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GEMEENTERAAD 

ontwerp 

 
Zitting van  28 november 2016 

 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, Hans De Locht, 
Willy Cornelis schepenen 
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc 
Usewils, Rudi Renders raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Remy Peelaerts raadslid 
 

 
Vanaf punt 6 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 8 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 
2. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 
3. Leningsovereenkomst AGB Boortmeerbeek teruggevorderde investeringssubsidies 
4. Leningsovereenkomst AGB Boortmeerbeek transactiekredieten investeringsenveloppe 2016 
5. Terugvordering werkings- en investeringssubsidies AGB Boortmeerbeek 
6. Gemeentelijke waarborg kredietopening kerkraad Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek 
7. Kerkfabriek OLVrouw Hever- budgetwijziging 2016 
8. Beheersoverdracht huis-aan-huis  inzameling zachte plastics 
9. Mandaat EcoWerf innen belastingen toegang containerpark 
10. Contantbelasting inzameling oud papier bedrijven 
11. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 december 2016 
12. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 6 december 2016 
13. IGO - aanduiden afgevaardigden 
14. IGO - mandatering algemene vergadering 16 december 2016 
15. IGS Hofheide - aanduiden afgevaardigden 
16. IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 december 2016 
17. Kennisname verslag cultuurraad 13 juni 2016 
18. Kennisname verslagen noord-zuidraad 21 juni 2016 en 8 augustus 2016 
19. Kennisname verslag milieuadviesraad 8 september 2016 
20. Kennisname verslag seniorenraad 13 september 2016 
21. Kennisname verslag jeugdraad 13 september 2016 
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Openbare zitting 
 
1. Goedkeuring notulen 
Raadslid Rudy Renders komt terug op de passage in de notulen over de mindervalidenparkings aan 
het station. Volgens hem zijn er, in tegenstelling tot wat gezegd werd, wel nog parkings voor 
mindervaliden verderop. De voorzitter schat ze op 200 meter, het raadslid op 70 meter afstand. Het 
raadslid wenst het maar te zeggen omdat het vorige keer gezegd werd. De voorzitter veronderstelt 
dat het raadslid de verdeling van de parkings niet goed vindt, maar daarop wordt, voor wat de 
voorzitter betreft, niet meer op teruggekomen. 
 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 goed. 
 
De gemeenteraad ontvangt de heer Jo Vandenbergh van consultant Q+A die uitlegt waarom de 
besluiten over het AGB moeten worden genomen.  Ten gevolge van een omzendbrief moeten AGB’s 
met exploitatie effectief winst uitkeren. Werkingssubsidies, weliswaar nog toegelaten maar niet 
inbrengbaar, worden daarom prijssubsidies en, mutatis mutandis worden investeringssubsidies 
leningen. Het geheel is een budgetneutrale boekhoudkundige oefening. 
Raadslid Steven Van Loock vraagt naar de prijsevolutie met een factor 10,83 wat een inhaalbeweging 
blijkt te zijn die voor het kasbeheer neutraal is. 
 
2. Prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden 
goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 door de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 
2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 
 
Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek vanwege de Gemeente Boortmeerbeek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor 
de terbeschikkingstelling van de sporthal te Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren waarvan de 
tekst als volgt luidt: 
 

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Boortmeerbeek 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor 
het kalenderjaar 2016. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2016 de inkomsten voor de 
terbeschikkingstelling van de sporthal minstens 114.847,00 EUR (excl. btw) moeten bedragen om 
economisch rendabel te zijn. 
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Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanaf heden 
de voorziene prijzen (inclusief 6 % btw) voor de terbeschikkingstelling van de sporthal te 
vermenigvuldigen met een factor 10,83. 
 
De gemeente Boortmeerbeek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, op basis 
van deze ramingen, de voorziene prijzen (inclusief 6% btw) voor de terbeschikkingstelling van de 
sporthal moet vermenigvuldigen met een factor 10,83 om economisch rendabel te zijn. 
 
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sporthal wenst de gemeente 
Boortmeerbeek dat er tijdens het kalenderjaar 2016 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van huurders van de sporthal. De gemeente Boortmeerbeek wenst immers de prijzen te 
beperken opdat de sporthal toegankelijk is voor iedereen. De gemeente Boortmeerbeek verbindt er 
zich toe om voor de periode vanaf heden tot en met 31 december 2016 deze beperkte prijzen te 
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.  
 
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Boortmeerbeek voor de 
terbeschikkingstelling van de sporthal bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de huurder betaalt 
vermenigvuldigd met een factor 9,83.  
 
De gesubsidieerde prijzen (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader van 
een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente 
Boortmeerbeek deze steeds documenteren.  
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek moet op de vijfde werkdag van elke kwartaal de 
gemeente Boortmeerbeek een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers van de sporthal. Dit 
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze 
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom 
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek uitreikt aan de gemeente Boortmeerbeek. De gemeente 
Boortmeerbeek dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek binnen de vijf werkdagen na ontvangst. 
 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2017 zal worden onderhandeld tussen de gemeente 
Boortmeerbeek en het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vóór 30 januari 2017. 
 
art. 2 
De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 252, §1 
van het Gemeentedecreet. 
 
3. Leningsovereenkomst AGB Boortmeerbeek teruggevorderde investeringssubsidies 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden 
goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 door de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 
2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 
 
Gelet op de Beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt 
inneemt dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het 
winstoogmerk van het AGB; 
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Gelet op het prijssubsidiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 november 
2016; 
 
Gelet op het besluit tot terugvordering van 361.481,66 EUR investeringssubsidies in uitvoering van de 
wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen voorafgaand aan deze beslissing; 
 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB; 
 
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke terugbetaling 
toelaat; dat het aangewezen is dat de gemeente ter financiering een lening toestaat aan het AGB; 
 
Overwegende dat Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 van 30 maart 2010 bevestigt dat het 
renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt 
aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De volgende leningsovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Boortmeerbeek goed te keuren: 
 

LENINGSOVEREENKOMST TERUGGEVORDERDE INVESTERINGSSUBSIDIES 
 
Tussen: 
 
De GEMEENTE BOORTMEERBEEK, met zetel te te 3190 Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, hier 
vertegenwoordigd door: 
- De voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Michel BAERT; 
- De gemeentesecretaris, zijnde de heer Johan SMITS; 
 
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen is dit besluit van de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het 
algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur; 
 
hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en 
 
Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BOORTMEERBEEK, afgekort “AGB Boortmeerbeek”, met zetel te 
3190 Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2 en ondernemingsnummer 0864.141.227, hier 
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Remi Serranne, 
 
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Boortmeerbeek op 28 april 2003 en 
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken op 8 augustus 2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 
2003; 
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De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door 
de Raad van Bestuur van 28 november 2016. 
 
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van 
de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief 
toezicht van de provinciegouverneur; 
 
hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds, 
 
hierna samen genoemd ‘de partijen’ 
 
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 
 
Art. 1 – Voorwerp 
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met 
de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna worden bepaald. 
 
Art. 2 – Hoofdsom 
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 361.481,66 EUR verschuldigd te zijn. 
 
Art. 3 – Doel van de lening 
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de terugbetaling van de investeringssubsidies die 
door de gemeenteraad op 28 november 2016 zijn teruggevorderd bij toepassing van Wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen. 
 
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege de 
onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 
 
Art. 4 – Duurtijd 
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2032. 
 
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige overeenkomst 
na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, niet 
op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de eisbaarheid. 
 
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid 
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening 
loopt. 
 
Art. 6 – Terugbetaling 
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 
 

Hoofdsom 361481,66     

Rentevoet 0%     

Jaarnummer Vervaldag Aflossing Intrest Kapitaal Uitstaand 
saldo 

1 31/12/2016 41411,49 0,00 41411,49 320070,17 

2 31/12/2017 39802,44 0,00 39802,44 280267,73 

3 31/12/2018 36723,92 0,00 36723,92 243543,81 

4 31/12/2019 35501,49 0,00 35501,49 208042,32 
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5 31/12/2020 33880,13 0,00 33880,13 174162,18 

6 31/12/2021 26935,91 0,00 26935,91 147226,27 

7 31/12/2022 25401,78 0,00 25401,78 121824,48 

8 31/12/2023 24991,88 0,00 24991,88 96832,60 

9 31/12/2024 15599,89 0,00 15599,89 81232,70 

10 31/12/2025 14850,96 0,00 14850,96 66381,74 

11 31/12/2026 14850,96 0,00 14850,96 51530,79 

12 31/12/2027 14850,96 0,00 14850,96 36679,83 

13 31/12/2028 14850,93 0,00 14850,96 21828,87 

14 31/12/2029 6730,42 0,00 6730,42 15098,46 

15 31/12/2030 6505,42 0,00 6505,42 8593,04 

16 31/12/2031 5374,01 0,00 5374,01 3219,03 

17 31/12/2032 3219,02 0,00 3219,02 0,00 

 
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de prijssubsidies 
die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de Uitlener om het passende 
bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld aan de Lener. Deze inhoudingen 
worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens akkoord van het directiecomité met een 
afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 
 
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan om de 
terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening  
BE70 0910 0013 5425 van de Uitlener. 
 
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling 
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen 
het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd met 100 
basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen 
maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd onmiddellijke 
betaling daarvan te verlangen. 
 
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende brief 
wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog verschuldigde 
bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend. 
 
Art. 8 – Opeisbaarheid 
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden 
opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 

• de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen; 
• de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen heeft 

binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de 
sommatie genoemd, zich in regel te stellen. 

 
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht onverminderd 
alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de 
goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van 
bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 
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Art. 9 - Wijzigingen 
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener en 
vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. Deze 
overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden gewijzigd. 
 
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid 
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch enige 
rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 
 
Art. 11 - Toepasselijk recht 
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven 
en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 
 
Art. 12 – Splitsbaarheid 
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid 
van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar 
geheel.  Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is. 
 
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen 
partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel 
mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. 
 
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij aanvaardbare 
oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de overeenkomst. 
 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Boortmeerbeek op […] in twee originele exemplaren, waarvan 
elke partij erkent er één te hebben ontvangen 
 
Voor de Uitlener, 
 
De Gemeentesecretaris,     De Voorzitter van de gemeenteraad, 
 
 
 
 
J. SMITS       M. BAERT 
 
 
 
Voor de Lener, 
 
De Voorzitter van de raad van bestuur, 
 
art. 2  
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen deze overeenkomst in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
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4. Leningsovereenkomst AGB Boortmeerbeek transactiekredieten investeringsenveloppe 2016 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden 
goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 door de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 
2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 
 
Gelet op het prijssubsidiereglement dat werd goedgekeurd op 28 november 2016; 
 
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB; 
 
Overwegende het voorstel van budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2016 worden geraamd op 
415.302,34 EUR; 
 
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke financiering van 
de transactiekredieten toelaat;  
 
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente ter financiering een lening toestaat aan het 
AGB; 
 
Overwegende dat Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 van 30 maart 2010 bevestigt dat het 
renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt 
aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De volgende leningsovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Boortmeerbeek goed te keuren: 
 

LENINGSOVEREENKOMST TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSPORTEFEUILLE 2016 
 
Tussen: 
 
De GEMEENTE BOORTMEERBEEK, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, hier 
vertegenwoordigd door: 
- De voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Michel BAERT; 
- De gemeentesecretaris, zijnde de heer Johan SMITS; 
 
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen is dit besluit van de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het 
algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur; 
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hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en 
 
Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF BOORTMEERBEEK, afgekort “AGB Boortmeerbeek”, met zetel te 
3190 Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2 en ondernemingsnummer 0864.141.227, hier 
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Remi Serranne, 
 
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Boortmeerbeek op 28 april 2003 en 
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken op 8 augustus 2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 
2003; 
 
De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door 
de Raad van Bestuur van 28 november 2016. 
 
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen is dit besluit van de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het 
algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur; 
 
hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds, 
 
hierna samen genoemd ‘de partijen’ 
 
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 
 
Art. 1 – Voorwerp 
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met 
de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna worden bepaald. 
 
Art. 2 – Hoofdsom 
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 415.302,34 EUR verschuldigd te zijn. Dit bedrag wordt 
evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag. 
 
Art. 3 – Doel van de lening 
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten van de 
investeringsenveloppe 2016. 
 
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener terbeschikking gesteld door opnamen via de rekening-
courant tussen de Uitlener en de Lener. 
 
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege de 
onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 
 
Art. 4 – Duurtijd 
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2031. 
 
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige overeenkomst 
na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, niet 
op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de eisbaarheid. 
 
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid 
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening 
loopt. 
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Art. 6 – Terugbetaling 
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 
 

Hoofdsom 415302,34     

Aantal jaren 16     

Rentevoet 0%     

Jaarnummer Vervaldag Aflossing Intrest Kapitaal Uitstaand 
saldo 

1 31/12/2016 8826,63 0,00 8826,63 406475,71 

2 31/12/2017 40726,77 0,00 40726,77 365748,95 

3 31/12/2018 40726,77 0,00 40726,77 325022,18 

4 31/12/2019 40726,77 0,00 40726,77 284295,41 

5 31/12/2020 40726,77 0,00 40726,77 243568,64 

6 31/12/2021 40726,77 0,00 40726,77 202841,88 

7 31/12/2022 22131,77 0,00 22131,77 180710,11 

8 31/12/2023 22131,77 0,00 22131,77 158578,34 

9 31/12/2024 22131,77 0,00 22131,77 136446,57 

10 31/12/2025 22131,77 0,00 22131,77 114314,81 

11 31/12/2026 20985,80 0,00 20985,80 93329,00 

12 31/12/2027 20201,93 0,00 20201,93 73127,07 

13 31/12/2028 20201,93 0,00 20201,93 52925,14 

14 31/12/2029 20201,93 0,00 20201,93 32723,21 

15 31/12/2030 20201,93 0,00 20201,93 12521,27 

16 31/12/2031 12521,27 0,00 12521,27 0,00 

 
Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve 
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van ingebruikname van 
het actief. 
 
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de prijssubsidies 
die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de Uitlener om het passende 
bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld aan de Lener. Deze inhoudingen 
worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens akkoord van het directiecomité met een 
afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 
 
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan om de 
terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening […] van de Uitlener. 
 
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling 
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen 
het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd met 100 
basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen 
maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd onmiddellijke 
betaling daarvan te verlangen. 
 
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende brief 
wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog verschuldigde 
bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend. 
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Art. 8 – Opeisbaarheid 
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden 
opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 

• de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen; 
• de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen heeft 

binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de 
sommatie genoemd, zich in regel te stellen. 

 
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht onverminderd 
alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de 
goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van 
bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 
 
Art. 9 - Wijzigingen 
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener en 
vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. Deze 
overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden gewijzigd. 
 
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid 
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch enige 
rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 
 
Art. 11 - Toepasselijk recht 
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven 
en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 
 
Art. 12 – Splitsbaarheid 
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid 
van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar 
geheel.  Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is. 
 
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen 
partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel 
mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. 
 
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij aanvaardbare 
oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de overeenkomst. 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Boortmeerbeek op 28 november 2016 in twee originele 
exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen 
 
Voor de Uitlener, 
 
De Gemeentesecretaris,     De Voorzitter van de gemeenteraad, 
 
 
 
 
J. SMITS       M. BAERT 
 
 
 



- 12 - 

 

Voor de Lener, 
 
De Voorzitter van de raad van bestuur, 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen deze overeenkomst in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
5. Terugvordering werkings- en investeringssubsidies AGB Boortmeerbeek 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden 
goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 door de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 
2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 
 
Gelet op de Beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt 
inneemt dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het 
winstoogmerk van het AGB; 
 
Gelet op het prijssubsidiereglement goedgekeurd voorafgaand aan deze beslissing; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2016 waarin de toekenning van werkingssubsidies aan het AGB werd opgenomen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2016 waarin de toekenning van investeringssubsidies aan het AGB werd opgenomen; 
 
Overwegende dat overeenkomstig art. 182 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn de ontvangen investeringssubsidies en schenkingen geleidelijk worden 
afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en 
kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa 
voor de verwerving waarvoor ze werden verkregen of, in voorkomend geval, ten bedrage van het 
saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie; 
 
Overwegende dat uit de jaarrekening 2015 van het AGB blijkt dat op 31 december 2015, 
361.481,66 EUR investeringssubsidies, verkregen van de gemeente, nog niet in het resultaat zijn 
verwerkt en in beginsel vanaf 2016 verder in de opbrengsten van het AGB zouden moeten worden 
opgenomen a rato van de afschrijving van de gesubsidieerde activa; 
 
Overwegende dat dezelfde afschrijvingen vanaf 2016 worden opgenomen in de berekening van de 
prijssubsidies; dat deze afschrijvingen derhalve twee maal zouden worden gesubsidieerd door de 
gemeente; 
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Overwegende dat de artikelen 3 en 7 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op 
de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen geen dubbele subsidiëring, via zowel 
investerings- of werkingssubsidies als via prijssubsidies, toelaten vermits dit een afwending van 
subsidies zou uitmaken; 
 
Overwegende dat artikel 1, 1° van deze wet bepaalt dat ze van toepassing is op elke toelage verleend 
door de provincies, de gemeenten, de instellingen van provinciaal of gemeentelijk belang die 
rechtspersoonlijkheid bezitten, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de commissies voor 
de cultuur, de verenigingen van provincies en de verenigingen van gemeenten; dat dit betekent dat 
deze wet ook op subsidies verleend aan autonome gemeentebedrijven van toepassing is; 
 
Overwegende dat de gemeente derhalve gehouden is tot terugvordering van werkings- en 
investeringssubsidies; 
 
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke terugbetaling 
toelaat; dat met het AGB een leningsovereenkomst zal worden gesloten; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De gemeente vordert de aan het AGB toegekende werkingssubsidies voor de periode januari tot en 
met oktober 2016 terug. 
 
art. 2 
De gemeente vordert 361.481,66 EUR aan het AGB toegekende investeringssubsidies terug. 
 
Raadslid Bert Meulemans verlaat ingevolge Artikel 27 §1 – 1° van het Vlaams gemeentedecreet de 
zitting. 
 
6. Gemeentelijke waarborg kredietopening kerkraad Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt of het normaal is dat een kerkfabriek 2 woningen koopt. De voorzitter 
antwoordt dat dit normaliter zou gebeuren met de opbrengst van de verkoop van de grond, maar 
deze afspraak kan niet hard gemaakt worden in deze volgorde wegens de gewijzigde bankregels.  
Daarom moet de gemeente even als tussenstation fungeren. Schepen Steven Michiels verklaart dat 
het een gezond principe is dat de kerkfabriek deze operatie van belegging in onroerend goed doet 
aangezien er zo een rendement, bijvoorbeeld via de huur, is. Het betekent tevens een herbelegging en 
brengt dus op waardoor de gemeentelijke bijdrage vermindert. 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 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 artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen  
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Overwegende de intentie van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek om twee woningen in 
de verkaveling Schippersbos-Heikestraat bij de NV Durabrik Bouwbedrijven aan te kopen; 
 
Gelet op het overleg tussen de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek, Belfius Bank en de 
gemeente op 17 oktober 2016; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek van 3 november 2016 met 
betrekking tot de aankoop van twee woningen (loten 5 en 6) in de verkaveling Schippersbos-
Heikestraat bij de NV Durabrik Bouwbedrijven onder de opschortende voorwaarden van een 
goedgekeurde gemeentelijke waarborg; 
 
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, 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  
Een borgstelling ten voordele van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek Belfius Bank NV 
goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 
 

BORGSTELLING GEMEENTE BOORTMEERBEEK 
 
Aangezien 
Kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek met maatschappelijke zetel Hanswijkstraat 1 te 3190 
Boortmeerbeek, 
 
hierna genoemd "de kredietnemer", 
 
besloten heeft bij Belfius Bank NV, RPR Brussel, BTW BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel 
Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hierna genoemd "Belfius Bank", 
 
een krediet aan te gaan ten belope van 700.000,00 EUR (zevenhonderdduizend euro) (datum 
kredietbrief: 4 november 2016). 
 
Aangezien dit krediet met referentie RT21/08/KK/5206901/1van 700.000,00 EUR 
(zevenhonderdduizend euro) dient gewaarborgd te worden door de gemeente Boortmeerbeek. 
 
Aangezien het voor de gemeente wenselijk is dat de kerkfabriek Sint-Antonius Abt over een gezonde 
financiële basis beschikt en de aankoop van de woningen die met dit krediet zullen worden 
gerealiseerd, hiertoe zal bijdragen 
 
Verklaart de gemeenteraad zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor 
de terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge 
van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlinteresten inbegrepen), de 
reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.  
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Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om 
het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet 
en die nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de 
vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van 
een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. 
 
De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van dit krediet en haar eigen leningen bij Belfius 
Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij 
deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit 
hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou 
vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks-, gewest- en 
provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van gemeentebelastingen geïnd door de staat of het 
gewest), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in 
de manier van de inning van deze inkomsten' 
 
Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de 
kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente 
aangerekend worden. Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke 
delegatie in het voordeel van Belfius Bank. 
 
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen 
zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit 
hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van 
uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de 
kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is 
terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank 
het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius 
Bank geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot 
beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer 
ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer 
toegekende krediet. 
 
Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen 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. 
 
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal 
bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie, onkosten en 
bijhorigheden betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven 
aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit 
dien hoofde zullen gevorderd worden. 
 
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen 
die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank het 
bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. 
 
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn - ingevolge artikel 6 
juncto 9 §3 van het KB van 14 januari 2013 - de interesten voor laattijdige betaling en de vergoeding 
voor invorderingskosten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals 
voorzien in artikel 69 van datzelfde KB 
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Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de toepasselijke 
decreten en besluiten. 
 
art. 2 
Belfius Bank NV en de kerkfabiek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek in kennis te stellen van dit 
besluit. 
 
7. Kerkfabriek OLVrouw Hever- budgetwijziging 2016 
Schepen Hans De Locht licht toe dat het voor de verwarmingsinstallatie oorspronkelijk in de begroting 
opgenomen bedrag niet volstond.  Na een eerste prijsvraag was er geen enkele kandidaat en na de 
tweede één kandidaat die een veel hoger bedrag indiende. Bovendien moet nog een extra voorzien 
worden ten belope van ongeveer 7.000,00 EUR om de toevoer om te leiden langs de wegenis en dus 
niet doorheen het kerkhof te moeten graven. 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 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 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever van 19 oktober 2016 
met betrekking tot de goedkeuring van budgetwijziging 2016;  
 
Overwegende dat deze budgetwijziging het gevolg is van hogere prijzen bij de openbare 
aanbesteding voor de aanpassing van de verwarmingsinstallatie van de kerk; 
 
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, 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  
Kennis te nemen van de budgetwijziging dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Hever waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 9.945,00 
-uitgaven 28.970,00 
-saldo -19.025,00 
-overboekingen -155.000,00 
-saldo -174.025,00 
-overschot exploitatie 2014 35.077,64 
-exploitatietoelage 138.947,36 
-saldo 0,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 138.947,36 EUR 
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investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 
-uitgaven 155.000,00 
-saldo -155.000,00 
-overboekingen 155.000,00 
-saldo 0,00 
-overschot exploitatie 2014  
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting. 
 
8. Beheersoverdracht huis-aan-huis  inzameling zachte plastics 
Gelet op het decreet  van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dd. 14 oktober 2016; 
Overwegende dat de gemeente op 1 december 2003 is toegetreden tot EcoWerf, Intergemeentelijk 
milieubedrijf Oost-Brabant; 
 
Overwegende dat de gemeente op 2 juli 2007 beheersoverdracht aan EcoWerf deed voor de 
verwerking van folies; 
 
Overwegende dat sedertdien EcoWerf de inzameling van zachte plastics in roze zakken op het 
containerpark heeft ingevoerd; 
 
Overwegende dat EcoWerf vanaf januari 2017 een proefproject wil opzetten in één gemeente voor 
de inzameling huis-aan-huis van die roze zakken gedurende één jaar; 
 
Overwegende dat de gemeente zich, evenals een aantal andere gemeenten, kandidaat had gesteld 
om het proefproject op haar grondgebied te laten uitvoeren; 
 
Overwegende dat de gemeente op de vergadering van de Raad van Bestuur van EcoWerf van 21 
oktober 2016 uit de kandidaten werd geloot als gemeente waar het proefproject zal gehouden 
worden voor 1 jaar; 
 
Overwegende dat de gemeente dan ook nog beheersoverdracht moet doen voor de inzameling huis-
aan-huis van de zachte plastics; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 23 mei 2016 waarbij het Politiereglement werd aangevuld met de 
inzameling van huishoudelijk afval inzake inzameling en verwerking op het containerpark 
aangeboden harde en zachte plastics; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 23 mei 2016 waarbij het contantbelastingsreglement voor de ter 
inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden harde en zachte plastics werd 
vastgesteld; 
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Overwegende dat de kostprijs voor deze huis-aan-huis inzameling door EcoWerf wordt geraamd op 
ongeveer 27.000,00 EUR per jaar; 
 
Overwegende dat de nodige middelen zullen worden voorzien in het budget 2017; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Aan EcoWerf de beheersoverdracht te doen om met ingang van 1 januari 2017 de in roze zakken 
aangeboden zachte plastics in te zamelen via de huis-aan-huis methode. 
 
art. 2 
EcoWerf hiervan in kennis te stellen. 
 
9. Mandaat EcoWerf innen belastingen toegang containerpark 
Raadslid Christel Andries vraagt of het überhaupt mogelijk is wanbetalers te hebben wanneer alleen 
een betaling via bancontact of cash toegelaten is. De voorzitter oppert dat wellicht hypothetisch 
betaald zou kunnen worden met een rekening onder nul, maar dat het alvast veilig is toch in de 
mogelijkheid te voorzien. 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (hierna Materialendecreet); 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 14 oktober 2016; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2003 tot medeoprichting van en deelname aan 
het EcoWerf, opgericht op 15 december 2003;  
 
Overwegende dat met ingang van 29 november 1999, aangevuld bij gemeenteraadsbesluit van 2 juli 
2007 de gemeente beheersoverdracht deed aan Interleuven, de rechtsvoorganger van de 
intergemeentelijke vereniging EcoWerf, voor de uitbating van het gemeentelijke containerpark; 
 
Overwegende dat het aanbieden van afvalstoffen op het containerpark geschiedt volgens het DifTar-
principe van de vervuiler betaalt; 
 
Overwegende dat de betaling van de daaraan verbonden contantbelasting gebeurt volgens volgend 
schema: de inwoner betaalt op het containerpark met Bancontact op een rekening van de gemeente; 
EcoWerf registreert en rapporteert naar de gemeente; de gemeente betaalt maandelijks een 
werkingsbijdrage aan EcoWerf; 
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Overwegende dat de opvolging van wanbetalers thans de verantwoordelijkheid is van de gemeente; 
 
Overwegende dat artikel 26 van het Materialendecreet toelaat dat gemeenten het innen van 
retributies en belastingen toevertrouwen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband; 
 
Overwegende dat de betaling van de contantbelasting dan zou gebeuren volgens volgend schema: de 
inwoner betaalt op het containerpark met Bancontact rechtstreeks aan EcoWerf; EcoWerf factureert 
de werkingsbijdrage voor haar dienstverlening aan de gemeente maar maakt tegelijk een creditnota 
over aan de gemeente voor de inkomsten ontvangen op het containerpark; het eventueel saldo zal 
dan worden overgemaakt hetzij door EcoWerf hetzij door de gemeente; 
 
Overwegende dat EcoWerf dan eventuele wanbetalingen kan opvolgen; 
 
Overwegende dat deze procedure eenvoudiger en efficiënter is; 
 
Overwegende dat de gemeente EcoWerf wenst te machtigen om in haar naam en voor haar rekening 
de contantbelasting te innen die door de burger verschuldigd is voor de toegang tot en voor het 
aanbieden van de betalende fracties op het containerpark; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

Met ingang van 1 januari 2017 EcoWerf te machtigen de contantbelasting die door de burger 
verschuldigd is voor de toegang tot en voor het aanbieden van betalende afvalfracties op het 
containerpark, te innen in naam en voor rekening van de gemeente. 
 
10. Contantbelasting inzameling oud papier bedrijven 
Raadslid Steven Van Loock vraagt of de bedrijven nu verplicht zijn gebruik te maken van de diensten 
van een extern bedrijf of in dit systeem in te stappen of mogen zij ook nog gewoon papier aanbieden 
met de gewone inzameling. De voorzitter antwoordt dat dit laatste mogelijk blijft voor hoeveelheden 
beneden 1 m³. 
Raadslid Steven Van Loock oppert dat het noodzakelijk is de tarieven goed bekend te maken en er op 
te wijzen dat de tarief voor de container is en niet voor de inhoud. De voorzitter stipt aan dat via een 
overeenkomst wordt gewerkt waardoor het duidelijk zal zijn. 
Raadslid Christel Andries poneert dat een school geen papierslag meer mag doen bij particulieren, 
maar zou het dan nog wel mogelijk zijn bij bedrijven. De voorzitter antwoordt dat niemand buiten de 
overheid en de bevoegde bedrijven huishoudelijk afval of bedrijfsafval mag inzamelen. Voor 
gemeente, bedrijven en inzamelaars gelden strenge meldingsplichtregels bij de centrale overheid en 
het toezicht aan de bron wordt aan de gemeenten opgedragen. Voor scholen zit er dus geen 
mogelijkheid tot papierinzameling meer in. 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), 
meer bepaald op artikel 4.3.2. dat bedrijven verplicht oud papier en karton gescheiden aan te 
bieden; 
 
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan 
EcoWerf voor de inzameling en verwerking van oud papier en karton; 
 
Overwegende dat met ingang van 29 november 1999, aangevuld bij gemeenteraadsbesluit van 2 juli 
2007 de gemeente beheersoverdracht deed aan Interleuven, de rechtsvoorganger van de 
intergemeentelijke vereniging EcoWerf, voor de uitbating van het gemeentelijke containerpark; 
 
Overwegende dat het volume dat bedrijven mogen aanbieden vergelijkbaar moet zijn met het door 
particulieren aangeboden oud papier en karton; 
 
Overwegende dat het vergelijkbare papier en karton mee wordt opgehaald door EcoWerf in de 
maandelijkse ronde voor inzameling van papier en karton van huishoudens; 
 
Overwegende dat EcoWerf vanaf 1 september 2016 aan de bedrijven de mogelijkheid biedt om hun 
oud papier en karton aan te bieden in maximaal twee containers van 1.100 liter; 
 
Overwegende dat de kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen zwaar doorwegen op 
de gemeentelijke financiën; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn; 
 
Gelet op het voorstel van EcoWerf om volgende tarieven te hanteren: het bedrijf betaalt 7,07 EUR 
per maand voor het gebruik van de container (maximum twee); hierin is het gebruik en het 
onderhoud van de container vervat; 
 
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het 
volume of gewicht van de aangeboden afvalstoffen; 
 
Overwegende dat de invoering van dergelijke contantbelasting de gemeente toelaat om het principe 
“de vervuiler” betaalt toe te passen; 
 
Overwegende dat de bedrijven echter de vrije keuze hebben om hun oud papier en karton aan hoger 
vermelde modaliteiten en condities aan te bieden aan EcoWerf waarmee ze dan een contract 
afsluiten dan wel aan een privé-inzamelaar; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuursbeslissingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Voor het aanslagjaar 2016 tot en met 2019 wordt een contantbelasting op het aanbieden van oud 
papier en karton door bedrijven die daarvoor een contract afsloten met EcoWerf geheven. 
 
art. 2 
De belasting bedraagt op 7,07 EUR per 1.100 liter container per maand. 
 
art. 3 
De belasting op het aanbieden van oud papier en karton is verschuldigd door het bedrijf 
overeenkomstig de factuurvoorwaarden van EcoWerf. 
 
art. 4 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting wordt. 
 
art. 5 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
art. 6 
De toezichthoudende overheid in kennis te stellen van dit besluit. 
 
11. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 december 2016 
Schepen Hans De Locht legt uit dat er momenteel een meningsverschil met de gemeente Haacht, 
enige partner in HABOBIB, bestaat over de interpretatie van de hoogte en  betaling van de dotatie. De 
vroegere Vlaamse subsidies zijn voortaan geïncorporeerd in het Gemeentefonds, weliswaar met een 
vermindering van 5%. De gemeente Haacht vernam op één of andere manier welke de verdeelsleutel 
was die de Vlaamse overheid hanteerde voor de verdeling van de subsidies HABOBIB aan de beide 
gemeenten.  Dat zou 50-50 geweest zijn. Statutair is echter een verdeelsleutel 54 % Haacht en 46 % 
Boortmeerbeek voorzien. Schepen Hans De Locht maakt de vergelijking als zou Boortmeerbeek met 
Mechelen verenigd zijn in een bibliotheekintergemeentelijke en dat daar een 50-50-verdeling zou 
gelden. Daarmee ziet men onmiddellijk de logica van het pleidooi om de verdeelsleutel te respecteren. 
De situatie is nu dat de gemeenteraad van Boortmeerbeek een mandatering geeft op cijfers volgens 
de verdeelsleutel goed te keuren op de algemene vergadering en dat de gemeente Haacht 
medegedeeld heeft te zullen goedkeuren dat wat de Vlaamse overheid als berekening opgeeft. Er is 
daarmee geen probleem wanneer de Vlaamse overheid haar mondelinge belofte aan de bibliothecaris 
nakomt te zullen bevestigen dat een correctie naar de verdeelsleutel er moet komen en er ook 
effectief komt. Dat zal dan immers overeenkomen met de cijfers die hier opgegeven worden. In het 
andere geval kan er een probleem zijn, maar moeten de afgevaardigden zich houden aan het 
mandaat van de gemeenteraad. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 6 december 2016 voor de algemene vergadering van 
6 december 2016 met agenda en bijhorende documenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering 
van HaBoBIB op 6 december 2016:  

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag van 7 juni 2016 
3. Goedkeuring actieplan 2017 
4. Goedkeuring begroting 20107 
5. Goedkeuring dotatie 2017 Haacht: 344.272,00 EUR 
6. Goedkeuring dotatie 2017 Boortmeerbeek: 321.231,00 EUR 
7. Goedkeuring bibliotheekportalen 2017 Haacht: 2.372,00 EUR 
8. Goedkeuring bibliotheekportalen 2017 Boortmeerbeek: 2.021,00 EUR 
9. Herverdeling niet geoormerkte subsidie 2017 volgens pro rata verderling:  

Haacht 81.648,00 EUR en Boortmeerbeek 69.552,00 EUR 
10. Varia 

 
art. 2  
De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij deze 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 en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
12. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 6 december 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 31 oktober 2016 voor de algemene vergadering van 
HaBoBIB op 6 december 2016 met agenda met bijhorende documenten;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 
volmachtdragers in de algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële 
aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 



- 23 - 

 

 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
 
- Els Schoeters   met 16 ja, 2 neen en 2 blanco 
- Alex De Coninck   met 18 ja, 1 neen en 1 blanco 
- Kristel Andries   met 17 ja en 3 neen 
- Marie-Ange Henderix  met 20 ja 
- Nieke Deleebeeck-Baudet met 18 ja, 1 neen en 1 blanco 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 20 ja 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergadering 
van HaBoBIB die zal plaatsvinden op 6 december 2016 , waarbij de volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Alex De Coninck, Kristel Andries, Marie-
Ange Henderix, Nieke Deleebeeck-Baudet en Maurice Vanmeerbeeck. 
 
art. 2 
Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 
mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van 6 december 2016 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op de agenda, en alle 
akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, en in het algemeen alles 
te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
HaBoBib, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
13. IGO - aanduiden afgevaardigden 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IGO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 27 oktober 2016 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van IGO op 16 december 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 de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO voorzien in een permanente 
vertegenwoordiging 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
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Volmachtdrager: schepen Karin Derua met 19 ja en 1 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 15 ja, 4 neen en 1 blanco 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Schepen Karin Derua aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om voortaan voor de hele 
legislatuur deel te nemen aan de algemene, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen 
van IGO. 
 
art. 2   
Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
voortaan voor de hele legislatuur deel te nemen aan de algemene, bijzondere en buitengewone 
algemene vergaderingen van IGO. 
 
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 IGO, De 
Vunt 17, 3220 Holsbeek. 
 
14. IGO - mandatering algemene vergadering 16 december 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 27 oktober 2016 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van IGO op 17 december 2016; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGO waarin in artikel 33 wordt bepaald 
dat de vertegenwoordigers voor de volledige legislatuur kunnen worden aangeduid; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 waarbij de vertegenwoordigers 
van de opdrachthoudende vereniging IGO werden aangeduid; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGO op 16 
december 2016:  
 

1. Goedkeuring verslag vergadering 17 juni 2016 
2. Goedkeuring programma 2017 
3. Goedkeuring begroting 2017 
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4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur 
5. Diversen 

 
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. 
 
15. IGS Hofheide - aanduiden afgevaardigden 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 18 oktober 2016 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 20 december 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; 
 
Overwegende dat de statuten van de dienstverlenende vereniging EcoWerf voorzien in een 
permanente vertegenwoordiging; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 20 ja 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Karin Derua   met 17 ja en 3 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Raadslid Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om voortaan 
voor de hele legislatuur deel te nemen aan de algemene, bijzondere en buitengewone algemene 
vergaderingen van IGS Hofheide. 
 
art. 2   
Schepen Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
voortaan voor de hele legislatuur deel te nemen aan de algemene, bijzondere en buitengewone 
algemene vergaderingen van IGS Hofheide. 
 
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  
IGS Hofheide, pa/ Jacques Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht. 
 
16. IGS Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 december 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide; 
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 18 oktober 2016 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 20 december 2016; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGO waarin in artikel xx wordt bepaald dat 
de vertegenwoordigers voor de volledige legislatuur kunnen worden aangeduid; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 waarbij de vertegenwoordigers 
van de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide werden aangeduid;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

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

1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 21 juni 2016 
2. Vaststelling van het budget 2017 en de meerjarenplanning 
3. Activiteiten 2017 en te volgen strategie 
4. Werking van het crematorium 
5. Varia 

 
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. 
 
17. Kennisname verslag cultuurraad 13 juni 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 13 juni 2016. 
 
18. Kennisname verslagen noord-zuidraad 21 juni 2016 en 8 augustus 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de noord-zuidraad van 21 juni 2016 en 8 
augustus 2016. 
 
19. Kennisname verslag milieuadviesraad 8 september 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 8 september 2016. 
 
20. Kennisname verslag seniorenraad 13 september 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 13 september 2016. 
 
21. Kennisname verslag jeugdraad 13 september 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 13 september 2016. 
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Mondelinge vragen 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt in navolging van eerdere bespreking op de gemeenteraad wat de 
stand van zaken is over de melding van asbest gerelateerde vervuiling en opgraving op de verkaveling 
in de Zevenbunder. 
 
De voorzitter antwoordt dat het de werkzaamheden van het archeologisch onderzoek betrof waarbij 
sleuven werden gegraven. De materialen die in de grond werden aangetroffen zijn volgens de 
geldende reglementering verwijderd en de milieuambtenaar heeft zich na de gemeenteraad ter 
plaatse van de toestand vergewist. 
 
Raadslid Steven Van Loock brengt de algemeen verspreide communicatie van de luchthaven van 
Zaventem over haar 20-40-strategie ter sprake. Er blijkt een commissie te worden opgericht waaraan 
ook de gemeente kan deelnemen. Het raadslid vraagt wat de strategie is van het college van 
burgemeester en schepenen  aangezien een aantal inwoners zich zorgen maken over de nieuwe 
vliegroutes die ook over Boortmeerbeek leiden. 
 
De voorzitter zegt dat er tot nu toe geen aanduiding voor de genoemde commissie gebeurd is, maar 
er wordt ook geen toenemende last verwacht.  Bovendien moet worden vastgesteld dat de 
luchthaven meer is dan overlast, integendeel is het de belangrijkste economische factor van de 
streek. Dat Boortmeerbeek zo weinig werklozen telt, heeft met de aanwezigheid van de luchthaven 
te maken. De voorzitter legt vervolgens met gebruik van het geëigende jargon uit over welke 
startbanen de verlenging gaat en dat dit geen invloed kan hebben op de situatie van de gemeente. 
Andere vliegroutes zouden dat wel kunnen hebben, maar dan nog moet de economische factor in 
ogenschouw worden genomen. Raadslid Steven Van Loock bevestigt dat zijn interventie vooral het 
geluidsaspect betrof, maar hij bevestigt dat er inderdaad andere aspecten zijn die belangrijk zijn in de 
beoordeling. 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt hoever het zit met de digitalisering van het bezorgen van de 
stukken van de gemeenteraad, in het bijzonder van het budget en de meerjarenplanning. 
 
De voorzitter, bijgestaan door de gemeentesecretaris, antwoordt dat een officiële wijziging van 
werkwijze een wijziging van het huishoudelijk reglement betreft. De voorbereiding daarvan is binnen 
de ad hoc gemeenteraadscommissie nooit tot een einde kunnen gebracht worden. Het is dus wel 
mogelijk om op geautomatiseerde wijze de informatie bijkomend te bezorgen als dat gewenst zou 
worden. De oproep moet tot nader order volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement 
gebeuren. Met het nakende decreet lokaal bestuur zullen de regels wellicht grondig worden 
aangepast en is het opportuun daar even op te wachten. In afwachting zullen de beschikbare 
documenten van het budget en de meerjarenplanning worden doorgezonden. 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt in hoeverre het parkeren op parkeerplaatsen waarop het parkeren 
in tijd beperkt is, wordt gecontroleerd. In de praktijk stelt het raadslid vast dat dit dikwijls niet wordt 
gerespecteerd. 
 
De voorzitter bevestigt dat voor de politie prioriteiten gelden.  Zo zal hinderlijk fout parkeren worden 
geverbaliseerd, zoals bijvoorbeeld op een plaats voor mindervaliden parkeren zonder toelating of het 
parkeren op fietspaden. De politie heeft federaal dergelijke instructies gekregen om zich op haar 
kentaken te kunnen richten. De voorzitter wijst erop dat sinds de openstelling van de parkings langs 
de Aststraat en het gebruik van de ondergrondse parkings van de mouterijsite de problematiek 
minder scherp wordt. Bij deze gelegenheid deelt de voorzitter mee dat de akte over de aankoop van 
14 ondergrondse parkeerplaatsen heden werd verleden. Het beheer zal nog worden aangepast om 
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het in- en uitrijden te vergemakkelijken. De slagboom zal verdwijnen om voortaan via een 
badgesysteem bovenaan te werken. 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt naar de stand van zaken over het openbaar onderzoek naar de 
verlegging van voetweg 68. 
 
De voorzitter antwoordt dat de beoordeling van de opmerkingen van het openbaar onderzoek de 
volgende gemeenteraad of uiterlijk op deze van 16 januari 2017 zal worden behandeld. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet leest een uitgebreid relaas voor van de wijze waarop zij heeft 
moeten vaststellen dat op 23 november 2016 een metalen paal in haar voortuin in de Bieststraat 
werd geplaatst. De reden was haar onbekend en navraag bij de burgemeester leverde niet veel op. De 
politie, die al onderweg was, kwam wel ter plaatse en deed zelfs een buurtonderzoek. Een rode 
camionnette zonder verdere aanduidingen was gesignaleerd waarvan de inzittenden de 
werkzaamheden uitvoerden. De politie suste door te zeggen dat de paal niet zou omvallen. Het 
raadslid heeft er slapeloze nachten aan overgehouden en weet nog steeds niet waarvoor de paal zou 
dienen. De paal staat ondertussen scheef. Volgens het raadslid is er een groot gebrek aan 
communicatie en zou voorafgaandelijk met de bewoners moeten gepraat worden en gevraagd 
worden of zij toelating geven tot plaatsing van dergelijke zaken. 
 
De aanwezige burger Vital Op de Beeck roept luidkeels enkele opmerkingen die verder niet begrepen 
worden dan als een instemming met het gezegde van het raadslid maar wel de orde verstoren.  Na 
een eerste opmerking van de voorzitter weigert de betrokkene de kalmte te bewaren. Na het 
dreigement dat de voorzitter de zitting zou schorsen en betrokkene de deur zou wijzen, herwint deze 
zijn zelfbeheersing. De voorzitter sluit het incident. 
 
De voorzitter bevestigt dat hij in zijn hoedanigheid van burgemeester door het raadslid werd gebeld 
en dat hij niet onmiddellijk het antwoord wist. Het blijkt om de plaatsing van de 
snelheidsregistratieborden te gaan waarvoor de verantwoordelijke schepen zelf de plaatsen heeft 
bepaald.  De voorzitter geeft het woord aan de schepen. Schepen Remi Serranne bevestigt dat de 
palen inderdaad zullen gebruikt worden voor de snelheidsregistratie- en sensibilisatieborden. Dat is 
duidelijk wat anders dan snelheidscamera’s en ANPR-camera’s. Na de beschrijving van hoe de 
installaties er uitzien, bedenkt schepen Remi Serranne zich dat voor dergelijke installatie langs de 
openbare weg toch geen toelating van de omwonenden nodig is en de overheid haar werk moet 
kunnen doen. Hij bepleit dat het beleid nu iets wil doen aan de snelheidsproblematiek en dat 
iedereen achter deze acties zou moeten staan. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat de ANPR wel besproken is, maar deze installaties niet. 
Voor haar kan het niet dat zoiets niet op de gemeenteraad wordt besproken en dat de burgers er 
geen inspraak in hebben, laat staan er over worden geïnformeerd. Bovendien vindt zij dit soort 
borden niet snelheidsverlagend, maar eerder ongeval veroorzakend door fout remgedrag.  Zij zou 
daarover concrete voorbeelden hebben, ook van omwonenden die er last van hebben. 
Nadat schepen Remi Serranne, verwijzend naar de budgetbesprekingen, zegt dat er wel over 
gesproken is en dat hier de verkeersveiligheid beoogd wordt, zegt de voorzitter dat de plaatsen 
gekozen zijn in functie van de klachten over verkeerssnelheid. De Bieststraat is daar al lang één van. 
Wanneer de rooilijn niet zou zijn gerespecteerd, kan dat altijd nagezien en aangepast worden. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat op deze plaats de rooilijn duidelijk veranderd is na de 
heraanleg van de Bieststraat. Zij eist dat de paal zou worden verplaatst, waarna de voorzitter besluit 
met de conclusie dat de paal dan wel ergens anders mag staan, maar niet voor het perceel van het 
raadslid. 
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Raadslid Dirk Bernagie vraagt naar de maatregelen om de veiligheid in de omgeving van het oud-
rusthuis te Hever te verbeteren. Hij meent dat achter de Oude Pastorie dezelfde fenomenen zich 
voordoen. 
 
De voorzitter van het OCMW geeft beschrijving van de genomen maatregelen om het gebouw 
ontoegankelijk te maken, maar moet concluderen dat het haast een hopeloze strijd is, zelfs met de 
opgedreven politiecontrole. Raadslid Steven Van Loock suggereert het plaatsen van camera’s en 
raadslid Dirk Bernagie vraagt zich af of het gezocht moet worden in de krakersmiddens. 
 
Raadslid Dirk Bernagie brengt de vaststelling naar voor dat volgens hem het aantal inbraken sterk 
stijgt. Hij apprecieert dat de politie snel ter plaatse kwam na signalement van 2 verdachte jongeren in 
zijn woonbuurt. Maar hij moest bij die gelegenheid vaststellen dat de politie de Karabiniersstraat niet 
kende. Is een actualisering van het gemeentelijk stratenplan daarom niet wenselijk? 
 
De voorzitter denkt dat het kan liggen aan het uitblijven van de aanpassing van de GPS-gegevens en 
dat een nieuw plan wel wenselijk kan zijn. De inbrakenplaag is wel in cijfers afgenomen, alhoewel het 
pijnlijk blijft voor wie het meemaakt. Wellicht speelt een gunstig effect van ANPR en BIN-werking. 
 
Schepen Karin Derua deelt tenslotte mee dat de gemeente een primeur heeft met de samenwerking 
met Thomas More Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en KUL voor de plaatsing van 30 kerstbomen 
op zonne-energie. In 2 beurten zullen zij sfeerverlichting brengen tot 23.00 u zonder energie van het 
net te halen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


