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GEMEENTERAAD 

 

 
Zitting van  29 mei 2017 

 

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

Verontschuldigd: Kristel Andries raadslid 
 

 
Vanaf punt 2 vervoegt Els Schoeters, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Oprichting van en deelname aan intergemeentelijke vereniging 'Aan de oevers van de Dijle' 
3. Subsidiedossier intergemeentelijk woonproject ‘Aan de Oevers van de Dijle’ – 2017 - 2019 
4. Retributiereglement afgifte omgevingsvergunning 
5. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 juni 2017 
6. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 6 juni 2017 
7. Interleuven - mandatering algemene vergadering 14 juni 2017 
8. IGO - mandatering algemene vergadering 16 juni 2017 
9. Cipal - mandatering algemene vergadering 16 juni 2017 
10. Cipal - afgevaardigden algemene vergadering 16 juni 2017 
11. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 20 juni 2017 
12. IGS Hofheide - afgevaardigden algemene vergadering 20 juni 2017 
13. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 21 juni 2017 
14. Kennisname verslag gezondheidsraad 3 oktober 2016 
15. Kennisname verslag milieuadviesraad 22 februari 2017 
16. Kennisname verslag seniorenraad 14 maart 2017 
17. Kennisname verslag jeugdraad 14 maart 2017 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 24 april 2017 goed.  
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Raadslid Els Schoeters vervoegt de zitting. 

2. Oprichting van en deelname aan intergemeentelijke vereniging 'Aan de oevers van de Dijle' 
Na de toelichting door de voorzitter en de schepen van ruimtelijke ordening vraagt raadslid Nieke 
Deleebeeck-Baudet of de naam van de IGS nog kan wijzigen. Volgens haar duidt deze naam meer op 
een natuurproject dan een woonproject. De voorzitter antwoordt dat over de naamgeving kan 
worden gediscuteerd, maar dat dit niet wordt gewijzigd aangezien alle drie de gemeenten ervoor 
hebben gekozen en aan de Dijle liggen en er dus een logische uitleg is.  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging 
‘Aan de Oevers van de Dijle'; 
 
Overwegende dat deze interlokale vereniging zal bestaan uit de gemeenten en OCMW’s van de 
gemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo en IGO DI; 
 
Overwegende dat deze deelnemers samen een subsidieaanvraag ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid zullen indienen bij het Agentschap Wonen Vlaanderen;  
 
Overwegende dat de interlokale vereniging na goedkeuring van de aanvraag kan rekenen op de inzet 
van 3,8 VTE projectmedewerkers en dit tot 31 december 2019; 
 
Overwegende dat de deelnemende gemeenten na het in rekening brengen van de Vlaamse en 
provinciale subsidies voorzien in een kostendekkende financiering;  
 
Overwegende dat de gemeente in ruil een pakket aan ondersteunende diensten ontvangt die het 
mogelijk maakt om het lokaal woonbeleid te ontwikkelen ten einde de vier basisdoelstellingen te 
bereiken, namelijk:  

• zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod;  
• werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
• informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; 
• ondersteunen van de lokale private huurmarkt; 

 
Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger moet aanduiden 
om de gemeente te vertegenwoordigen in het beheerscomité van de interlokale vereniging; 
 
Overwegende dat deze vertegenwoordiger en de plaatsvervanger burgemeester, schepen of lid van 
de gemeenteraad moeten zijn; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 

• vertegenwoordiger: Steven Michiels  met 20 ja 
• plaatsvervanger:  Michel Baert  met 20 ja 

Overwegende dat naast het beheerscomité ook in de oprichting van een stuurgroep wordt voorzien 
die de dagelijkse werking van de interlokale vereniging zal begeleiden; 
 
Overwegende dat de gemeente voor deze stuurgroep een ambtelijke vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger moet aanduiden; 
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Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 

• vertegenwoordiger: Johan Smits  met 20 ja 
• plaatsvervanger:  Isabel Henderickx met 20 ja 

 
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, Remy Peelaerts, 
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 statuten van en de toetreding tot de interlokale vereniging 'Aan de Oevers van de Dijle' goed te 
keuren.  
 
art. 2 
Schepen Steven Michels als stemgerechtigde vertegenwoordiger en burgemeester Michel Baert als 
plaatsvervanger aan te duiden in het beheerscomité van de interlokale vereniging 'Aan de Oevers 
van de Dijle'. 
 
art. 3 
De heer Johan Smits, gemeentesecretaris, als ambtelijke vertegenwoordiger en mevrouw Isabel 
Henderickx, juriste-diensthoofd burgerzaken, als plaatsvervanger aan te duiden in de stuurgroep van 
de interlokale vereniging 'Aan de Oevers van de Dijle'. 
 
3. Subsidiedossier intergemeentelijk woonproject ‘Aan de Oevers van de Dijle’ – 2017 - 2019 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de 
artikelen 42, 43 en 57 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en schepenen, en de artikelen 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
 
Overwegende dat de Vlaamse regering met dit subsidiebesluit gemeenten wil aanzetten werk te 
maken van een volwaardig lokaal woonbeleid via intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging ‘Aan de Oevers 
van de Dijle’; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2017 met betrekking tot de toetreding tot de 
interlokale vereniging ‘Aan de Oevers van de Dijle’; 
 
Gelet op het besluit van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 
2016 waarin een principieel engagement werd uitgesproken om een intergemeentelijke 
samenwerking inzake woonbeleid op te zetten en een subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse 
Minister voor Wonen; 
 
Gelet op het concrete subsidiedossier en het budget: 
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Personeelsinzet voor de gemeente 

 1e werkingsjaar 2e werkingsjaar 3e werkingsjaar 

globale coördinatie 0,066 VTE 0,066 VTE 0,066 VTE 

opmaak drukwerk & 
communicatiemateriaal 

0,033 VTE 0,033 VTE 0,033 VTE 

lokale coördinator 0,33 VTE 0,33 VTE 0,33 VTE 

woonconsulent 0,5 VTE 0,5 VTE 0,5 VTE 

technisch adviseur 0,33 VTE 0,33 VTE 0,33 VTE 

    

totaal 1,27 VTE 1,27 VTE 1,27 VTE 

    

geraamde kosten voor de gemeente 

 34.429,00 EUR 37.906,00 EUR 41.522,00 EUR 

 
Overwegende dat de gemeente de nodige financiële middelen hiertoe heeft voorzien in het 
meerjarenplan 2014 - 2019 onder actie 1419/006/006/001/001, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 19 december 2016; 
 
Overwegende dat het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Aan de Oevers van de Dijle’, 
conform de overeenkomst, fungeert als stuurgroep;  
 
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid de stuurgroep aanduidt 
als begeleider en ondersteuner van het project en minstens tweemaal per werkingsjaar moet 
samenkomen ter opvolging van het project en dat daarbij minstens één lid van het college van 
burgemeester en schepenen of de gemeenteraad aanwezig moet zijn; 
 
Overwegende dat een ontwerpdossier voorgelegd en besproken werd met het Agentschap Wonen-
Vlaanderen op 22 februari 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, Remy Peelaerts, 
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 
Zich akkoord te verklaren met de subsidieaanvraag waarmee de gemeente de verwezenlijking van de 
subsidiabele activiteiten van de intergemeentelijke vereniging 'Aan de Oevers van de Dijle' nastreeft 
en wenst te concretiseren zoals bepaald in de aanvraag. 
 
art. 2 
De nodige kredieten te voorzien in het budget van 2017, 2018 en 2019 voor de gemeentelijke 
bijdrage verbonden aan de werking van de interlokale vereniging ‘Aan de Oevers van de Dijle’ ter 
verwezenlijking van de gestelde woonbeleidsdoestellingen. 
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4. Retributiereglement afgifte omgevingsvergunning 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende de contantbelasting 
op de aflevering van administratieve documenten; 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende 
het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende het algemeen reglement op de 
bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de 
ioniserende stralingen; 
 
Overwegende dat de Vlaamse overheid aankondigde dat per 1 juni 2017 definitief de procedure van 
de omgevingsvergunning toegepast moet worden, maar dat dit wellicht 1 januari 2018 wordt; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van de Vlaamse  minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op de administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur voortvloeiend uit de 
wetgeving op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de verplichte inlichtingen 
aan notarissen; 
 
Overwegende de sterk stijgende kostprijs voor de verwerking van de administratieve en technische 
dossiers van allerlei aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
 
Gelet op de kosten die gepaard gaan met de bijkomende onderzoeken bij verkavelingsdossiers 
betreffende de riolerings- en afwateringsonderzoeken; 
 
Overwegende dat het afleveren van bepaalde vergunningen gepaard gaat met allerlei zeer duur 
studiewerk; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2003 betreffende het onderzoek van de 
waterhuishouding in verkavelingen en bouwloten; 
 
Gelet op het decreet van 17 maart 1998 betreffende diverse beleidsbepalingen; 
 
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten gehouden 
worden en dat het derhalve verantwoord is een belasting te heffen op het afleveren van allerlei 
aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2016/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 
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Overwegende dat het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het 
omgevingsvergunningsdecreet en daarmee vergelijkbare procedures inzake ioniserende stralingen en 
springstoffen een aanzienlijke inzet vergt van de gemeentelijke middelen en het billijk is deze inzet 
door te rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en 
vergunningsprocedures worden doorlopen; 
 
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, Remy Peelaerts, 
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 
Hoofdstuk B ‘Aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen’ van het 
besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende de contantbelasting op de 
aflevering van administratieve stukken in te trekken van zodra de omgevingsvergunning van start 
gaat. 
 
art.2 
De contantbelasting op de aflevering van vergunningen en het doen van bepaalde meldingen in het 
kader van de omgevingsvergunning als volgt vast te stellen:  
De gemeente Boortmeerbeek heft vanaf de datum dat de omgevingsvergunning van start gaat 
(vermoedelijk 1 januari 2018) een belasting op de meldingen en aanvragen bedoeld in het decreet 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, dat vanaf diezelfde datum in werking treedt, en het 
Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, 
opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen en het Koninklijk 
Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de 
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.  
 
art. 3  
De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke 
daarvan de vergunninghouder of exploitant.  
 
art.4 
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype (artikel 5) verhoogd met een bedrag per 
procedurestap (artikel 6). 
 
art. 5 
De belasting per dossiertype bedraagt: 

 gemeente is 

vergunningverlenende 

overheid 

melding van een ingedeelde inrichting of activiteit 20,00 EUR 

melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige 

handelingen  

20,00 EUR 

aanvraag voor het houden van een projectvergadering (art. 8 

omgevingsvergunningsdecreet)  

 

150,00 EUR 
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aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van stedenbouwkundige handelingen : 

- gewone procedure (= met openbaar onderzoek) 

 Zonder verplichte medewerking van architect 

 

 

 Met verplichte medewerking van architect 

 

 

 

- vereenvoudigde procedure (= zonder openbaar onderzoek) 

 Zonder verplichte medewerking van architect 

 

 

 

 Met verplichte medewerking van architect 

 

 

 

150,00 EUR + 50,00 

EUR per begonnen schijf 

van 5 wooneenheden 

150,00 EUR 

+50,00 EUR per 

begonnen schijf van 5 

wooneenheden 

 

50,00 EUR + 50,00 EUR 

per begonnen schijf van 

5 wooneenheden 

100,00 EUR + 50,00 

EUR per begonnen schijf 

van 5 wooneenheden 

aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde 

inrichting of activiteit : 

- gewone procedure 

 Klasse 1 

 Klasse 2 

 

- vereenvoudigde procedure (o.a. beperkte verandering of 

tijdelijke activiteit) 

[noot: omzetten van vergunning op proef naar definitieve 

vergunning : procedure start ambtshalve en wordt niet belast] 

 

 

 

500,00 EUR 

200,00 EUR 

 

50,00 EUR 

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen 

van gronden 

- zonder wegenis 

 

 

- met wegenis 

 

 

150,00 EUR + 50,00 

EUR per begonnen schijf 

van 5 loten 

200,00 EUR + 50,00 

EUR per begonnen schijf 

van 5 loten 

vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 

jaar naar een permanente vergunning (art. 390 

omgevingsvergunningsdecreet) 

50,00 EUR 

bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode 

van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde 

duur (art. 83, § 1, lid 3 omgevingsvergunningsdecreet) 

50,00 EUR 

verzoek op vraag van exploitant tot bijstelling van de 

milieuvoorwaarden 

200,00 EUR 

verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning 

= ook met openbaar onderzoek 

150,00 EUR + 50,00 

EUR per begonnen schijf 

van 5 loten 
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Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet) 

nihil 

melding van de overdracht van de vergunning voor een 

ingedeelde inrichting of activiteit, zowel volledig als gedeeltelijk 

 

20,00 EUR 

aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 VCRO) 50,00 EUR 

aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO) 250,00 EUR 

vergunningsaanvraag springstoffen (K.B. 23.09.1958) 50,00 EUR 

vergunningsaanvraag ioniserende stralingen (K.B. 20.07.2001) 50,00 EUR 

 
De belasting is cumulatief ten aanzien van de onderscheiden aspecten van een dossier. 
 
art. 6 
De belasting per procedurestap bedraagt: 

• voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 
omgevingsvergunningsbesluit): 20,00 EUR 

• voor het wijzigingen van het voorwerp van de aanvraag (art. 30 of 45 
omgevingsvergunningsdecreet): 100,00 EUR 

De belastingen worden steeds verhoogd met de werkelijke kostprijs voor de organisatie van de 
openbare onderzoeken en de onderzoeken over de waterhuishouding (riolerings- en 
afwateringsproblematiek), voor het aanplakken van een bericht van bekendmaking in het kader van 
een openbaar onderzoek of bij een genomen beslissing (o.a. art. 20 en 59 
omgevingsvergunningsbesluit), voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen (o.a. art. 22 
en 61 omgevingsvergunningsbesluit), voor het aangetekend verzenden van een beslissing, voor het in 
kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden (o.a. art. 23 en 62 
omgevingsvergunningsbesluit en voor het organiseren van een informatievergadering (art. 25 
omgevingsvergunningsbesluit). 
 
art. 7 
De belasting wordt voor regularisatievergunningen (art. 81 omgevingsvergunningsdecreet) met 100% 
verhoogd. 
 
art. 8 
De belasting is niet verschuldigd door overheden, het gemeentebestuur en publiekrechtelijke 
organen opgericht door de gemeente of waaraan ze participeert. 
 
art. 9 
De contante belasting is verschuldigd op het ogenblik van de indiening van het dossier door de 
melder of de aanvrager.  
 
art. 10 
De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op de rekening van de gemeente. Een kopij van 
het overschrijvingsbewijs wordt, zoals voor de overige dossierkosten ter attentie van de Vlaamse 
Gemeenschap, bij de indiening van de aanvraag gevoegd. Een aanvraag kan niet worden behandeld 
zonder betaling van deze belasting. Na de inning van de contantbelasting wordt een betalingsbewijs 
afgeleverd. 
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art. 11 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij wege 
van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen. De belastingstermijn bedraagt in dat geval twee maanden en de bezwaartermijn drie 
maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
 
art. 12 
De belastingschuldigen die menen onrechtmatig of te hoog belast te zijn, kunnen – op straffe van 
verval – binnen de drie maanden te rekenen vanaf de contante betaling een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het bezwaar moet naam en adres van de belastingplichtige en de gemeente van aanslag bevatten, 
met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden.  In beide gevallen zal een 
ontvangstbewijs afgeleverd worden.  Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële 
vergissing of een stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige 
deputatie de aanslagjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 
 
art. 13 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
art. 14 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van Vlaams 
gemeentedecreet.  
 
art. 15 
Dit besluit aan de toezichthoudende overheid toe te zenden. 
 
5. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 6 juni 2017 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 27 april 2017 voor de algemene vergadering van 6 juni 
2017 met agenda en bijhorende documenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
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, Remy Peelaerts, 
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  
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering 
van 6 juni 2017:  
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1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag van 21 februari 2017 
3. Goedkeuring jaarrekening 2016: verslag Raad van Bestuur (art 49 van de statuten) 
4. Goedkeuring jaarrekening 2016: verslag van de revisor (art. 49 van de statuten) 
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor 
6. Opvolging verdeelsleutel na standpunt minister 
7. Goedkeuring werkingsverslag 2016 
8. Raad van Bestuur: aanstellen van opvolger voor Edmond Fillet door de gemeente Haacht 
9. 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. 
 
6. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 6 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 27 april 2017 voor de algemene vergadering van 6 
juni 2017 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; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
 
- Els Schoeters   met 17 ja en 3 neen 
- Alex De Coninck   met 19 ja en 1 neen 
- Kristel Andries   met 16 ja en 4 neen 
- Marie-Ange Henderix  met 20 ja 
- Nieke Deleebeeck-Baudet met 17 ja, 2 neen en 1 blanco 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 20 ja 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
 
 



- 54 - 

art. 1  
Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergadering 
van Habobib die zal plaatsvinden op 6 juni 2017 , 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 juni 2017 (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. 
 
7. Interleuven - mandatering algemene vergadering 14 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 13 april 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 14 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 de heer 
Maurice Vanmeerbeeck (effectief) en mevrouw Marie-Ange Henderix (plaatsvervanger), 
gemeenteraadsleden, aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Interleuven die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
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, Remy Peelaerts, 
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  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 
Interleuven op 14 juni 2017:  

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 30 november 2016 
3. Verslag over de activiteiten 2016 
4. Jaarrekening per 31 december 2016 - verslag van de Commissaris-Reviso 
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5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten 
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor 
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2017 cfr. art. 14.1. van de statuten 
8. Vervanging leden van bestuur 

 
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. 
 
8. IGO - mandatering algemene vergadering 16 juni 2017 
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 28 april 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van IGO 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 de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten schepen 
Karin Derua (effectief) en schepen Remi Serranne (plaatsvervanger), aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGO die zullen plaatsvinden in 
de periode tot en met 31 december 2018; 
 
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, Remy Peelaerts, 
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  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGO op 16 
juni 2017:  

1. Goedkeuring verslag vergadering 16 december 2016 
2. Goedkeuring jaarverslag 2016 
3. Goedkeuring jaarrekening 2016 
4. 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. 
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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. 
 
9. Cipal - mandatering algemene vergadering 16 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per mail van 3 mei 2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de 
algemene vergadering van Cipal 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, Remy Peelaerts, 
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  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Cipal op 
16 juni 2017:  

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten 

op 31 december 2016 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, 

afgesloten op 31 december 2016 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
8. Rondvraag 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
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. 
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De vergadering merkt op dat de stembriefjes voor Cipal en IGS Hofheide foutief werden voorbereid. 
De voorzitter schorst de vergadering zodat nieuwe stembriefjes kunnen worden opgemaakt. Na 10 
minuten heropent de voorzitter de vergadering. 
 
10. Cipal - afgevaardigden algemene vergadering 16 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per mail van 3 mei 2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de 
jaarvergadering van Cipal 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 Cipal voorzien in een permanente 
vertegenwoordiging. 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: schepen Steven Michiels  met 20 ja 
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Els Schoeters met 16 ja en 4 neen  
 
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 Cipal. 
 
art. 2   
Raadslid Els Schoeters 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 Cipal. 
 
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 CIPAL DV, 
Cipalstraat 1, 2440 Geel. 
 
11. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 20 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 18 april 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 20 juni 2016; 
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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, Remy Peelaerts, 
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  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGS 
Hofheide op 20 juni 2017:  

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 
2016 

2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016 
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
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. 
 
12. IGS Hofheide - afgevaardigden algemene vergadering 20 juni 2017 
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 20 april 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van IGS Hofheide op 20 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 IGS Hofheide 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: 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. 
 
13. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 21 juni 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 26 april 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 21 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 Karin 
Derua (effectief) en Remi Serranne (plaatsvervanger), gemeenteraadsleden, aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van EcoWerf die zullen 
plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
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, Remy Peelaerts, 
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  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van EcoWerf 
op 21 juni 2017:  
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1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 23/11/2016 
3. Jaarverslag 2016 

* Verslag van de activiteiten 
* Jaarrekening per 31/12/2016 - verslag van de commissaris 
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels 

4. Decharge bestuurders en commissaris 
5. Voordracht nieuwe bestuurder Raad van Bestuur EcoWerf 
6. Wederzijdse toetreding Intradura - EcoWerf 
7. Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030: voordracht bestuurder vanuit EcoWerf - categorie E 
8. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2017 - cf. artikel 15.2. van de statuten 
9. Communicatie: Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur 
10. 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. 
 
14. Kennisname verslag gezondheidsraad 3 oktober 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 3 oktober 2016. 
 
15. Kennisname verslag milieuadviesraad 22 februari 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 22 februari 2017. 
 
16. Kennisname verslag seniorenraad 14 maart 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 14 maart 2017. 
 
17. Kennisname verslag jeugdraad 14 maart 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 14 maart 2017. 
 
 
Mondelinge vragen 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt naar de opvolging van de petitie die door inwoners van de 
Bieststraat op 8 mei 2017 werd ingediend betreffende de verkeersveiligheid in de Bieststraat. Naar 
verluidt is er nog steeds geen antwoord van het college van burgemeester en schepenen.  
De voorzitter zegt dat de petitie nog officieel door het college van burgemeester en schepenen moet 
worden behandeld. Schepen Annick DeKeyser merkt op dat er een goede overweging moet zijn over 
wat kan en niet kan. Men kan zoiets niet onmiddellijk beslissen en de oplossingen hangen van vele 
technische factoren af. Raadslid Dirk Bernagie zegt soortgelijke vraag te hebben ontvangen en meent 
dat het aanbrengen van snelheidsremmers toch niet zo moeilijk kan zijn. Hij vraagt daarnaast naar de 
resultaten van de snelheidsregistratieborden. Schepen van verkeer Remi Serranne licht toe wekelijks 
de cijfers aan de politie over te maken en vernomen te hebben dat op het politiecollege 
medegedeeld zou zijn dat kortelings het hoofdaccent van de lokale politiewerking snelheid in het 
verkeer zal zijn. De burgemeester-voorzitter beaamt dat snelheid de prioriteit in de werking van de 
politiezone wordt. Dat is eerder toevallig zo, maar het is wel een antwoord op de vraag vanuit het 
beleid. De politie gebruikt de informatie uit de snelheidsregistratieborden wel degelijk om gericht te 
kunnen controleren en wegpiraten te strikken. 
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Raadslid Rudy Renders kaart het parkeerprobleem in het dorp van Boortmeerbeek en vooral in de wijk 
aan het station aan. Hij stelt vast dat de Aststraat nu kan worden gebruikt en hij vindt dit een goede 
zaak. Maar toch is de verkeerssituatie in de wijk aan het station niet teruggebracht naar de 
oorspronkelijke situatie. Dat wordt nochtans door bewoners gevraagd. Hij stelt daarnaast voor de 
grond naast het gemeentehuis die nu in bezit is van de gemeente aan te wenden als bijkomende 
parking. 
De voorzitter zegt dat het probleem gekend is en de meningen verdeeld zijn. Daarom wordt op 13 
juni 2017 op het gemeentehuis een hoorzitting voor de wijk georganiseerd om het met de bewoners 
zelf te bespreken. Er zijn immers nog andere mogelijkheden en vroeger waren er ook problemen. Het 
hangt af van waar je woont hoe je naar het probleem kijkt. Daarop bedenkt raadslid Rudy Renders 
dat wellicht alleen wie tegen iets tegen is iets zal zeggen. De voorzitter bevestigt vervolgens dat het 
ontwerp voor de inrichting van het genoemde terrein als parking door Interleuven werd opgemaakt 
en dat de laatste aanpassingen aan het ontwerp kortelings worden verwacht. 
 

Raadslid Steven Van Loock vraagt of er al iets werd ondernomen voor buurtweg 41? 
De voorzitter deelt mee dat de landmeter opdracht werd gegeven om de nodige voorbereidingen tot 
afschaffing en/of verlegging voor te bereiden. Ondertussen kan het publiek wel degelijk door. Hij zegt 
niet te begrijpen waarom sommigen blijkbaar anderen hiervoor in de gordijnen willen jagen. 
 

Raadslid steven Van Loock zegt de laatste opmerking niet te kunnen plaatsen maar vraagt verder 
naar het standpunt van het bestuur over de kwaliteit van de roze zakken. Aangezien we een 
proefproject zijn, moeten we onze bevindingen toch doorgeven. 
De voorzitter licht toe dat het een systeem voor de toekomst is en dat men dus voorzichtig moet zijn. 
Er zijn nog geen overdreven klachten over de kwaliteit. EcoWerf volgt ook de ervaringen op het 
recyclagepark en deze van de laders. Verder is het goed om weten dat het eigenlijk roze zakken zijn, 
maar dat ze een roos uitzicht hebben door de minimale dikte. 
 

Raadslid Steven Van Loock verwijst naar de situatie voor het gemeentehuis wanneer hij zegt dat de 2 
bushaltes achter elkaar in orde zijn, maar hij vraagt zich, samen met mensen van de vrije basisschool 
af wanneer het belangrijke zebrapad opnieuw zal aangebracht worden.  
Raadslid Els Schoeters meent zich te herinneren dat het die dag te warm was om nog degelijk te 
kunnen werken en schepen Annick DeKeyser antwoordt dat zij zal nakijken wat er aan de hand is 
(nvdr. Navraag leert: De zebrapaden worden met zelfklevers aangebracht en de bestelling was nog 
niet binnen) 
 

Raadslid steven Van Loock vraagt of het mogelijk is het huishoudelijk reglement te wijzigen om de 
elektronische oproep en de verzending van de stukken mogelijk te maken. 
De voorzitter stemt hiermee in en zegt dit met de gemeentesecretaris voor te bereiden. 
 

Raadslid Steven Van Loock vraagt of nagedacht is over de verkeerssituatie in de Pontstraat nu de 
bouwvergunning van het aanpalend bedrijf voorziet in een in- en uitgang langs de Pontstraat. 
De voorzitter legt uit dat dit een voorwaarde was van AWV. Door de uitvoering van de vergunning zal 
het binnenkort mogelijk zijn het voet- en fietspad ter hoogte van de verkeerslichten op normale 
breedte te brengen. De toegang tot het bedrijf via de Leuvensesteenweg zal alleen nog maar in geval 
van nood bruikbaar mogen zijn. 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 

 

 

Johan Smits  Michel Baert 
 


