplicht. 
Over de elementen rond de verbrandingscapaciteit in Vlaanderen is er een verschil in standpunt 
tussen VVSG en EcoWerf. Terwijl VVSG meegaat in de bedenking dat we beter goed verbranden wat 
van buitenaf wordt aangeboden, staat EcoWerf eerder voor het principe beter de capaciteit te 
verminderen indien mogelijk. 
Voor de gemeente zal een belangrijke opdracht zijn een nieuw politiereglement te maken waarbij de 
nieuwe regels worden toegepast en de handhaving bij onder meer het sorteren aan de bron moet 
worden opgenomen. 
Door de standpunten van VVSG en EcoWerf te onderschrijven worden volgende belangrijke 
opmerkingen in het openbaar onderzoek aangestipt: 
- Als de tussentijdse evaluatie in 2018 laat zien dat de norm voor de inzameling van plastic 

drankflessen niet wordt gehaald, zal een systeem van statiegeld worden ingevoerd.  De vraag is 
hoe haalbaar dit is voor (kleine) winkeliers. Hygiëne en de bedriegende medemens zijn concrete 
onopgeloste vraagstukken voor deze ondernemers. 

- het zwerfvuilbeleid in het plan gaat teveel uit van stedelijke situaties en biedt onvoldoende 
antwoord voor meer landelijke gemeenten. Bovendien zou er een zekerheid tot vervolging in de 
handhaving moeten worden gerealiseerd. 

- FOST-plus zou ook moeten betalen voor aan de bron gesorteerd PMD. 
- de relatie tussen de milieuheffingen en de financiële nood van OVAM zou moeten worden 

doorbroken om een sturend effect te bekomen van deze heffingen. 
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- In de recyclage ou moeten worden voorzien dat inefficiënte en energieonvriendelijke toestellen 
niet opnieuw in de gebruikscyclus komen. Dit heeft globaal een negatief effect. 

 
De voorzitter opent vervolgens het debat. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of er controle is voorzien op de private ophalers van 
gelijkaardig bedrijfsafval.  
De burgemeester antwoordt dat dit aan de bron zal worden gecontroleerd en dat OVAM daarvoor 
instaat. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt zich af of in de brengmethode, en dus in ons proefproject, 
er minder moeite gedaan zal worden om afval te vermijden.  
De burgemeester zegt dat er veel sociale controle is en dat de ervaring van intergemeentelijke 
afvalverenigingen positief is. Uit deze ervaringen leerde men veel en deed men aanpassingen. 
Blijkbaar wordt er minder gesluikstort dan verwacht.  
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet spreekt haar bezorgdheid uit over het prijskaartje van het plan en 
vraagt zich af of er dan geen besparingen in andere sectoren zullen zijn. Afvalbeleid zou goedkoper 
moeten worden, maar het wordt duurder. Sensibilisatie zal nog opgevoerd moeten worden, zeker 
voor het aspect voedselverlies. En zonder handhaving zullen de doelstellingen niet worden gehaald. 
De burgemeester geeft aan dat wat de prijs betreft, het moeilijk is echte vergelijkingen te maken. We 
moeten ervan uitgaan dat deze maatregelen worden opgelegd en dat er geijverd wordt om subsidies 
te bekomen. Maar het is juist dat de kosten op de schouders van de gemeenten worden gelegd. Dat 
het vroeger goedkoper was, kan juist zijn, maar wat men aan maatregelen treft, is wel ten goede van 
de mens. Vrij storten is het goedkoopst, maar het minst gewenst. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt zich af waarom eerst de gemeenteraad dit punt bespreekt 
zonder advies van de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu. Zij heeft nu wel zelf op de 
computer de kernelementen kunnen opzoeken, maar een voorbespreking met advies zou 
gemakkelijker geweest zijn. 
De voorzitter antwoordt dat deze zitting de laatste kans is voor de gemeenteraad om advies uit te 
brengen en dat de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu pas op 24 februari zal vergaderen. 
Wanneer de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu zelf opmerkingen heeft die zouden 
afwijken, kan er nog steeds door de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu zelf een 
opmerking in het openbaar onderzoek worden geformuleerd. Bovendien is de cruciale informatie van 
EcoWerf ook maar vandaag bij het gemeentebestuur aangekomen. 
Raadslid Bert Meulemans maakt bedenkingen bij het proefproject met de brengmethode in de 
mouterijsite in de kern van Boortmeerbeek. De vogelvluchtafstand tot het recyclagepark is er zeker. 
Enerzijds doet dat de bedenking maken dat beter het recyclagepark uitgebreid zou worden en 
anderzijds zijn andere locaties voor dergelijke mini-recyclageparken meer geschikt. Hij denkt daarbij 
zowel aan Hever, Schiplaken als Haacht-station waar een zeer geschikt plein is en het in de 
gesubsidieerde herinrichting zou kunnen opgenomen worden. 
De burgemeester stelt dat het over andere fracties gaat dan wat op het recyclagepark wordt 
ingezameld. Voor de mini-recyclageparken geldt eerder de norm van 200 meter afstand van de 
gebruikers. Het recyclagepark heeft een centrale functie. De evolutie in het arrondissement is ook dat 
er vele parken zullen verdwijnen, alhoewel het onze niet. De brengmethode zal belangrijker worden 
en bewoners van appartementen zullen sterk kunnen waarderen. Als men weet dat er plannen zijn 
om zelfs in Antwerpen de huisvuilophaling af te schaffen, dan weet men dat de laatste evolutie nog 
niet in zicht is. 
Raadslid Bert Meulemans vindt de laatste vergelijking ongepast omdat Antwerpen uiteraard veel 
meer verstedelijkt is. 
Op de ironische vraag van Raadslid Dirk Bernagie om de uiteenzetting dan maar nog eens te 
herhalen, vat de burgemeester samen dat het de bedoeling is de opmerkingen van VVSG en EcoWerf 
te onderschrijven. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet brengt daarop aan dat zij voorstelt een aanvulling te doen over de 
handhaving van het verbod op het gebruiken van allesbranders om afval te stoken. Het gebeurt te 
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dikwijls en is zeer ongezond. Daarom moet minstens een bericht hierover op de volgende nieuwsbrief 
en niet opnieuw iets over illegaal stoken in de tuin. 
Na de tegenwerping van de burgemeester  dat dit niet in het plan zou thuishoren omdat het een zeer 
moeilijk controleerbaar gegeven is en eigenlijk het nu al niet mag, benadrukt raadslid Bert 
Meulemans dat hij de opmerking van raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet voluit steunt omdat het een 
heel belangrijk thema is. Het is met name de belangrijkste bron van directe luchtvervuiling en omdat 
de daders er zich niks van aantrekken. Dus moet er als opmerking bij het openbaar onderzoek van het 
afvalplan geëist worden dat er een duidelijk actieplan tot handhaving komt waarbij de gemeenten de 
nodige middelen juridisch en financieel krijgen om effectief en efficiënt op te treden. 
De voorzitter stelt aan de raad voor de opmerking over de allesbranders op te nemen in de 
bedenkingen die in het kader van het openbaar onderzoek zullen worden geformuleerd. 
 
Gelet op het Materialendecreet van 23 december 2011 en zijn uitvoeringsbesluit VLAREMA; 
 
Overwegende dat het ‘Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen’ 
(UMBHA), dat van 2008 tot 2015 de krijtlijnen uitzette voor preventie, selectieve inzameling en 
verwerking van huishoudelijk afval, afliep eind 2015; 
 
Overwegende dat een nieuw uitvoeringsplan in opmaak is in samenwerking met de VVSG, Interafval, 
FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector; 
 
Overwegende dat dit uitvoeringsplan een plan is van de Vlaamse Regering waardoor het geldt voor 
alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en de 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met de taken van openbaar nut 
inzake milieubeleid; 
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek van het ontwerpplan loopt van 11 januari tot en met 10 
maart 2016; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek iedereen bezwaren of opmerkingen op dit 
ontwerpplan kan formuleren; 
 
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, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi 
Renders. 
 

art. 1 
In het kader van het lopende openbaar onderzoek betreffende het 'Ontwerp uitvoeringsplan voor 
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' de volgende bemerkingen te formuleren: 
• aansluiting bij bemerkingen VVSG 
• aansluiting bij bemerkingen EcoWerf 
• vraag om sluikstoken in allesbranders te handhaven door het als actieplan op te nemen in het 

uitvoeringsplan. 
 
art. 2 
Deze bemerkingen over te maken aan de OVAM binnen de periode van het openbaar onderzoek. 
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Raadslid Marita Palstermans vervoegt de zitting 

6. Finilek - voordracht kandidaat-bestuurder 
De CD&V-fractie stelt de kandidatuur van raadslid Kristel Andries omdat zij beslagen is in het 
bankwezen en dus een positieve bijdrage kan leveren. 
De voorzitter laat de stembriefjes aanpassen. 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 
Finilek; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op artikel 9 van de statuten van Finilek dat bepaalt dat de gemeente het recht heeft om één  
kandidaat-bestuurder voor te dragen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij schepen Hans De Locht werd 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder van Finilek; 
 
Gelet op het besluit van de algemene vergadering van Finilek op 19 maart 2013 waarbij schepen 
Hans De Locht wordt aangesteld als bestuurder van Finilek; 
 
Overwegende dat schepen Hans De Locht heeft meegedeeld dit mandaat niet langer te kunnen 
vervullen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2016 om raadslid  
Els Schoeters voor te dragen als kandiddaat-bestuurder ter vervanging van schepen Hans De Locht; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen, waarbij 
op 1 stembiljet neen werd aangekruist voor beiden en 19 stembiljetten met volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder raadslid Els Schoeters   met 12 ja 
 raadslid Kristel Andries   met 7 ja 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Raadslid Els Schoeters voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de dienstverlenende vereniging 
Finilek, voor de periode tot en met de buitengewone algemene vergadering van het jaar 2019 
waarbij tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur wordt overgegaan. 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Finilek, c/o 
Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 
 
7. IT-punt - aanduiden vertegenwoordigers gemeente beheerscomité 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2016 met betrekking tot de oprichting van 
en de toetreding tot de interlokale vereniging it-punt; 
 
Gelet op artikel 6 van de statuten van de interlokale vereniging it-punt dat bepaalt dat de gemeente 
in het beheerscomité wordt vertegenwoordigd door één afgevaardigde, die gemeenteraadslid moet 
zijn; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari 2016 waarbij 
werd besloten schepen Karin Derua voor te dragen als vertegenwoordiger van de gemeente in het 
beheerscomité van it-punt;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger beheerscomité schepen Karin Derua   met 19 ja en 1 neen 
plaatsvervanger    burgemeester Michel Baert  met 17 ja en 3 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Schepen Karin Derua aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité 
van de interlokale vereniging it-punt en burgemeester Michel Baert als plaatsvervanger. 
 
art. 2 
De interlokale vereniging it-punt, Vaartdijk 3/001, 3018 Leuven-Wijgmaal in kennis te stellen van dit 
besluit. 
 
8. Regularisatie kastekort 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt wat de stand van zaken van het aankopen van een kassasysteem is, 
waarop de gemeentesecretaris kan mededelen dat de procedure overheidsopdracht daarvoor 
lopende is. 
 
Gelet op het verslag van de gemeentesecretaris en het diensthoofd burgerzaken over de betwisting 
met een burger die op maandagavond 11 januari 2016 een identiteitskaart al dan niet betaald zou 
hebben; 
 
Overwegende dat hierdoor bij de dienst burgerzaken een kastekort van 21,00 EUR is ontstaan; 
 
Overwegende dat dit tekort een gevolg is van een administratieve vergissing en er geen sprake is van 
misdadig opzet; 
 
Overwegende dat de aankoop van eenvormig kassasysteem in voorbereiding is waardoor dergelijke 
vergissingen in de toekomst beter kunnen worden vermeden; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2016  
 
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, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Akte te nemen van het kastekort van 21,00 EUR bij de dienst burgerzaken op 16 januari 2016. 
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art. 2.  
Aan de financieel beheerder de opdracht te geven het tekort van 21,00 EUR ten laste te leggen van 
de gemeente en dit als een verlies te boeken. 
 
art. 3.  
Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de financieel beheerder. 
 
9. AGB - goedkeuring budget 2016 en aanpassing meerjarenplan 2015- 2019 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek van 
14 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2015 en het aangepaste 
meerjarenplan 2015 - 2019; 
 
Gelet op artikel 243 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de gemeenteraad het budget en het meerjarenplan van het autonoom gemeentebedrijf 
goedkeurt; 
 
Overwegende dat in het budget 2016 en het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente de nodige 
financiële middelen zijn voorzien die in het budget 2016 en het meerjarenplan 2015 - 2019 van het 
autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanwege de gemeente zijn voorzien; 
 
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, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het budget 2016 en het aangepaste meerjarenplan 2015 - 2019 van het autonoom gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek goed te keuren. 
 
art. 2 
Het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek in kennis te stellen van dit besluit. 
 
10. Kennisname verslag milieuadviesraad 23 september 2015 
Raadslid Steven Van Loock vraagt naar de opvolging van een incident dat zich met een blauwe 
substantie in een waterloop ter hoogte van het bedrijf Galoppin zou hebben voorgedaan. Er zou 
daarvoor geen PV opgesteld geweest zijn. 
De burgemeester antwoordt dat de feiten pas laattijdig bekend werden aan het bestuur zodat de 
wettelijk voorziene procedures niet meer konden worden toegepast, alhoewel het de bedoeling was 
een PV op te maken. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 23 september 2015. 
 
11. Kennisname verslag cultuurraad 16 november 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 16 november 2015. 
 
12. Kennisname verslag seniorenraad 17 november 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 17 november 2015. 
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Mondelinge vragen 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of er kan opgetreden worden tegen zij die brood voederen 
aan de vogels op de vaart.  Dat trekt ander ongedierte aan Een bericht op de nieuwsbrief zou al 
kunnen helpen, want vorige week dreef er zelfs een zak sandwiches op de vaart. 
 
De burgemeester meent dat het voederen dikwijls goed bedoeld is, maar de vaart is ook van WenZ. 
We zullen dit op een volgend overleg met deze diensten meenemen. 
 
Schepen Annick DeKeyser meldt tot slot dat op 2 maart 2016 om 19.00 u een info-avond over de 
werken VBR Bredepleinstraat- Oudestraat zal worden georganiseerd in de kleuterschool en dat alle 
gemeenteraadsleden welkom zijn. 
 
 
 
 
Besloten zitting 
 
13. Lokaal Overleg Kinderopvang - aanduiden gemeentelijke vertegenwoordigers 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Boortmeerbeek van 25 juni 2015 
met betrekking tot de oprichting van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK); 
 
Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal 
beleid kinderopvang dat bepaalt dat gemeenteraadsleden en leden van het college van 
burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang kunnen 
zijn; 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement van het Lokaal Overleg Kinderopvang Boortmeerbeek dat 
bepaalt dat de gemeente wordt vertegenwoordigd door één stemgerechtigde afgevaardigde en door 
één afgevaardigde van de gemeenteraad die niet stemgerechtigd is; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 september 2015 om 
mevrouw Daisy Deneef voor te dragen als stemgerechtigde afgevaardigde en raadslid Els Schoeters 
als niet-stemgerechtigde afgevaardigde; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Stemgerechtigde afgevaardigde  Daisy Deneef  met 17 ja, 2 neen en 1 blanco 
Niet-stemgerechtigde afgevaardigde raadslid Els Schoeters met 14 ja en 6 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Mevrouw Daisy Deneef namens de gemeente aan te duiden als stemgerechtigde afgevaardigde in 
het Lokaal Overleg Kinderopvang Boortmeerbeek en raadslid Els Schoeters als niet-stemgerechtigde 
afgevaardigde namens de gemeenteraad. 
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art. 2 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang in kennis te stellen van dit besluit. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


