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GEMEENTERAAD 

ontwerp 

 
Zitting van  27 juni 2016 

 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De Locht, Willy Cornelis
 schepenen 
Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, 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: Annick DeKeyser schepen 
Bert Meulemans raadslid 
 

 
Vanaf punt 2 vervoegt Kristel Andries, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 11 verlaat Els Schoeters, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 12 vervoegt Els Schoeters, raadslid opnieuw de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kosteloze grondafstand VK2015/00001 - Jan FOQUE - Bosveld 16 
3. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (De Hertogh-Van Loock) 
4. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Alewaters-Van Rompuy) 
5. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (De Winter-Pomorska) 
6. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Valenberghs) 
7. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Van de Maele) 
8. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Verschueren H.) 
9. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Verschueren K.) 
10. Goedkeuring aankoopakte en mandatering voormalig rusthuis 
11. Goedkeuring aankoopakte en mandatering grond Brouwersstraat 
12. Voorlopige vaststelling rooilijn en tracé der wegen verkaveling Zevenbunderweg Intop bvba 
13. Aanpassing personeelsformatie 
14. Aanpassing organogram 
15. Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 
16. Finilek - kapitaalverhoging Eandis Assets 
17. Finilek - borgstelling thesauriebewijzenprogramma 
18. Aanvaarding handgift 
19. Jaarrekening dienstjaar 2015 
20. Budgetwijziging 2016 nr. 2 
21. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
22. Kennisname nominatieve subsidies 2016 
23. De Watergroep - bekrachting besluit CBS aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 10 

juni 2016 
24. Kennisname verslag sportraad 9 maart 2016 
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25. Kennisname verslag gezondheidsraad 14 maart 2016 
26. Kennisname verslag seniorenraad 15 maart 2016 
 
Besloten zitting 
27. Aanstelling gemeentelijke omgevingsambtenaren 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 23 mei 2016 goed. 
 

Raadslid Kristel Andries vervoegt de zitting 
2. Kosteloze grondafstand VK2015/00001 - Jan FOQUE - Bosveld 16 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie VK2015/00001 zoals verleend door het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van 3 augustus 2015 aan de heer Jan Foqué; 
 
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van grondafstand zoals besloten door de gemeenteraad 
van 18 mei 2015; 
 
Gelet op de verklaring van gratis grondafstand aan het openbaar domein toegevoegd te worden 
zoals ingesloten bij de verkavelingsaanvraag van 16 februari 2016; 
 
Gelet op het opmetingsplan zoals opgesteld door landmeter Jan Foqué uit Willebroek; 
 
Gelet op de prekadastratie van het opmetingsplan met referentie van het dossier MEOW-2016-DD-
00607011; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken wegzate aan Bosveld, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C 
en perceelnummer 115M3(deel) en geprekadastreerd als 115N3; 
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
 
Gelet op de bodemattest van 25 mei 2016; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De 

Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, 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. 
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art. 1 
Een strook grond met oppervlakte van 97,6 m², afgebeeld als lot 1 op het opmetingsplan met de 
referentie van prekadastratie (opgemaakt door landmeter Jan Foqué uit Willebroek) gratis over te 
nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
Art. 3 
Landmeter Jan Foqué uit Willebroek op te dragen een origineel gehandtekend plan te bezorgen aan 
de dienst grondgebiedzaken. 
 
3. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (De Hertogh-Van Loock) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep),  meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 30 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
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; 
 
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, Remy Peelaerts, 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 ontwerpakte voor de aankoop door de gemeente van de heer en mevrouw Eddy De Hertogh - 
Anne-Marie Van Loock van een strook grond aan de Rosvenweg, Kwaenijkstraat 8, gekadastreerd 
volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummer 216N2, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 216N2, met 
een oppervlakte volgens meting van één are achtentwintig centiare (1a 28ca), met gereserveerd 
perceelsnummer A216E3P0000 voor een bedrag van 6.400,00 EUR goed te keuren 
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art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
4. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Alewaters-Van 

Rompuy) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 30 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
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; 
 
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, Remy Peelaerts, 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 ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer en mevrouw Robrecht 
Alewaters - Monique Van Rompuy van een strook grond aan de Rosvenweg, gekadastreerd volgens 
titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummer 217P, onder een grotere 
oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 217PP0000, met een 
oppervlakte volgens meting van één en tachtig centiare (81ca), met gereserveerd perceelsnummer 
A217E2P0000 voor een bedrag van 4.050,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
5. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (De Winter-Pomorska) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
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Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 22 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
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; 
 
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, Remy Peelaerts, 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 ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer en mevrouw Jan De Winter - 
Lubomia Pomorska van een strook grond aan de Rosvenweg, gekadastreerd volgens titel gemeente 
Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummer 217T, onder een grotere oppervlakte, en 
volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 217TP0000, met een oppervlakte 
volgens meting van zesenvijftig centiare (56ca), met gereserveerd perceelsnummer A217C2P0000 
voor een bedrag van 2.800,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
6. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Valenberghs) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
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Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 21 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
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; 
 
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, Remy Peelaerts, 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 ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van mevrouw Lutgarde Valenberghs en 
van mevrouw Christiane Valenberghs van een strook grond aan de Rosvenweg, gekadastreerd 
volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever,  sectie A, nummer 217G, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 217GP0000, 
met een oppervlakte volgens meting van zesenzestig centiare (66ca), met gereserveerd 
perceelsnummer A 217 A 2 P0000 voor een bedrag van 3.300,00 EUR en van een strook grond aan de 
Rosvenweg, gekadastreerd volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, 
nummer 21, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van 
nummer 217FP0000, met een oppervlakte volgens meting van vierentachtig centiare (84ca) met 
gereserveerd perceelsnummer A 217 B 2P0000 voor een bedrag van 4.200,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
7. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Van de Maele) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 16 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 



- 7 - 

 

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; 
 
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, Remy Peelaerts, 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 ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer en mevrouw Frans Van de 
Maele - Magda Trymhou van een strook grond aan de Rosvenweg, gekadastreerd volgens titel 
gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummer 217Q, onder een grotere 
oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 217VP0000, met een 
oppervlakte volgens meting van één are veertig centiare, met gereserveerd perceelsnummer voor 
een bedrag van 7.000,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
8. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Verschueren H.) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 16 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaar; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
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; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De 
Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, 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 ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van mevrouw Helga Verschueren van een 
strook grond aan het Herenveld, gekadastreerd volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede 
afdeling Hever, sectie A, deel van nummer 218L, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent 
kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 218MP0000, met een oppervlakte volgens meting 
van acht centiare (8ca), met gereserveerd perceelsnummer A218VP0000 voor een bedrag van 400,00 
EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
9. Goedkeuring aankoopaktes en mandatering verwerving Rosvenweg (Verschueren K.) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 14 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaar; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
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; 
 
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, Remy Peelaerts, 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. 
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art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Kurt Verschueren van een 
strook grond aan de Rosvenweg en de Herenveld, gekadastreerd volgens titel gemeente 
Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, deel van nummer 218P, onder een grotere 
oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 218PP0000, met een 
oppervlakte volgens meting van tien centiare (10ca), met gereserveerd perceelsnummer 
A218XP0000 voor een bedrag van 500,00 EUR en van een strook grond aan het Herenveld, 
gekadastreerd volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, deel van 
nummer 218N, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel 
van nummer 218NP0000, met een oppervlakte volgens meting van acht centiare (8ca), met 
gereserveerd perceelsnummer A218WP0000 voor een bedrag van 400,00 EUR goed te keuren.  
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
10. Goedkeuring aankoopakte en mandatering voormalig rusthuis 
Raadslid Marita Palstermans vraagt naar de stand van zaken betreffende de bestemming van de 
aankoop. Schepen Hans Delocht zegt dat er niet veel gewijzigd is. Alle partijen blijven in dezelfde 
richting werken en de school zal tegen 30 juni 2016 haar dossier bij AGION moeten hebben ingediend. 
Dan is er vermoedelijk een wachttijd van 3 à 4 maanden vooraleer men weet of de subsidies zullen 
worden toegekend. Op de vraag van raadslid Dirk Bernagie, ingegeven door de geruchten over 
bepaalde moeilijkheden,  of de school wel degelijk een dossier zal indienen, antwoordt schepen Hans 
Delocht dat iedereen verder wil en het nu geen zin heeft om over iets anders te spreken of te doen 
alsof er andere plannen zijn. 
 
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; 
 
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; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 december 2015 met betrekking 
tot de voorwaarden van de verkoop; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2016 met betrekking tot de principiële 
goedkeuring van deze aankoop door de gemeente; 
 
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 de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Jef Van Campenhout te Keerbergen; 
 
Overwegende dat de ontwerpakte wordt aangevuld met een passage die de doorgang over het 
brugje voor het OCMW verzekert; 
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Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 mei 2016 met betrekking tot de 
goedkeuring van de verkoop van het voormalig rusthuis aan de gemeente; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De 

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

art. 1 
De ontwerpakte voor de aankoop door de gemeente van het kasteel de Ravestein, Ravesteinstraat 
50, 3191 Boortmeerbeek, kadastraal gekend als Hever, 2de afdeling, sectie A, nr. 748F van het 
OCMW voor een bedrag van 550.000,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

Raadslid Els Schoeters verlaat de zitting. 
11. Goedkeuring aankoopakte en mandatering grond Brouwersstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 met betrekking tot de principiële 
goedkeuring van de aankoop van het perceel grond, inclusief de woning, langs de Brouwersstraat, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, nrs. 298 L, 298 P, 298 R en298 S voor een 
bedrag van 830.000,00 EUR; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met betrekking tot de goedkeuring van 
de budgetwijziging 2016 nr. 2; 
 
Overwegende dat in deze budgetwijziging de nodige financiële middelen voor deze aankoop werden 
voorzien; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van aankoop; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 15 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De 

Locht, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, 
Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Marc Usewils 
en Rudi Renders. 
3 stemmen tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie en Francine De Becker. 
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art. 1 
De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte voor de aankoop van het perceel grond, inclusief de 
woning, langs de Brouwersstraat, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, nrs. 
298 L, 298 P, 298 R en298 S voor een bedrag van 830.000,00 EUR goed. 
 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
Raadslid Els Schoeters vervoegt opnieuw de zitting. 
 
12. Voorlopige vaststelling rooilijn en tracé der wegen verkaveling Zevenbunderweg Intop bvba 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet wil het over de verkavelingsaanvraag zelf hebben en vraagt 
waarom het oorspronkelijk project rond sociale woningbouw werd verlaten.  Volgens haar was het in 
oorsprong de bedoeling een sociale verkaveling te maken terwijl nu er maar een zevental loten zo te 
benoemen zijn. Dit is wel erg miniem. Schepen Steven Michiels legt uit dat deze norm in het GRUP 
voorzien was en een hoger percentage kan niet meer sedert de vernietiging van de regelgeving over 
de sociale last. Op vraag van het raadslid legt schepen Michiels nogmaals uit wat daaronder wordt 
verstaan en verduidelijkt dat de regels voor deze verkaveling reeds lang in het GRUP werden 
vastgelegd. 
 
Overwegende dat op 5 april 2016 een verkavelingsaanvraag werd ingediend door Intop Experts bvba, 
voor het herverdelen van percelen voor de realisatie van 55 kavels voor woningbouw en 7 kavels 
voor sociale woningen; 
 
Overwegende dat de percelen gelegen zijn in goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘RUP Eekhoornhof; 
 
Overwegende dat de percelen gelegen zijn in het binnengebied gesitueerd tussen Zevenbunderweg, 
Consciencelaan en Rubenslaan; 
 
Overwegende dat de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft kadastraal bekend zijn als Hever 
2de afdeling sectie C nrs.4K4, 4Y3 en 4E4; 
 
Overwegende dat de aanvraag van de verkavelaar de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur omvat 
die aansluit op de wegeninfrastructuur van de Zevenbunderweg en met een ontsluiting voor 
voetgangers en fietsers aan de Consciencelaan; 
 
Overwegende het verkavelingsplan en het rooilijnplan, met referentie 36770, gevoegd bij de 
stedenbouwkundige aanvraag; 
 
Overwegende dat de zone, met een totale oppervlakte van 85 a en 40 ca, bestemd voor opname in 
het openbaar domein in gele en groene kleur is aangeduid op het bijgevoegd rooilijnplan van het 
verkavelingsontwerp met als respectievelijke bestemming openbare wegeninfrastructuur en 
openbaar groen;  
 
Overwegende dat een verklaring “belofte van grondafstand” aan het dossier is toegevoegd waarbij 
wordt verklaard dat delen van de percelen Hever 2de afdeling sectie C nrs.4K4, 4Y3 en 4E4 gratis 
worden afgestaan aan de gemeente Boortmeerbeek voor inlijving bij het openbaar domein in kader 
van het algemeen nut; 
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Overwegende dat alle nutsmaatschappijen die actief zijn in onze gemeente het dossier hebben 
onderzocht en beoordeeld; 
 
Overwegende dat de aanvraagnota onder andere gesteund is op de realisatie van 7 sociale woningen 
als bijdrage tot het behalen van het gemeentelijk sociaal objectief; 
 
Gelet op de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Eekhoornhof’ zoals 
besloten door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 3 april 2014; 
 
Gelet op de publicatie van de goedkeuring van het RUP Eekhoornhof in het Belgisch Staatsblad op 6 
juni 2014; 
 
Overwegende dat het ruimtelijk uitvoeringsplan de zone betrokken in de verkavelingsaanvraag 
herbestemde van recreatiegebied volgens het gewestplan Leuven, zone voor sociaal wonen; 
 
Overwegende dat de percelen gelegen zijn binnen de contouren van de zone “strategisch 
woonproject Eekhoornhof” zoals bepaald in artikel 4; 
 
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen; 
 
Overwegende dat er een openbaar onderzoek moet worden gevoerd voor de vaststelling van de 
rooilijnen vermits in het goedgekeurde RUP Eekhoornhof geen rooilijnen werden vastgesteld voor 
het strategisch project 'Eekhoornhof'; 
 
Overwegende dat de rooilijnen bijgevolg niet aan een openbaar onderzoek werden onderworpen; 
volgens de wetgeving op het instellen van rooilijnen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 betreffende de delegatie van de 
vaststelling van de aanvullende verkeersreglementen op de  politie over het wegverkeer aan het 
college van burgemeester en schepenen; 
 
Overwegende dat de weginrichting aldus voorwerp zal uitmaken van een besluit van het college van 
burgemeester en schepenen; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig art. 57.3 paragraaf 1 
van het Vlaams gemeentedecreet,  bevoegd is voor de behandeling van het technisch dossier 
horende bij de geplande werken aan vernoemde verkaveling; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van rooilijnen; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De 

Locht, Remy Peelaerts, 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. 
1 onthouding: Nieke Deleebeeck-Baudet. 
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art. 1  
Het ontwerp van rooilijn binnen de verkaveling VK 2016/00001 "Zevenbunderweg" voorlopig vast te 
stellen.  
 
art. 2   
Het voorgestelde tracé van de wegen, onder voorbehoud van mogelijke wijziging van de rooilijnen, te 
aanvaarden. 
 
art. 3  
Dat het voorgestelde tracé bij het verstrijken van de waarborgtermijn van de wegenwerken, 
kosteloos aan de gemeente moet worden overgedragen. 
 
art. 4  
Dit besluit voor verdere behandeling over te maken aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
13. Aanpassing personeelsformatie 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 met betrekking tot de vaststelling van 
de personeelsformatie; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de personeelsformatie aan te passen aan de actuele behoeften; 
 
Gelet op de artikelen 43, § 2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad 
de personeelsformatie vaststelt; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 3 juni 2016; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2016; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van met de representatieve vakorganisaties van 24 juni 2016; 
 
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, Remy Peelaerts, 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. 
 

De personeelsformatie van de gemeente Boortmeerbeek als volgt vast te stellen: 
 

niveau rang statut.  
(in VTE) 

contract. 
(in VTE) 

Functie 

DG  1  
1 

 gemeentesecretaris  
financieel beheerder 
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A Ax 11 
1 
1 

 ingenieur 
coördinator algemene zaken 
jurist-diensthoofd burgerzaken 

 Av 1 
1 
1 
1 

 diensthoofd ruimtelijke ordening 
ingenieur 
coördinator algemene zaken 
jurist-diensthoofd burgerzaken 

     

B Bv 1 
1 
2 
1 
1 
1 
0,5 

 
 
 
 
 
 
 
1 

boekhouder 
sportfunctionaris 
deskundige infrastructuur 
data- en dossierbeheerder 
milieuambtenaar  
deskundige burgerzaken 
deskundige personeelszaken 
deskundige communicatie 

     

C Cv 42 
2 

10,16  administratief medewerker 
werkleider 

     

D Dv 10  
1 

technisch assistent 
busbegeleider 

     

E Ev  
 
 

4,5 
4 
4 

poetsvrouw 
sporthalmedewerker 
arbeider 

 
14. Aanpassing organogram 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 met betrekking tot de vaststelling van 
het organogram; 
 
Overwegende dat in het organogram eveneens de functies waaraan het lidmaatschap van het 
managementteam is gekoppeld, worden aangeduid; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met betrekking tot de vaststelling van de 
aangepaste personeelsformatie; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is het organogram aan te passen aan de actuele situatie; 

                                                           
1 1 x Av ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken (statutair), 1 x Av coördinator algemene zaken 
(statutair) en 1 x Av jurist-diensthoofd burgerzaken (statutair) is uitdovend na invulling 1 x Ax 
ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken (statutair), 1 x Ax coördinator algemene zaken (statutair) 
en 1 x Ax jurist-diensthoofd burgerzaken (statutair) na bevordering en aanstelling in 
managementteam 
2 1 x Cv administratief medewerk(statutair) is uitdovend en wordt vervangen door 1 x Bv expert 
burgerzaken (statutair) 
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Gelet op de artikelen 43, § 2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad 
het organogram vaststelt; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 3 juni 2016; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2016; 
 
Gelet op het protocol van akkoord / niet-akkoord van met de representatieve vakorganisaties van 24 
juni 2016; 
 
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, Remy Peelaerts, 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. 
 

Het organogram van de gemeentelijke diensten als volgt vast te stellen:  
 

 
 
15. Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 
Raadslid Steven Van Loock wijst op een technische fout in het besluit en vraagt waarom er als 
voorwaarde uitgegaan wordt van de vzw-vorm voor gemeenten.  Schepen Remi Serranne verklaart 
dat de werkgroep van oordeel was dat het best is dat ter bescherming van de verantwoordelijken aan 
verenigingen gevraagd wordt een juridisch zekere structuur aan te houden. 
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Overwegende dat het gemeentebestuur lokale sportverenigingen wenst te ondersteunen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2008 met betrekking tot de 
goedkeuring van het subsidiereglement voor sportverenigingen; 
 
Overwegende dat uit een evaluatie is gebleken dat het wenselijk is dit reglement aan te passen; 
 
Overwegende dat deze aanpassing van het reglement werd voorbereid door een werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van sportverenigingen; 
 
Gelet op het advies van de sportraad van 6 juni 2016; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 mei 2016; 
 
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, Remy Peelaerts, 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 2008 met betrekking tot de goedkeuring van het 
subsidiereglement voor sportverenigingen in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepast subsidiereglement voor sportverenigingen goed te keuren waarvan de tekst als volgt 
luidt: 
 

Gemeentelijke subsidiereglement sportverenigingen 
 
Hoofdstuk I: algemene en administratieve bepalingen 
 
Artikel 1 
Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek zal, binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien 
in het door de gemeenteraad jaarlijks goedgekeurde exploitatiebudget, subsidies verlenen aan de 
door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen voor sportieve recreatie, volgens de 
voorwaarden en de normen die hierna vastgesteld worden. 
 
Artikel 2 
De aanvragende sportvereniging levert hiertoe alle bewijsstukken die door de gemeente worden 
gevraagd. 
 
Hoofdstuk II: erkenning 
 
Artikel 3 
De sportvereniging moet voldoen aan volgende definitie: 
Volgens het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling de erkenning en subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve 
vrijetijdsbesteding is een sportclub een autonome plaatselijke sportvereniging aangesloten bij een 
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erkende Vlaamse sportfederatie met als doelstelling het organiseren van sportactiviteiten en het 
promoten van haar sport. 
 
Een sportclub kan ook omschreven worden als een vereniging die als hoofddoelstelling het algemeen 
bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling heeft en meer in het bijzonder zijn bepaalde 
sportdiscipline. De vereniging wil de aangeboden sportdiscipline in optimale omstandigheden laten 
beoefenen en stelt daartoe mankracht en accommodatie ter beschikking van de leden. 
 
Volgens dit reglement is het een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft 
georganiseerd met als primaire doelstelling de beoefening van sport. 
 
Artikel 4 
De sportvereniging die voor een eerste keer een erkenning aanvraagt, moet de aanvraag indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen. Op gemotiveerd advies van de sportraad zal het college 
de erkenning uitspreken voor zover voldaan werd aan de voorwaarden in artikel 6.  
 
Artikel 5 
Om erkend te worden en te blijven moeten de sportverenigingen aan een aantal algemene en 
specifieke voorwaarden, opgelegd door het gemeentebestuur voldoen. De gemeente oordeelt op 
basis van de vastgelegde criteria of een sportvereniging kan worden erkend om in aanmerking te 
komen voor subsidie. Hierdoor zijn een aantal erkenningvoorwaarden meteen ook 
subsidiëringvoorwaarden. 
 
Artikel 6 
Om erkend te worden en te blijven moeten de plaatselijke verenigingen aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

• Opgericht zijn door het private initiatief of nu worden geleid door private personen; 
• De sportverenigingen moeten een doel nastreven dat gericht is op de actieve 

sportbeoefening ten bate van de lichamelijke ontwikkeling, zonder beroepsdoeleinden of 
winstoogmerken; 

• De vereniging moet minstens uit 10 actieve leden bestaan en minstens 30 % van de leden 
moet in de gemeente wonen. De ledenlijst met aanduiding van woonplaats en leeftijd met 
een onderverdeling van de actieve en niet - actieve leden moet bijgevoegd worden ter 
staving; 

• De vereniging moet haar zetel en infrastructuur op het grondgebied van de gemeente 
hebben. De activiteiten moeten hoofdzakelijk plaatsvinden op het grondgebied van de 
gemeente; 

• De leden moeten verzekerd zijn tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen; 

• De verenigingen die gebruik maken van het gemeentelijk sportcentrum moeten het 
huishoudelijke reglement ervan strikt naleven; 

• De vereniging moet opgericht zijn in de vorm van een feitelijke vereniging of van een 
vereniging zonder winstoogmerk (vzw), d.m.v. voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Deze functies moeten tevens door drie verschillende personen worden vervuld. 

• De aansluiting bij en de werking van de organisatie moeten openstaan voor alle inwoners van 
de gemeente, weliswaar onder voorwaarde dat zij de eigen waarden en normen, 
reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigen;  

• Bij het indienen van de vraag om erkenning, moet de vereniging het bewijs leveren dat zij 
tijdens het vorige kalenderjaar activiteiten heeft uitgeoefend. Een verslag, samen met de 
nodige en beschikbare bewijsstukken, over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige 
kalenderjaar moet worden bijgevoegd ter staving. 
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Artikel 7 
Verenigingen met meervoudige activiteiten kunnen slechts een enkele subsidie ontvangen. Indien 
een vereniging meerdere activiteiten beoefent, kunnen zij voor elk van deze activiteiten slechts 
betoelaagd worden indien er per activiteit een onafhankelijk bestuur functioneert en zij voor elk van 
hun activiteiten aangesloten zijn bij de desbetreffende, erkende federatie. 
 
Artikel 8 
Verenigingen die onder een andere post van het gemeentebudget worden gesubsidieerd (jeugd, 
cultuur,…), komen niet in aanmerking voor een subsidie op het sportbudget. Verenigingen die in 
meerdere gemeenten actief zijn, mogen bij hun aanvraag enkel die gegevens opgeven die werkelijk 
betrekking hebben op hun werking in de gemeente Boortmeerbeek. 
 
Artikel 9 
Het college van burgemeester en schepenen kan de eens verleende erkenning terug intrekken indien 
de voorheen erkende vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit reglement. De 
intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies tot gevolg. De intrekking van 
de erkenning heeft geen terugwerkende kracht. 
 
Artikel 10 
De aanvraagprocedure verloopt als volgt: 
De aanvragen voor subsidies komen, op de daartoe bestemde formulieren, bij het gemeentebestuur 
toe voor de door het gemeentebestuur vastgestelde datum. Bij de ingevulde aanvraagformulieren 
worden alle gevraagde bijlagen gevoegd. Met laattijdige, onvolledige of fout ingevulde 
aanvraagformulieren wordt geen rekening gehouden. De betreffende formulieren zijn te bekomen bij 
de dienst vrije tijd. 
 
De verenigingen kunnen door de administratie worden verzocht bijkomende informatie te 
verstrekken indien zou blijken dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor het degelijk 
berekenen van de subsidie op basis van dit subsidiereglement. 
 
Artikel 11 
De subsidies per jaar worden toegekend op basis van de gegevens van het werkingsjaar van 1 juli tot 
en met 30 juni van het volgend jaar.  
 
Hoofdstuk III: subsidies 
 
Artikel 12 
De subsidie bestaat uit twee onderdelen, namelijk een basissubsidie en een werkingssubsidie. 
 
Artikel 13 
Het totale bedrag voor de basissubsidie (Groep I) bestaat uit 10 % van het in het exploitatiebudget 
van de gemeente  voorziene bedrag voor de subsidiëring van sportverenigingen. De basissubsidie 
wordt aan elke erkende sportvereniging toegekend die tijdig aan de subsidiëringvoorwaarden heeft 
voldaan. Dit is een voor al de verenigingen een zelfde bedrag waarbij het totaal beschikbare bedrag 
hiervoor pro rata wordt verdeeld over het aantal erkende sportverenigingen.  
 
Artikel 14 
Het totale bedrag voor de werkingssubsidie bestaat uit 90 % van het in het exploitatiebudget van de 
gemeente  voorziene bedrag voor de subsidiëring van sportverenigingen. Werkingssubsidies worden 
aan erkende sportverenigingen toegekend op basis van de door hen ontwikkelde activiteiten en de 
structuur van de vereniging van het voorbije werkjaar en dit d.m.v. een bepaald puntensysteem. Er 
worden een aantal accenten gelegd binnen deze werkingssubsidies.  
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o Groep II: Aantal leden: 15 % 
o Groep III: Organisatiestructuur vereniging: 35 % 
o Groep IV: Sporttechnisch kader: 40 % 
 
Artikel 15 
De berekening van de werkingssubsidie per vereniging gebeurt als volgt: 

• Groep II (leden – 15 %): het beschikbare subsidiebedrag wordt pro rata het aantal leden van 
de erkende sportverenigingen verdeeld, rekening houden met onderstaande voorwaarden 
en puntenverdeling: 

Een lid is een persoon die aan de 2 onderstaande voorwaarden voldoet: 
a) Verzekerd is via de vereniging 
b) Te Boortmeerbeek wonen 

⁰ Actieve leden tot en met 18 jaar      3 punten 
⁰ Actieve leden ouder dan 18 jaar      1 punt  

 
• Groep III (Organisatiestructuur vereniging – 35 %): het beschikbare subsidiebedrag wordt pro 

rata van het aantal bereikte punten over de erkende verenigingen verdeeld. 
1. Sportraad: 
Minimaal 3 maal aanwezig op de reguliere vergaderingen van de sportraad.   5 punten 
De aanwezigheidslijst van de sportraad geldt als bewijs.  
 
2. VZW structuur: 
De vereniging heeft een vzw-structuur met een organogram en een taakomschrijving voor minimaal 
3 functies, aan te tonen aan de hand van een kopie van de neergelegde statuten. 30 punten 
 
3. Aangesloten bij Vlaamse sportfederatie: 
De vereniging is aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie.    10 punten 
 

• Groep IV (sporttechnisch kader – 40 %). Het beschikbare subsidiebedrag wordt pro rata van 
het aantal bereikte punten over de erkende verenigingen verdeeld. 

Een gediplomeerde trainer die actief les geeft binnen de vereniging 
⁰ Initiator / aspirant-initiator of gelijkgesteld:      10 punten 
⁰ Trainer B / bachelor LO of gelijkgesteld:      15 punten 
⁰ Trainer A / master LO of gelijkgesteld:      20 punten 
⁰ Opleidingen / bijscholingen:  volgens factuur 

 
Onder opleidingen en bijscholing wordt verstaan: het behalen door de jeugdsportbegeleider of door 
de jeugdsportcoördinator van een sportspecifiek diploma of attest van de Vlaamse Trainersschool of 
een ander getuigschrift, erkend door de VTS of het volgen van bijscholingen door de trainer. 
 
Bewijs: Toe te voegen per deelnemer:  
• kopie van het inschrijvingsbewijs 
• kopie van het betalingsbewijs  
• kopie van het diploma of het attest  
Bewijs van de club dat de trainer een volledig sportseizoen actief is binnen de club. 
 
Terugbetaling van kosten voor sportspecifieke opleiding (opleidingssubsidie) 

• Het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld.  
• Er wordt maximaal 250,00 EUR per cursus uitgekeerd aan de vereniging waar de cursist actief 

is.  
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• Er kan maximaal voor 30 % van het budget van het sporttechnisch kader worden besteed aan 
terugbetaling van kosten voor sportspecifieke opleidingen. Indien dit bedrag bereikt, worden 
de opleidingen pro rata terugbetaald. 

 
Hoofdstuk IV: varia 
 
Artikel 16 
Indien blijkt dat door een organisatie onjuiste gegevens worden verstrekt, of indien de voorwaarden 
van dit reglement niet nageleefd worden, kan het college van burgemeester en schepenen de 
toelagen die werden toegekend op grond van dit reglement geheel of gedeeltelijk terugvorderen en 
de vereniging schorsen voor verdere betoelaging. Het college behoudt zich het recht om alle 
middelen aan te wenden teneinde de juistheid van de gegevens te kunnen nagaan. 
 
Artikel 17 
Alle gegevens die door het gemeentebestuur zullen worden opgevraagd voor de toepassing van dit 
reglement, zullen enkel worden gebruikt overeenkomstig de wetgeving op de privacy. 
 
art. 3 
Dit reglement gaat in vanaf 1 juli 2016. 
 
16. Finilek - kapitaalverhoging Eandis Assets 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt of hier sprake is van mogen of moeten investeren, waarop de financieel 
beheerder zegt dat het om mogen gaat. 
 
Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op de statuten van Finilek; 
 
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente rechtstreeks 
aandeelhouder kan worden van Eandis Assets door intekening op de kapitaalverhoging; 
 
Gelet op de aangetekende brief van Finilek van 22 maart 2016; 
 
Overwegende de toelichting in de motiveringsnota voor de kapitaalverhoging; 
 
Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt 
gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering); 
 
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien; 
 
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, Remy Peelaerts, 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. 
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Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Eandis Assets te 
onderschrijven voor een bedrag van 215.925,83 EUR. 
 
17. Finilek - borgstelling thesauriebewijzenprogramma 
Na de toelichting door de financieel beheerder stelt raadslid Dirk Bernagie dat Finilek in een zetel zit 
omdat de gemeenten toch borg staan. Daarop wijst de financieel beheerder op de voordelen en 
antwoordt de voorzitter dat de gemeenten zelf Finilek uitmaken en dat het dus niet relevant is in deze 
termen de zaak te benaderen. 
 
Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op artikel 8, 5 van de statuten dat bepaalt dat de verbintenissen per deelnemer vastgesteld en 
verschuldigd zijn; 
 
Gelet op artikel 8,6 van de statuten dat bepaalt dat de deelnemers elk voor hun deel de verbintenis 
aangaan om de financieringen te waarborgen die Finilek te hunnen behoeve heeft aangegaan met 
het oog op het verwerven van aandelen distributienetbeheer, van strategische participaties en van 
investeringen voorzien op hun investeringsbudget; 
 
Gelet op artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de 
depositobewijzen waarin bepaald is dat de zuivere financieringsintercommunales gemachtigd zijn om 
thesauriebewijzen uit te geven; 
 
Gelet op de mogelijkheid voor Finilek om in opdracht van de aangesloten gemeenten en steden over 
te gaan tot de uitgifte van thesauriebewijzen mits het verlenen van een waarborg door de 
gemeenten en steden voor de goede afloop van de verrichtingen; 
 
Overwegende dat de dienstverlenende vereniging Finilek, RPR Mechelen, met ondernemingsnummer 
0257.942.992, met maatschappelijke zetel Stadhuis Mechelen, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen, 
hierna genoemd 'de Emittent', besloten heeft een Multi-Term thesauriebewijzenprogramma op te 
zetten voor een maximaal uit te geven bedrag van 100 miljoen euro (verder 'het 
Thesauriebewijzenprogramma'), met als arranger Belfius Bank NV, RPR Brussel, BTW BE 
0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel (verder 'de arranger'); 
 
Overwegende dat onder het Thesauriebewijzenprogramma kunnen worden uitgegeven: 

1. thesauriebewijzen type CP ('commercial paper') met looptijden van 7 dagen tot 1 jaar 
2. thesauriebewijzen type MTN ('medium term notes') met looptijden langer dan 1 jaar; 

 
Gelet op de documentatie van het Thesauriebewijzenprogramma; 
 
Overwegende dat de Emittent aan al zijn deelnemers vraagt zich borg te stellen in verhouding tot 
ieders potentieel gebruik van de door de Emittent opgehaalde financiering, zoals vastgesteld door de 
raad van bestuur van de Emittent op 23 mei 2016; 
 
Overwegende dat deze borgstelling wordt gevraagd teneinde de meest gunstige rentevoeten op de 
uitgegeven thesauriebewijzen te kunnen behalen; 
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Overwegende dat de gemeente sedert 1997 voor een hoger bedrag borg staat voor het bestaande 
Thesauriebewijzenprogramma dat uitdooft vanaf de start van het nieuwe 
Thesauriebewijzenprogramma en de bestaande borg volledig komt te vervallen na terugbetaling op 
de vervaldag van het thesauriebewijs met de langste resterende looptijd; 
 
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, Remy Peelaerts, 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 
Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen ten aanzien van de houders van 
thesauriebewijzen, uitgegeven onder het Thesauriebewijzenprogramma (verder 'de Houders') voor 
de betaling van alle schuldvorderingen in hoofdsom, interesten - inbegrepen de verwijlinteresten - en 
alle andere kosten en bijhorigheden, welke de Houders zouden hebben ten opzichte van de Emittent 
uit hoofde van het Thesauriebewijzenprogramma. 
 
art. 2 
De borgstelling te beperken tot een maximaal te waarborgen bedrag van 3.502.000,00 EUR in 
hoofdsom, te verhogen met interesten, kosten en bijhorigheden, zijnde 3,502 % van het maximaal uit 
te geven bedrag. 
 
art. 3 
Deze borgstelling aan te gaan omwille van de redenen vermeld in het overwegend gedeelte en heeft 
geen 'intuitu personae'-karakter naar de Begunstigden toe.  
 
art. 4 
Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Thesauriebewijzenprogramma en dit 
zonder voorbehoud te aanvaarden. 
 
art. 5 
Zich niet te beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de 
Emittent en de Emittent of enige Houder, noch op om het even welke beschikking om haar 
verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren; 
 
art. 6 
Af te zien van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de rechten van enige 
Houder en van elk verhaal tegen de Emittent, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang 
iedere Houder niet volledig is terugbetaald in hoofdsom, interesten, kosten en bijhorigheden. 
 
art. 7 
Aan de Houders of de Arranger het recht toe te staan om aan de Emittent alle uitstel, voordelen en 
schikkingen toe te kennen die Houders en de Arranger geschikt achten. 
 
art. 8 
Uitdrukkelijk te verklaren dat de borgtocht gehandhaafd blijft tot beloop van de hierboven vermelde 
bedragen, welke wijzigingen de Houders of de Arranger ook mogen aanbrengen aan de bedragen 
en/of modaliteiten van het Thesauriebewijzenprogramma (met uitzondering van de verhoging van 
het maximaal uit te geven bedrag onder het Thesauriebewijzenprogramma). 
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art. 9 
De Houders en de Arranger uitdrukkelijk te ontslaan van de verplichting de gemeente kennis te 
geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de 
gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek 
volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling 
ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen.  
 
18. Aanvaarding handgift 
De gemeenteraad besluit op verzoek van de burgemeester unaniem dit punt van de dagorde af te 
voeren aangezien de schenker een andere bestemming aan het goed gaf. 
 
19. Jaarrekening dienstjaar 2015 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 en latere wijzigingen met 
betrekking tot de goedkeuring van de beleidsnota en de financiële nota (budget) 2015; 
 
Gelet op het advies van de financieel beheerder; 
 
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, Hans De 

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

De rekening van het dienstjaar 2016 goed te keuren met volgend resultaat in de synthesetabel:  
 
 Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget 
I. Exploitatiebudget (B-A) 2.042.251 56.420 729.234 
 A. Uitgaven 12.221.051 13.677.915 12.864.612 
 B. Ontvangsten 14.263.302 13.734.335 13.593.846 
II. Investeringsbudget (B-A) -777.806 -5.412.149 -3.188.772 
 A. Uitgaven 2.317.591 8.204.149 4.438.772 

 B. Ontvangsten 1.539.785 2.792.000 1.250.000 
III. Andere (B-A) -1.224.297 2.061.594 2.061.594 
 A. Uitgaven 1.224.297 1.224.295 1.224.295 
 1. Aflossing financiële schulden 1.224.297 1.224.295 1.224.295 
 2. Toegestane leningen 0 0 0 
 3. Overige transacties 0 0 0 
 B. Ontvangsten 0 3.285.889 3.285.889 
 1. Op te nemen leningen en leasings 0 3.285.889 3.285.889 
 2. Terugvordering van toegestane 

leningen en prefinancieringsleningen 
0 0 0 

 3. Schenkingen, andere dan 
opgenomen onder deel I en II 

0 0 0 

 4. Overige transacties 0 0 0 
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)  40.148 -3.294.135 -397.944 
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20. Budgetwijziging 2016 nr. 2 
Raadslid Steven Van Loock herneemt een vorige zitting gestelde vraag over de verbazing die hij voelt 
bij de verdubbeling van het bedrag dat besteed wordt voor de aankoop van de grond naast het 
gemeentehuis, maar herinnert zich op instigatie van de voorzitter onmiddellijk dat het gaat om een 
verdubbeling van de oppervlakte van aan te kopen grond. 
 
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; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 maart 2016 met betrekking tot de goedkeuring van 
de budgetwijziging 2016 nr. 1 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 3 juni 2016 en de verklarende nota met 
betrekking tot het voorontwerp van budgetwijziging 2016 nr. 2; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2016; 
 
Overwegende de toelichting door de financieel beheerder; 
 
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, Hans De 

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

art. 1 
De budgetwijziging 2016 nr. 2 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
21. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
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 de besluiten van de gemeenteraad van 14 december 2015 en 21 maart 2016 met betrekking 
tot de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Overwegende dat de budgetwijziging 2016 nr. 2 een aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 
noodzakelijk maakt; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 3 juni 2016 met betrekking tot de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2016; 
 
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, Hans De 

Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, 
Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
8 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Dirk Bernagie, Steven Van 
Loock, 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. 
 
Mededeling: 
De financieel beheerder licht de gemeenteraad in van de problemen die ontstaan met een belegging 
van ongeveer 614.000,00 EUR die bij OPTIMA-bank geplaatst is. Deze belegging is een voortzetting 
van de belegging die eertijds bij ETHIAS-bank werd geplaatst.  Deze bedroeg toen ongeveer 
1.000.000,00 EUR. De afgelopen jaren werd deze belegging verminderd, maar er werd tot april 2016 
2% interest daadwerkelijk uitbetaald. Bij het bekend worden van de problemen werden onmiddellijk 
de nodige maatregelen genomen om via de rechtbank de curator aan te spreken en de belegging te 
vrijwaren. Verdergaand op wat in de pers wordt bericht zou de hoofdaandeelhouder zich garant 
stellen en zou er dus mogelijk geen of beperkt verlies zijn. Wanneer het effect officieel bekend is, zal 
mogelijk een aanpassing in de meerjarenplanning moeten worden gedaan. 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt hoe het komt dat de gemeente bij OPTIMA-bank ooit heeft belegd en 
of er daarbij politieke invloed is geweest. Volgens het raadslid moest iedereen geweten hebben dat 
deze bank door de Nationale Bank fel bekritiseerd werd. 
De voorzitter antwoordt dat alle banken dergelijke risico’s kunnen inhouden en dat de mededeling 
erop gericht is spontaan alle transparantie te geven. Bovendien stelt hij vast dat in het verleden tot 
nu er geen bezwaren of opmerkingen te maken waren. De beleggingen door de financieel beheerder 
werden steeds intern en extern als zeer goed bestempeld.  
Raadslid Rudi Renders sluit zich bij de stelling van raadslid Dirk Bernagie aan. Hij zegt deze materie 
professioneel te volgen en dus te begrijpen dat men het 4 jaar geleden niet zou geweten hebben, 
maar nu dus wel. Hij brengt aan dat er veel grote banken zijn die wel te betrouwen zijn. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet reageert dat het niet past daarbij deze banken bij naam te 
noemen omdat dit propaganda voor die banken betekent. 
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De raad debatteert vervolgens over de bevoegdheid om beleggingen te doen, ze op te volgen en de 
mogelijkheden om daarop toezicht uit te oefenen. Schepen Steven Michiels wijst erop dat noch het 
toezicht, noch de externe audit  enige melding hebben gemaakt van mogelijke problemen en dat 
steeds een positieve evaluatie gemaakt werd van de beleggingen. Beleggingen die wel degelijk bij 
verschillende banken, zelfs met ethische belegging bij Triodos, gebeurd zijn. 
 
De voorzitter sluit het debat met de bedenking dat achteraf alles gemakkelijk te vermijden lijkt. 
 
22. Kennisname nominatieve subsidies 2016 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 en latere wijzigingen met 
betrekking tot de goedkeuring van de beleidsnota en financiële nota 2016; 
 
Overwegende dat het gemeentelijke budget in de toekenning van meerdere soorten toelagen 
voorziet; 
 
Overwegende dat deze toelagen ofwel nominatief ofwel op basis van een gemeentelijk reglement 
worden toegekend; 
 
Overwegende dat het passend is de gemeenteraad op een transparante wijze een overzicht te geven 
van de verschillende toelagen die door de gemeente worden toegekend; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Kennis te nemen van de lijst van toelagen die de gemeente in 2016 zal uitkeren: 
 

Omschrijving goedgekeurd budget 

Nominatieve subsidies 

Nominatieve toelage aan Yoga Boortmeerbeek 300,00 

Toelage aan Ziekenzorg Schiplaken 300,00 

Toelage aan Ziekenzorg Hever 300,00 

Toelage aan Ziekenzorg Boortmeerbeek 300,00 

Toelage aan Ziekenzorg Haacht-Station 150,00 

Toelage aan Vereniging voor Stoma-patiënten 300,00 

Toelage aan Vlaamse Liga voor Fibromyalgie 300,00 

Toelage aan Panal 300,00 

Toelage aan Rode Kruis Haacht 1.388,00 

Toelage aan HEBOS 2.000,00 

Toelage aan vzw Sportpromotie 600,00 

Subsidie aan N.S.B. Boortmeerbeek 2.100,00 

Bijdrage werkingskosten politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen 

1.107.897,85 

Bijdrage werkingskosten kerkfabriek O.L.V. Hever 83.947,36 

Bijdrage werkingskosten kerkfabriek H. Familie Schiplaken 11.900,12 

Bijdrage werkingskosten kerkfabriek O.L.V. Gedurige 
Bijstand Haacht-Station 

14.422,00 

Bijdrage werkingskosten kerkfabriek St.-Antonius-Abt 44.503,13 

Bijdrage werkingskosten protestantse kerkgemeenschap 1.000,00 

Bijdrage hulpverleningszone Oost-Brabant (brandweer) 518.061,30 

Bijdrage werkingskosten OCMW 2.257.000,00 



- 27 - 

 

Bijdrage in de exploitatie van HaBoBIB 399.553,72 

Huisvestingstoelage kerkfabriek O.L.V. Hever 3.607,06 

Huisvestingstoelage kerkfabriek H. Familie Schiplaken 3.607,06 

Huisvestingstoelage kerkfabriek O.L.V. Gedurige Bijstand 
Haacht-Station 

1.203,00 

Huisvestingstoelage kerkfabriek St.-Antonius-Abt 
Boortmeerbeek 

3.400,00 

Toelagen toegekend volgens reglement 

Toelagen aan gehandicapteninstellingen  7.000,00 

Toelagen inbraakbeveiliging 5.000,00 

Toelagen voor wijkfeesten 7.000,00 

Toelagen aan sportclubs 15.000,00 

Impulssubsidies sportverenigingen 10.000,00 

Toegestane werkingssubsidie aan sportverenigingen met 
eigen infrastructuur 

15.000,00 

Toelagen aan de organisatie van sportwedstrijden 10.000,00 

Toelagen aan jubilerende verenigingen  3.000,00 

Toelagen aan cultuurverenigingen  17.000,00 

Prijssubsidie autonoom gemeentebedrijf 45.000,00 

Toelagen aan verenigingen ontwikkelingssamenwerking  10.000,00 

Toelagen aan jeugdverenigingen  46.000,00 

 
art. 1 
Aan de verenigingen een nominatieve subsidie toe te kennen. 
 
art. 2 
De nodige financiële middelen hiertoe te voorzien. 
 
23. De Watergroep - bekrachting besluit CBS aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 

10 juni 2016 
Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente vennoot is in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 
Watergroep) cvba;  
  
Gelet op de uitnodigingsbrief van De Watergroep van 4 mei 2015 voor de statutaire algemene 
vergadering van 5 juni 2015 met agenda, documentatie en toelichting; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij gemeenteraadslid Marie-Ange 
Henderix als vertegenwoordiger met stemrecht en gemeenteraadslid Els Schoeters als 
vertegenwoordiger zonder stemrecht werden aangeduid voor de vergaderingen van De Watergroep; 
 
Overwegende dat de gemeenteraadsleden Marie-Ange Henderix en Els Schoeters wegens 
omstandigheden deze vergadering niet kunnen bijwonen; 
 
Gelet op de hoogdringendheid; 
 
Overwegende dat gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck lid van het Provinciaal Comité van De 
Watergroep is en derhalve vertrouwd is met de materie;  
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2016 waarmee 
raadslid Maurice Vanmeerbeek werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente op de 
statutaire algemene vergadering van De Watergroep die zal plaatsvinden op 10 juni 2016; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
moet bekrachtigen; 
 
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, Remy Peelaerts, 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 het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2016 waarmee raadslid 
Maurice Vanmeerbeek  werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente op de statutaire 
algemene vergadering van De Watergroep die zal plaatsvinden op 10 juni 2016, te bekrachtigen. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 
Watergroep) cvba en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 
24. Kennisname verslag sportraad 9 maart 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 9 maart 2016. 
 
25. Kennisname verslag gezondheidsraad 14 maart 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 14 maart 2016. 
 
26. Kennisname verslag seniorenraad 15 maart 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 15 maart 2016. 
 
 
Besloten zitting 
 
27. Aanstelling gemeentelijke omgevingsambtenaren 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
Overwegende dat dit decreet de integratie van de stedenbouwkundige procedure en de 
milieuvergunningsprocedure tot doel heeft; 
 
Gelet op artikel 9 §1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dat 
bepaalt dat iedere gemeente minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar moet aanduiden; 
 
Overwegende dat de gemeente hiervoor beroep kan doen op eigen personeel of op personeel van 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband; 
 
Overwegende dat de heer Adriaan Pardon, Ferdinand Coosemansstraat 81 b 2, 2600 Antwerpen als 
als ruimtelijk planner verbonden is aan Interleuven; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2015 met betrekking tot de aanstelling van de 
heer Adriaan Pardon als stedenbouwkundig ambtenaar; 
 
Gelet op het besluit van 20 december 2010 met betrekking tot de aanstelling van de heer Tom 
Vanhove als milieuambtenaar; 
 
Overwegende dat zowel de heer Adriaan Pardon als de heer Tom Vanhove over de nodige 
deskundigheid beschikken om de taak van omgevingsambtenaar te kunnen vervullen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
aanstelling als omgevingsambtenaar: Adriaan Pardon  19 ja 

Tom Vanhove  19 ja 
 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
De heer Adriaan Pardon, Ferdinand Coosemansstraat 81 b 2, 2600 Antwerpen, geboren op 11 maart 
1988, met onmiddellijke ingang aan te stellen als omgevingsambtenaar; 
 
art. 2  
De heer Tom Vanhove, Baron Deschampslaan 40, 3018 Wijgmaal, geboren op 30 april 1985, met 
onmiddellijke ingang aan te stellen als omgevingsambtenaar. 
 
art. 3  
Betrokkene en de Vlaamse overheid in kennis te stellen van dit besluit. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


