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GEMEENTERAAD 

ontwerp 

 
Zitting van  24 april 2017 

 

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 2 vervoegt Els Schoeters, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 3 vervoegt Kristel Andries, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 4 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 8 vervoegt Bert Meulemans, raadslid opnieuw de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 
2. it-punt - btw-regeling 
3. Schenking zitbank Landelijke Gilde Schiplaken 
4. Centrale kerkraad Boortmeerbeek - rekening 2016 
5. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - rekening 2016 
6. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - rekening 2016 
7. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - rekening 2016 
8. Kennisname overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
9. Finilek - mandatering jaarvergadering 16 juni 2017 
10. Finilek - aanduiden afgevaardigden jaarvergadering 16 juni 2017 
11. Iverlek - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 16 juni 2017 
12. Iverlek - mandatering algemene vergadering 16 juni 2017 
13. Riobra - mandatering jaarvergadering 23 juni 2017 
14. Kennisname verslag milieuadviesraad 22 november 2016 
 
Besloten zitting 
18. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2016 en vrijwilliger van het jaar 2016 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Goedkeuring notulen 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 27 maart 2017 goed.  
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Raadslid Els Schoeters vervoegt de zitting. 

2. it-punt - btw-regeling 
Gelet op de artikelen 6 tot en met 9 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 
juli 2001; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2016 met betrekking tot de oprichting van 
en de toetreding van de gemeente tot de interlokale vereniging it-punt; 
 
Overwegende dat met de oprichting van de kostendelende ILV it-punt in 2016 het autonoom 
provinciebedrijf VERA en een (nog groeiend) aantal lokale besturen in Vlaams-Brabant de 
samenwerking op het vlak van informatica en eGovernment wensen te versterken; 
 
Overwegende dat de gemeente voor haar it-ondersteuning een beroep op externe consultants van 
ILV it-punt, ter beschikking gesteld door het autonoom provinciebedrijf VERA; 
 
Overwegende dat de gemeente op deze dienstverlening tot op heden 21% btw betaalt; 
 
Gelet op artikel 44, §2bis, eerste lid, 4° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde, zoals gewijzigd door de wet van 26 mei 2016, in werking sedert 1 juli 2016; 
 
Gelet op de circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T. 127.540) van 12 december 2016 die uitvoering 
geeft aan het nieuwe artikel 44, §2bis van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde; 
 
Gelet op het akkoord tussen btw-administratie en VERA van 25 januari 2017 dat VERA toelaat om 
voortaan geen btw op personeelskosten meer te moeten doorrekenen aan ILV it-punt; 
 
Overwegende dat deze toelating gekoppeld is aan strikte voorwaarden die een wijzigingen aan de 
statuten van ILV it-punt vergen; 
 
Overwegende dat de gemeente onder dezelfde strikte voorwaarden op de consultancy van ILV it-
punt voortaan mee van deze btw-vrijstelling geniet; 
 
Overwegende dat dit voor de gemeente een jaarlijkse besparing op ict-uitgaven van ongeveer 
10.000,00 EUR met zich meebrengt; 
 
Overwegende dat met het oog op de uitvoering van de voorwaarden die de btw-administratie met 
VERA in het akkoord over de btw-vrijstelling heeft vastgelegd, de statuten van ILV it-punt moeten 
worden aangepast; 
 
Overwegende dat deze aanpassingen zijn verwerkt in twee addenda: 

• addendum 1 voert de afspraken uit met betrekking tot het personeel dat gemeenschappelijk 
door VERA en door ILV it-punt zal worden ingezet. 

• addendum 2 voorziet de plicht voor elk lid van ILV it-punt om de voorwaarden voor de btw 
vrijstelling te bewaken (bv. <50% aan belastbare activiteiten). Een lid dat niet meer aan deze 
voorwaarden voldoet, moet dit correct melden aan VERA (jaarlijkse 
conformiteitsverklaring).Bij overtreding draagt het lid zelf de fiscale repercussies en zal het 
worden uitgesloten van de ILV. 
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Gelet op het besluit van het beheerscomité van ILV it-punt van 22 februari 2017 met betrekking tot 
de goedkeuring van de aanpassing van de statuten (i.c. twee addenda) die noodzakelijk zijn met het 
oog op de uitvoering van het btw vrijstelling-akkoord met de fiscus; 
 
Overwegende dat elk lid VERA jaarlijks een conformiteitsverklaring moet bezorgen om aan te tonen 
dat het hoofdzakelijk vrijgesteld of niet belastbaar is en dit op basis van cijfers uit de btw-
kwartaalaangiften en op basis van de opbrengsten vermeld in het schema J7 van de jaarrekening 
N-1;  
 
Overwegende dat op basis van de laatst beschikbare cijfers (JRK 2015) de gemeente slechts 4% 
belastbare activiteiten heeft en ze hiermee ruim onder de 50% uitsluitingsdrempel blijft; 
 
Overwegende dat door VERA zal worden onderzocht of voor het tweede semester 2016 een 
creditnota btw alsnog kan worden toegekend; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De twee addenda bij de oprichtingsakte van de ILV it-punt goed te keuren: 

• addendum 1 : 'wijziging in verband met het gemeenschappelijk personeel' 
• addendum 2 : 'wijzigingen in verband met de rechten en verplichtingen' 

 
art. 2. 
De financieel beheerder te machtigen om jaarlijks een geactualiseerde conformiteitsverklaring 
over te maken aan VERA op basis van de cijfers uit de btw-kwartaalaangiften en het schema J7 van 
de jaarrekening. 
 
art. 3. 
Afschrift van dit besluit over te maken aan VERA samen met de conformiteitsverklaring. 
 
3. Schenking zitbank Landelijke Gilde Schiplaken 
Overwegende dat de Landelijke Gilde Schiplaken aan de gemeente een zitbank wenst te schenken; 
 
Overwegende dat deze zitbank bijdraagt tot de verfraaiing van het centrum van Schiplaken; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2017 om deze 
schenking te aanvaarden; 
 
Gelet op artikel 43 §2, 13° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
dat bepaalt dat het aanvaarden van schenkingen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 
 
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. 
 

De schenking van een zitbank aan de gemeente door de Landelijke Gilde Schiplaken te aanvaarden. 
 

Raadslid Bert Meulemans verlaat ingevolge Artikel 27 §1 – 1° van het Vlaams gemeentedecreet 
de zitting. 

4. Centrale kerkraad Boortmeerbeek - rekening 2016 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op artikel 25, eerste lid van het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten dat bepaalt in de gemeenten waar 
twee of meer parochies van de rooms-katholieke eredienst erkend zijn, waarvan de hoofdkerk 
gelegen is op het grondgebied van de gemeente, een centraal kerkbestuur moet worden opgericht; 
 
Overwegende dat in Boortmeerbeek een centraal kerkbestuur werd opgericht om de werking van de 
kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek, de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever en de 
kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken te coördineren; 
 
Overwegende dat het centraal kerkbestuur een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid is dat 
jaarlijks een budget en een rekening over het voorbije dienstjaar moet opmaken; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2016 vanwege het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
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 rekening dienstjaar 2016 vanwege het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 

• overdracht saldo 2015  757,41 EUR 
• inkomsten 2016   750,00 EUR 
• uitgaven 2016   160,50 EUR 
• saldo 2016   1.346,91 EUR 

De gemeentelijke bijdrage bedraagt 0,00 EUR. 
 
art. 2 
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
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5. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - rekening 2016 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 26 februari 2017; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
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 rekening dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Sint-Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 

• ontvangsten 48.520,43 EUR 
• uitgaven 34.347,66 EUR 
• saldo 14.172,77 EUR 
• overschot exploitatie 2015 16.203,11 EUR 
• saldo 30.375,88 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
investeringsbudget: 

• ontvangsten   0,00 EUR 
• uitgaven      0,00 EUR 
• saldo    0,00 EUR 
• overschot investeringen 2015 0,00 EUR 
• saldo    0,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
Raadslid Kristel Andries vervoegt de zitting. 
 
6. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - rekening 2016 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 28 maart 2017; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 



- 34 - 

Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
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 rekening dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 

• ontvangsten 12.666,74 EUR 
• uitgaven 19.160,09 EUR 
• saldo -6.493,35 EUR 
• exploitatietoelage 9.000,00 EUR 
• overschot exploitatie 2015 22.349,80 EUR 
• saldo 24.856,44 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 9.000,00 EUR EUR 
 
investeringsbudget: 

• ontvangsten   0,00 EUR 
• uitgaven      0,00 EUR 
• overschot investeringen 2015 0,00 EUR 
• saldo    0,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
7. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - rekening 2016 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 12 maart 2017; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
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. 
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art. 1 
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 

• ontvangsten 10.949,50 EUR 
• uitgaven 17.037,11 EUR 
• saldo -6.087,61 EUR 
• exploitatietoelage 6.600,00 EUR 
• overschot exploitatie 2015 21.778,48 EUR 
• saldo 22.290,87 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 6.600,00 EUR 
 
investeringsbudget: 

• ontvangsten   0,00 EUR 
• uitgaven      0,00 EUR 
• saldo    0,00 EUR 
• overschot investeringen 2015 0,00 EUR 
• saldo    0,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 

Schepen Annick DeKeyser vervoegt de zitting. 
Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting. 

8. Kennisname overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
De voorzitter Michel Baert licht uitvoerig de nota ‘voorbeeld van deugdelijk bestuur’ van OV EcoWerf 
toe. Daarin wordt uitgelegd op welke manier EcoWerf op de lange termijn in het belang van de 
gemeenten van het arrondissement Leuven het afvalbeleid vorm geeft en uitvoert. Naast het 
financieel overzicht, het streven naar uniforme tarieven en de meer dan concurrentiële positie wordt 
de structuur van EcoWerf transparant uitgelegd. Hieruit blijkt dat alle deelnemende gemeenten en 
hun bestuurders in het bijzonder zich actief inzetten voor het nastreven van de doelstellingen en dit 
tegen een normale wettelijk voorziene vergoeding. 
Raadslid Steven Van Loock vraagt of het de bedoeling is of dergelijke toelichting ook over de andere 
samenwerkingsverbanden zal worden gegeven. 
De voorzitter zegt dat zijn betrokkenheid en positie bij EcoWerf maken dat hij actueel deze toelichting 
kan geven. Voor zover hij weet, is de situatie bij de andere IGS waarbij de gemeente aangesloten is 
niet anders in opzet, structuur en vergoeding,en kan dit worden gevolgd in de besluitvorming die 
steeds voorafgaandelijk aan beslissingen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
Raadslid Bert Meulemans bevestigt als directielid van RioBra dat dit alvast gelijklopend is voor RioBra. 
Hij refereert naar de actualiteit waarbij in de politieke middens het nu gonst van de uitspraken en 
verdachtmakingen. Maar hij meent dat niemand van de gemeente Boortmeerbeek zich aangesproken 
moet voelen. Het is immers een fundamenteel principe dat om democratische controle mogelijk te 
maken, elke gemeente in de bestuursorganen van een IGS vertegenwoordigd is. Het systeem van 
mandatering van de afgevaardigden voor de algemene vergadering geeft garantie dat de 
gemeenteraden hun inbreng kunnen hebben en dat de besluitvorming binnen de IGS gebaseerd is op 
de wil van de lokale besturen. De transparante verslaggeving die minstens op elk gemeentehuis ter 
inzage is, draagt bij tot een omgeving van vertrouwen. De heisa die nu in politiek en pers heerst, heeft 
geen betrekking op situaties waarbij wij betrokken zijn en betreft erfenissen uit vroegere federale 
intercommunales. Raadslid Bert Meulemans zegt zo goed als rechtstreeks van de vergadering van 
RioBra gekomen te zijn en het dus niet gaat om nepengagement met abnormale verloning. Maar wat 
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hem bovenal stoort is dat in al de heisa er zaken gezegd worden die totaal niet kloppen. Zo heeft geen 
enkele gemeente nog te maken met bijvoorbeeld Telenet, maar toch wordt dit allemaal aangehaald 
om de zaken in een slecht daglicht te kunnen plaatsen.  Het raadslid sluit zijn betoog met het gezegde 
dat hij zich aldus niet aangesproken voelt. 
 
Gelet op de artikelen 42 §1, 43 §2, 24° en 57 §4 bis, 3° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 
2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen inzake de gemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad minstens eenmaal per jaar in kennis dient gesteld van het 
overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: . 

 
Kennis te nemen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen waaraan de 
gemeente deelneemt: 

• HaBoBIB 
• EcoWerf  
• Riobra  
• Interleuven 
• IGO Leuven 
• Iverlek  
• Finilek 
• IGS Hofheide 
• CIPAL 
• it-Punt 
• Taskforce Spitsregio Leuven 
• Interlokale Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant  
• Beheerscomité GD-PBW Interleuven 
• De Watergroep 
• Ethias  kas arbeidsongevallen 
• Providentia 
• Demer en Dijle  
• ERSV Vlaams-Brabant  
• PWA 
• SWaL 
• Toerisme Vlaams-Brabant  
• VVSG  
• OVSG 
• Bosgroep Groene Corridor 
• Regionaal Landschap Dijleland  
• Woonloket 'Aan de oevers van de Dijle' 

 
9. Finilek - mandatering jaarvergadering 16 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Finilek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 21 maart 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 16 juni 2017; 
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Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 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 jaarvergadering van Finilek op 16 juni 
2017:  

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting) 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Statutaire benoemingen 
6. statutaire mededelingen 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging Finilek c/o 
Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 
 
10. Finilek - aanduiden afgevaardigden jaarvergadering 16 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 21 maart 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 16 juni 2017;  
 
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 Finilek voorzien in een 
permanente vertegenwoordiging. 
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Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: schepen Steven Michiels  met 18 ja en 2 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix met 20 ja  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: . 

 
art. 1   
Schepen Steven Michiels 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 Finilek. 
 
art. 2   
Raadslid Marie-Ange Henderix 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 Finilek. 
 
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 Finilek c/o 
Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 
 
11. Iverlek - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 16 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 maart 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 16 juni 2017;  
 
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 Iverlek voorzien in een 
permanente vertegenwoordiging 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: raadslid Audrey Bogaerts met 17 ja en 2 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 15 ja, 4 neen en 1 blanco 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: . 
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art. 1   
Raadslid Audrey Bogaerts aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om voortaan voor de 
hele legislatuur deel te nemen aan de algemene, bijzondere en buitengewone algemene 
vergaderingen van Iverlek. 
 
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 Iverlek. 
 
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 Iverlek, 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
 
12. Iverlek - mandatering algemene vergadering 16 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 maart 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 16 juni 2017; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 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 Iverlek:  

1. Statutenwijzigingen 
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit 

warmte. 
• Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat 

van activa en passiva per 31 december 2016 -in het kader van artikel 413 wetboek van 
vennootschappen- ter verantwoording van de wijziging van het doel 

• Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
• Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te 

doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 

2016. 
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4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundigde besluiten en waarderingsregels) 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016. 

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis System 
Oprator cvba en Fluvius cvba 

7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
13. Riobra - mandatering jaarvergadering 23 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 3 april 2017 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de jaarvergadering van Riobra op 23 juni 2017; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten 
mevrouw Marie-Ange Henderix en de heer Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadsleden, aan te 
duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van Riobra die zullen 
plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018 waarbij beide volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn; 
 
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 jaarvergadering van Riobra:  

1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 
2. Balans en resultatenrekening 2016 
3. Verslag van commissaris aan de Algemene Vergadering 
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris 
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5. Statutaire benoemingen 
- verlenging van het mandaat van de commissaris Ernst & Young 
- ontslagen en benoemingen (onder voorbehoud) 

6. Kennisgeving (onder voorbehoud) 
7. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud) 

 
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. 
 
14. Kennisname verslag milieuadviesraad 22 november 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 22 november 2016. 
 
Mondelinge vragen 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet meldt op de seniorensportdag aangesproken geweest te zijn met 
de vraag de petanquebanen aan de sporthal deftig te onderhouden en te herstellen. Er blijken enkele 
zeer bekwame spelers te zijn die zich ergeren aan oneffenheden in de banen. Zelf had het raadslid er 
geen probleem mee, maar zij vertolkt alleen de vraag. 
 
Schepen Remi Serranne antwoordt dat hij, zelf meegespeeld hebbend, de bedoelde klagers kent, 
maar dat zij niet de mening verkondigen van de grote groep gebruikers die er heel tevreden over zijn. 
De banen zijn nu al enkele keren onder handen genomen en iedereen weet dat het eigenlijk niet 
beter kan. Er zal dus geen nieuwe vraag aan de technische dienst worden gesteld en de medewerkers 
worden geapprecieerd voor het bekomen resultaat. 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt waarom de werken aan de oversteekplaats ter hoogte van de 
kruising N26 met de Bieststraat zo lang moeten duren. Had niet alles in de paasvakantie kunnen 
uitgevoerd worden? Het af en toe plaatsen van verkeerslichten leidt tot chaos en lange files waardoor 
vele bestuurders zich zelfs niets aantrekken van enkele richting en vluchtwegen zoeken. 
 
De burgemeester beaamt dat er bijzondere problemen zijn, maar wijst erop dat men geen eieren kan 
bakken zonder ze eerst te breken en dat dit werk geen gemeentelijk werk is maar onder de 
bevoegdheid van AWV valt. De werkzaamheden werden aangekondigd en vergund in drie fases. De 
constructies moeten soms ook droogtijd hebben waardoor men niet alles in een keer kan uitvoeren. 
De werkzaamheden zijn bijzonder goed gepland zodat het verkeer, weliswaar gestremd, nog steeds 
kan doorrijden. 
Schepen Annick DeKeyser stipt nog aan dat in de paasvakantie ook een bouwverlof begrepen was, 
wat de planning niet vereenvoudigde. 
 
Schepen Remi Serranne breekt een lans voor de deelname aan de 
zaterdagvoormiddagontbijtinformatiesessie rond kankerbestrijding. Er zijn helaas weinig 
inschrijvingen ondanks het deskundige programma. Ook jongeren onder de 50 jaar mogen 
deelnemen. 
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Besloten zitting 
 
18. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2016 en vrijwilliger van het jaar 2016 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2004 betreffende de aanduiding van een 
gemeentelijke sport- en cultuurlaureaat; 
 
Overwegende dat de prestaties uit 2016 in aanmerking worden genomen; 
 
Overwegende dat na de openbare oproep volgende voordrachten bij het bestuur werden ingediend: 
 

 Naam Discipline Prestaties 

sport Byl Laura ritmische 
gymnastiek 

meerdere ereplaatsen met o.a. 2e plaats 
Vlaams kampioenschap 

Camps Jelle veldrijden o.a. provinciaal kampioen, winnaar 
wereldbekerwedstrijd, winnaar 
Superprestige 

De Coster 
Wilfried 

atletiek (70+) meerdere ereplaatsen 

Deleebeeck Joeri triatlon meerdere ereplaatsen met o.a. winst in 
Offroad triatlon Wuppertal 

De Maeyer Yara judo interprovinciaal kampioen 

Faes Lieve judo Belgisch en provinciaal kampioen 
masters 

Ost Kitana judo o.a. provinciaal kampioen 

Van Bellinghen 
Marie 

judo interprovinciaal kampioen 

cultuur Buffet Nadine handwerken 2e plaats internationale wedstrijd te 
Keulen 

Imbrechts Sven  auteur boek 'Ingewikkeld' 

Lesage Guanita mode meestercoupeuropleiding in Amsterdam 
en Baltimore 

Maris Jeroen podium lid van cabaretgroep 'de Hygiënas' 
winnaar van het Leids Cabaret Festival 
2017 

Van Buyten 
Patrick 

poëzie auteur van de dichtbundel (2015), mede-
inspirator van vzw De Maancirkel 

 
Vrijwilligers 

Naam Engagement 

Bailleul Anne Mie vrijwilliger in quasi alle verenigingen van Schiplaken 

Crols Josée 14 jaar vrijwilliger in WZC de Ravestein 

Deleebeeck – Baudet  Nieke 
en Jan 

jarenlange inzet voor beweging en sport in de gemeente  

Jennes Rik voorzitter en drijvende kracht van 't Lenske 

Maes Jef 45 jaar bestuurder boogschietvereniging 

Van Rillaer Ida 30 jaar bestuurslid van de Postiljon 

Verhoeven Anne verzorgt al jaren de kalligrafische opdrachten voor de 
gemeente 

 
Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de als vrijwilliger van 
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het jaar voorgedragen kandidaten op gelijke wijze te huldigen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: . 

 
art. 1 
Jelle Camps als gemeentelijk sportlaureaat 2016 en Jeroen Maris als gemeentelijk cultuurlaureaat 
2016 aan te duiden. 
 
art. 2 
Alle genomineerde vrijwilligers op gelijke wijze te huldigen. 

Naam Engagement 

Bailleul Anne Mie vrijwilliger in quasi alle verenigingen van Schiplaken 

Crols Josée 14 jaar vrijwilliger in WZC de Ravestein 

Deleebeeck – Baudet  
Nieke en Jan 

jarenlange inzet voor beweging en sport in de gemeente  

Jennes Rik voorzitter en drijvende kracht van 't Lenske 

Maes Jef 45 jaar bestuurder boogschietvereniging 

Van Rillaer Ida 30 jaar bestuurslid van de Postiljon 

Verhoeven Anne verzorgt al jaren de kalligrafische opdrachten voor de gemeente 

 
art. 3 
Dit besluit geheim te houden tot de huldiging op woensdag 24 mei 2017. 
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een gepaste huldiging te 
organiseren waarbij de overige kandidaten als genomineerden worden betrokken. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 

 


