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GEMEENTERAAD 
 

 
 

Zitting van  21 maart 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, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils, Rudi 
Renders raadsleden 
Patrick Vissers coördinator 
 

Verontschuldigd: Els Schoeters, Steven Van Loock raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

 
Vanaf punt 10 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 
2. Notulen vorige zitting 
3. Kennisname toezichtsbesluiten 
4. Oprichting Taskforce Spitsregio Leuven 
5. Kennisname overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
6. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand - budget 2016 
7. Actieplan PBW 2016 
8. Politiezone - advies aanwenden ANPR-camera's 
9. Politiezone - aanpassing dotatie 2016 
10. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
11. Budgetwijziging 2016 nr. 1 
12. Kennisname verslag gezondheidsraad 13 oktober 2015 
13. Kennisname verslag jeugdraad 8 december 2015 
14. Kennisname verslag sportraad 10 december 2015 
15. Kennisname verslag seniorenraad 19 januari 2016 
16. Kennisname verslagen noord-zuidraad 8 december 2015 
17. Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 29 april 2016 
18. Eandis Assets - Iverlek  - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering tevens 

jaarvergadering 29 april 2016 
19. Eandis Assets - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 29 april 2016 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 
Gelet op de aangetekende brief van Iverlek/Eandis Assets van 11 maart 2016; 
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Overwegende dat de algemene vergaderingen van Iverlek en Eandis Assets plaatsvinden op 29 april 
2016; 
 
Overwegende dat de volgende gemeenteraad van 25 april 2016 te laat is om de vertegenwoordigers 
door te geven aan het secretariaat van Eandis; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Zijnde:  
voorzitter M. Baert 
schepenen Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els Schoeters, Hans De Locht, 

Willy Cornelis 
raadsleden 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, 
Kristel Andries, Marc Usewils, Rudi Renders, 

 
Volgende punten aan de agenda van de gemeenteraad van 21 maart 2016 toe te voegen: 

• Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 29 april 2016 
• Eandis Assets - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 29 april 2016 
• Eandis Assets - Iverlek  - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering tevens 

jaarvergadering 29 april 2016 
 
2. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 22 februari 2016 goed. 
 
3. Kennisname toezichtsbesluiten 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit:  
•  brief van de gouverneur van 25 februari 2016 met betrekking tot de kennisname met 
opmerkingen van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 en het budget 2016.  
 
4. Oprichting Taskforce Spitsregio Leuven 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de 
bevoegdheden van de ERSV's, SERR's en RESOC's; 
 
Overwegende dat de ESF-oproep 'Versterkt Streekbeleid' gelanceerd werd op 23 december 2015 en 
de indieningsdatum voor de projecten op uiterlijk 30 april 2016 is vastgesteld; 
 
Overwegende dat via deze oproep de Vlaamse minister van Werk het nieuwe streekbeleid in 
samenwerking met de lokale partners bottom up wil uitbouwen en vorm geven; 
 
Overwegende dat de minister na drie jaar de projecten zal evalueren en het nieuwe beleid decretaal 
zal worden verankerd; 
 
Overwegende dat het Burgemeestersoverleg wil samenwerken met ERSV Vlaams-Brabant vzw, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven dat optreedt als promotor van het project; 
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Overwegende dat dit zal gebeuren via een nieuwe werkgroep bij het Burgemeestersoverleg, 
genaamd 'Taksforce Spitsregio Leuven' die vorm zal geven aan het actieve partnerschap, bestaande 
uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partner's, provincie Vlaams-Brabant 
en eventueel toegevoegde deskundigen; 
 
Overwegende dat het opzet van dit ESF-project is: geïntegreerd en actiegericht samenwerken aan de 
uitbouw van een kwaliteitsvol en versterkt sociaal-economisch streekbeleid in de regio Leuven, 
waarvan de grote lijn zijn: een duurzame economische ontwikkeling (kenniseconomie, de ruimtelijk 
economische agenda en vestigingsvoorwaarden), een goedwerkende arbeidsmarkt (VDAB, opvang 
van vluchtelingen, sociale economie, zorgsector) en mobiliteit als conditio sine qua non, zoals die ook 
aan bod kwamen in het Streekpact 2013 - 2018; 
 
Overwegende dat Interleuven, sociale partners (ACV, ABVV, ACLVB, VOKA, UNIZO, Boerenbond), 
provincie Vlaams-Brabant en ERSV/RESOC zich bereid verklaarden tot lokale (co)financiering van dit 
project zodat het mogelijk wordt om maximaal 50 % Vlaamse subsidies te krijgen om de 
projectkosten te dekken; 
 
Gele op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

Akkoord te gaan met deelname aan het actieve partnerschap 'Taskforce Spitsregio Leuven' binnen 
het ESF-project 'Versterkt Stedenbeleid' dat zal lopen van 1 augustus 2016 tot 31 juli 2019. 
 
5. Kennisname overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
Raadslid Bert Meulemans is tevreden met het overzicht op zich, maar vindt een loutere opsomming 
van de verenigingen waarvan de gemeente lid is, te mager. Het Vlaams gemeentedecreet voorziet 
immers dat minimum jaarlijks in de gemeenteraad wordt gerapporteerd over de deelname van de 
gemeente in deze verenigingen. Bovendien is er een decretaal voorziene gemeenteraadscommissie 
waarin de werking van intergemeentelijke verenigingen moet worden opgevolgd, maar deze 
commissie is in Boortmeerbeek nog niet samengekomen. Burgemeester Michel Baert repliceert met te 
stellen dat deze gemeenteraadscommissie nog niet zo lang geleden is opgericht en dat het inderdaad 
de bedoeling is dat deze effectief zal samenkomen. Bovendien wordt nu ook al regelmatig in de 
gemeenteraad, o.a. door de burgemeester zelf, verslag uitgebracht over de werking van en evoluties 
binnen sommige intergemeentelijke verenigingen. 
 
Gelet op de artikelen 42 §1, 43 §2, 24° en 57 §4 bis, 3° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 
2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen inzake de gemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad minstens eenmaal per jaar in kennis dient gesteld van het 
overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Kennis te nemen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen waaraan de 
gemeente deelneemt: 
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• HaBoBIB 
• EcoWerf  
• Riobra  
• Interleuven 
• IGO Leuven 
• Iverlek  
• Finilek 
• IGS Hofheide 
• CIPAL 
• it-Punt 
• Taskforce Spitsregio Leuven 
• Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant  
• Beheerscomité GD-PBW Interleuven 
• De Watergroep 
• Ethias  kas arbeidsongevallen 
• Providentia 
• Demer en Dijle  
• ERSV Vlaams-Brabant  
• PWA 
• SWaL 
• Toerisme Vlaams-Brabant  
• VVSG  
• OVSG 
• Bosgroep Groene Corridor 
• Regionaal Landschap Dijleland  

 
6. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand - budget 2016 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende 
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
 
Overwegende dat de parochie Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Station zich uitstrekt 
over het grondgebied van drie gemeenten, namelijk Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor één derde bijdraagt in de exploitatietoelage; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 14 december 2015 met betrekking tot de 
kennisname van het budget 2016 van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Kampenhout van 18 februari 2016 met betrekking tot 
de kennisname van het budget 2016 van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand; 
 
Overwegende dat de voorziene gemeentelijke toelage past in het meerjarenplan 2014 – 2019 van de 
gemeente; 
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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, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art.1  
Kennis te nemen van het budget 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand 
Haacht-Station met volgende bedragen: 
- exploitatie  

- ontvangsten 2.612,00 EUR 
- uitgaven 35.560,00 EUR 
- saldo -32.948,00 EUR 
- overschot exploitatie 2014 13.379,92 EUR 
- exploitatie voor toelage -19.568,08 EUR 
- exploitatietoelage 32.202,00 EUR 
- saldo 12.633,92 EUR 
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 10.734,00 EUR. 

- investeringen 
- ontvangsten 0,00 EUR 
- uitgaven 0,00 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te maken. 
 
7. Actieplan PBW 2016 
Overwegende dat het gemeentebestuur als werkgever jaarlijks het actieplan PBW moet vaststellen 
voor haar werknemers; 
 
Overwegende dat het actieplan bijdraagt tot de algemene veiligheid in de arbeidssituatie; 
 
Overwegende het overleg met en het voorstel van de intergemeentelijke interne veiligheidsdienst; 
 
Overwegende dat dit actieplan met de representatieve vakorganisaties moet worden overlegd; 
 
Gelet op de wetgeving over het welzijn op het werk; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het actieplan PBW 2016 principieel als volgt vast te stellen: 
• opleiding veilig werken met hoogtewerker; 
• sensibilisatie nieuwe etikettering producten; 
• voorbereiding bezoek inspectiediensten sociale zaken; 
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• ergonomie: rugbelastend heffen; 
• verderzetten actieplan PBW 2015: -risicoanalyse brand in de praktijk; 
• elektriciteitskeuringen 
 
art. 2 
Het actieplan 2016 met de representatieve vakorganisaties te overleggen. 
 
art. 3  
De gemeenschappelijke interne veiligheidsdienst op de hoogte te stellen van dit besluit. 
 
8. Politiezone - advies aanwenden ANPR-camera's 
Burgemeester Michel Baert verwijst naar de toelichting over de plaatsing van ANPR-camera's die de 
zonechef reeds eerder in de gemeenteraad gaf. Momenteel is in de politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen de plaatsing van acht camera's voorzien. De gemeenteraad moet de plaatsing en 
de motieven voor deze plaatsing goedkeuren. In de actuele context zijn deze camera's in eerste 
instantie bedoeld als instrument in de criminaliteitsbestrijding en pas in bijkomende orde voor 
controles op het wegverkeer.  
Raadslid Rudi Renders vraagt waarom specifiek in de Langestraat een ANPR-camera wordt voorzien 
en niet op andere plaatsen. Volgens burgemeester Michel Baert is dit het gevolg van de 
samenwerking met de omliggende politiezones. Doordat deze een aantal ANPR-camera's plaatsen op 
welgekozen locaties waardoor deze ook een beeld geven van de belangrijke invalswegen van de onze 
gemeente, moet er in Boortmeerbeek slechts op één plaats, namelijk in de Langestraat, een camera 
worden geplaatst. 
 
Gelet op de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van 21 maart 
2007; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het 
gebruik van bewakingscamera’s;  
 
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens; 
 
Overwegende dat door nummerplaatherkenning het mogelijk is verdachte bewegingen van 
voertuigen te volgen; 
 
Overwegende dat in het kader van de misdaadbestrijding de politie moet in staat zijn daders en 
verdachten van misdrijven a posteriori te kunnen identificeren;  
 
Overwegende dat het gebruik van ANPR past in het actieplan ‘inbraken’ van de politiezone, 
gebaseerd op het zonaal veiligheidsplan;  
 
Overwegende dat er binnen het gemeentebestuur van Boortmeerbeek plannen bestaan om 
probleemsituaties inzake mobiliteit aan te pakken op de momenten waarop de maatregelen gewenst 
zijn; 
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Overwegende dat ANPR daartoe de mogelijkheid biedt; 
 
Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de gemeenteraad. 
 
Overwegende de bespreking in de politieraad van 24 maart 2015;  
 
Gelet op het positief advies van de korpschef van 1 maart 2016 inzake de plaatsing van vaste ANPR-
camera’s op niet-besloten plaatsen; 
 
Overwegende dat conform de camerawet van 21 maart 2007 deze camera’s enkel kunnen geplaatst 
worden na positief advies van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1   
Het aanwenden van ANPR-camera’s voor verkeerskundige doeleinden op het grondgebied, de 
voorkoming van misdrijven en de identificatie a posteriori van daders van misdrijven op het 
grondgebied van Boortmeerbeek positief te adviseren. 
 
art. 2  
De politiezone in kennis te stellen van dit besluit. 
 
9. Politiezone - aanpassing dotatie 2016 
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 besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de vaststelling 
van de dotatie aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen voor 2016, namelijk 
1.115.324,00 EUR; 
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Gelet op het besluit van de politieraad van 29 februari 2016 waarbij het aangepaste aandeel van de 
gemeente Boortmeerbeek in de dotatie aan politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen voor 
2016 als volgt werd vastgesteld: 1.107.898,00 EUR in gewone dienst en 87.362,00 EUR in 
buitengewone dienst; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het aangepaste aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van de politiezone 
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 2016, vastgesteld op 1.107.898,00 EUR in gewone dienst en 
87.362,00 EUR in buitengewone dienst, te aanvaarden. 
 
art. 2  
Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 
 
art. 3  
Dit besluit aan het administratief toezicht te onderwerpen. 
 

Raadslid Anne Cleiren vervoegt de zitting. 

10. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
Financieel beheerder Jan Peeters wijst er in zijn toelichting op dat sinds de goedkeuring van het 
budget 2016 door de gemeenteraad van 14 december 2015 de gemeente met een reeks bijkomende 
gegevens werd geconfronteerd, zowel in positieve als in negatieve zin, die de financiële planning van 
de gemeente beïnvloeden. Meest opvallende in dit verband is de tax shift die er toe leidt dat de 
gemeente in 2021 ongeveer 10% minder aan aanvullende personenbelasting zal ontvangen.  
Al deze elementen en de budgetwijziging 2016 nr. 1 hebben uiteraard ook gevolgen op de 
meerjarenplanning van de gemeente met als eindresultaat dat de autofinancieringsmarge in 2019 
lichtjes positief zal stijgen tot 4.164,00 EUR.  
Gelet op het feit dat voor de bijkomende investeringen met eigen middelen zullen worden 
gefinancierd en hiervoor geen leningen zullen worden opgenomen, zal het gecumuleerd budgettair 
resultaat in 2019 wel dalen tot 1.718.474,00 EUR. 
 
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 14 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Overwegende dat de budgetwijziging 2016 nr. 1 een aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 
noodzakelijk maakt; 
 
Gelet op de adviezen van het managementteam van 9 februari 2016 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 29 februari 2016; 
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Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 11 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
11. Budgetwijziging 2016 nr. 1 
De financieel beheerder overloopt artikelgewijs de aanpassingen aan het budget 2016. 
Raadslid Christel Andries vraagt waarom de aankoop van laptops door HaBoBIB bij de 
exploitatieuitgaven zijn opgenomen en dit niet als een investering wordt beschouwd.  
Volgens de financieel beheerder komt dit omdat de gemeente deze laptops niet zelf aankoopt, maar 
wel de dotatie van HaBoBIB hiervoor verhoogt en dotaties bij de exploitatieuitgaven moeten worden 
ondergebracht. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit; 
 
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 14 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van de beleidsnota en de financiële nota 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Overwegende de noodzaak om het budget 2016 op sommige posten aan te passen; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een invloed heeft op het meerjarenplan 2014 – 2019; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 9 februari 2016 en de verklarende nota met 
betrekking tot het voorontwerp van budgetwijziging 2016 nr. 1; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 29 februari 2016; 
 
Overwegende de toelichting door de schepen van financiën ter zake; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 11 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De budgetwijziging 2016 nr. 1 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
12. Kennisname verslag gezondheidsraad 13 oktober 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 13 oktober 2015. 
 
13. Kennisname verslag jeugdraad 8 december 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 8 december 2015. 
 
14. Kennisname verslag sportraad 10 december 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 10 december 2015. 
 
15. Kennisname verslag seniorenraad 19 januari 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 19 januari 2016. 
 
16. Kennisname verslagen noord-zuidraad 8 december 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de noord-zuidraad van 8 december 2015. 
 
17. Iverlek - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 29 april 2016 
In december 2015 beslisten zeven distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, 
namelijk Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas tot een fusie vanaf 1 januari 
2016 binnen de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets. 
Omdat een aantal opschortende voorwaarden momenteel nog niet zijn voltooid moet er echter nog 
een afzonderlijke algemene vergadering voor Iverlek en voor Eandis Assets worden georganiseerd. De 
aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden voor beide algemene vergaderingen mag echter al 
wel in één raadsbesluit worden genomen. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 11 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 29 april 2016; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi 
Renders. 
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art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Iverlek op 
29 april 2016:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015 
4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
18. Eandis Assets - Iverlek  - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering tevens 

jaarvergadering 29 april 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Iverlek; 
 
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elekticiteit en/of gas als 
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken is bij de fusieoperatie in "Eandis 
Assets" waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek 
en Sibelgas in december 2015 hebben beslist; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 11 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek en Eandis Assets op 29 
april 2016;  
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Overwegende dat ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 24 van de statuten het niet 
meer noodzakelijk is om de vertegenwoordigers aan te duiden per algemene vergadering, maar is 
het ook mogelijk om ze aan te duiden voor meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor de 
resterende duur van de huidige legislatuur (einde 2018); 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: raadslid Audrey Bogaerts met 17 ja en 2 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 13 ja, 4 neen en 2 blanco; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
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art. 1  
Raadslid Audrey Bogaerts aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan 
de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Eandis Assets op 29 
april 2016 als ook aan alle algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets 
die daarna georganiseerd worden tot en met 31 december 2018. 
 
art. 2   
Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iverlek en 
Eandis Assets op 29 april 2016 als ook aan alle algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Eandis Assets die daarna georganiseerd worden tot en met 31 december 2018. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het 
secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be 
 
19. Eandis Assets - mandatering algemene vergadering tevens jaarvergadering 29 april 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elekticiteit en/of gas als 
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken is bij de fusieoperatie in "Eandis 
Assets" waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek 
en Sibelgas in december 2015 hebben beslist; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 11 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 29 april 2016; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Iverlek:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas 
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2. Goedkeuring van de jaarrekening  van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest 
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 
december 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distribudienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deenemers van Eandis 
Assets (onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het 
voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking) 

5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
 
 
Mondelinge vragen 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck zeg ontgoocheld te zijn over het feit dat het beloofde artikel over de 
negatieve effecten van allesbranders nog steeds niet in de gemeentelijke nieuwsbrief is verschenen.  
Volgens burgemeester Michel Baert zal dit artikel in de volgende nieuwsbrief verschijnen die in de 
loop van volgende week wordt verspreid. 
 
Raadslid Rudi Renders brengt zijn interpellatie in de gemeenteraad van 28 september 2015 in 
herinnering. Hij vroeg toen aandacht voor de moeilijke verkeerscirculatie op de Wespelaarsebaan 
door de ongelukkige ligging van het parkeervak ter hoogte van woning nr. 13. Hiermee is echter tot 
nog toe niets gebeurd. 
Schepen van verkeer Remi Serranne antwoordt dat de politie, mede als gevolg van een klacht van 
bewoners, ondertussen ter plaatse is geweest en hierover een verslag heeft opgesteld. De 
problematiek van dit parkeervak op de verkeerscommissie van 23 maart 2016 zal worden behandeld. 
 
Raadslid Rudi Renders wijst op het gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum van Boortmeerbeek, 
zeker nu de werken in de Aststraat aanslepen. Mede in naam van de lokale middenstand vraagt hij of 
de zgn. blauwe zone die aan het gemeentehuis werd gecreëerd, niet kan worden uitgebreid tot de 
Dorpplaats.  Als mensen op donderdagnamiddag wanneer het markt is, hun wagen wel elders kunnen 
parkeren, waarom zouden ze dit dan ook niet op andere momenten ook niet kunnen? 
Burgemeester Michel Baert erkent het parkeerprobleem. Bovendien heeft hij zopas vernomen dat de 
al aanslepende werken in de Aststraat opnieuw zes weken bijkomende vertraging hebben 
opgelopen, waardoor de moeilijke parkeersituatie in het centrum van Boortmeerbeek nog langer zal 
duren. Het aanpassen van parkeermogelijkheden is echter niet zo gemakkelijk. Er moeten hiervoor 
immers reglementen worden aangepast en bijkomende verkeersborden aangekocht wat ook 
allemaal tijd vraagt. Bovendien is er het spanningsveld tussen personen die nood hebben aan 
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mogelijkheden om lang te kunnen parkeren, zoals bewoners of treinreizigers en de noden van de 
lokale middenstand. 
 
Raadslid Dirk Bernagie wijst er op dat er opnieuw een achterstand is in het doorsturen van de notulen 
van het college van burgemeester en schepenen aan de raadsleden. 
Burgemeester Michel Baert antwoordt dat eerstdaags een reeks verslagen mag worden verwacht. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
In toepassing van het besluit van de gemeentesecretaris 
van 21 maart 2016 

De coördinator 
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De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


