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GEMEENTERAAD 

 

 
Zitting van  26 juni 2017 

 

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

Verontschuldigd: Bert Meulemans raadslid 
 

 
Vanaf punt 3 vervoegt Els Schoeters, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 3 vervoegt Steven Van Loock, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 8 verlaat Steven Michiels, schepen de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 9 vervoegt Steven Michiels, schepen opnieuw de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kennisname toezichtsbesluit en intrekking art. 251 §1, 2e lid besluit aanpassing 

rechtspositieregeling 
3. Toelichting en rapportering Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK) en Geïntegreerd 

Onderwijs (GON) gemeentelijke basisschool 
4. Goedkeuring verkoopakte voormalige pastorie Schiplaken 
5. IGO - verlenging overeenkomst exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden 
6. Verlenging samenwerkingsovereenkomst INL-ploegen 
7. Samenwerkingsovereenkomst aanleg fiets- en voetgangersbrug tussen Rijmenam en Hever 
8. Definitieve vaststelling rooilijn  – SV2016/00167 – Advilex bvba  - Stationsstraat 63-

Stationsweg; 
9. Definitieve vaststelling deel rooilijn buurtweg 1 (Mechelsebaan) en definitieve vaststelling deel 

rooilijn buurtweg 6 (Kallebeekstraat) – verbreding delen buurtwegen 1 en 6 te Boortmeerbeek 
10. Vaststelling rooilijn verkaveling Zevenbunderweg (RUP Eekhoornhof) 
11. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - budgetwijziging 2017 nr. 1 
12. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
13. Jaarrekening dienstjaar 2016 
14. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
15. Budgetwijziging 2017 nr. 1 
16. Kennisname verslag cultuurraad 13 februari 2017 
17. Kennisname verslag gezondheidsraad 6 maart 2017 
18. Kennisname verslag noord-zuidraad 13 maart 2017 
19. Kennisname verslag sportraad 20 maart 2017 
20. Kennisname verslag milieuadviesraad 27 april 2017 
21. Politieverordening - verkiezingen 
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Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 29 mei 2017 goed. 
 
2. Kennisname toezichtsbesluit en intrekking art. 251 §1, 2e lid besluit aanpassing 

rechtspositieregeling 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit: Besluit van de gouverneur van 29 
mei 2017 waarmee het besluit van de gemeenteraad van 27 maart betreffende aanpassing van de 
rechtspositieregeling wordt geschorst voor wat betreft artikel 251 §1, 2e lid van de 
rechtspositieregeling. 
Hierop aansluitend besluit de gemeenteraad het desbetreffende besluit in te trekken voor wat 
betreft artikel 251 §1, 2e lid van de rechtspositieregeling en een nieuw ontwerp aan het Bijzonder 
onderhandelingscomité voor te leggen. 
 

Raadsleden Els Schoeters en Steven Van Loock vervoegen de zitting. 
3. Toelichting en rapportering Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK) en Geïntegreerd 

Onderwijs (GON) gemeentelijke basisschool 
De gemeenteraad verwelkomt de heer Bruno Sagaert, directeur koepel OVSG, die op vraag van de 
gemeentesecretaris de gemeenteraad aan de hand van een presentatie toelichting verschaft bij het 
Referentiekader OnderwijsKwaliteit (ROK) dat weldra het kader zal vormen waarin school – 
begeleiding – inspectie met elkaar zullen dialogeren met het oog op een permanente verbetering van 
de werking in al zijn aspecten en het behalen van de vereiste normen. Voor het schoolbestuur is het 
van belang te weten dat dit het kader is en dat daartoe faciliterend zal moeten worden gehandeld. 
Tevens is er een sterke parallel met de wijze waarop de Vlaamse overheid de werking van de 
gemeenten auditeert en wat het opzet is van die auditering. De raadsleden zullen de presentatie 
toegezonden krijgen. 
Tevens wordt aan de gemeenteraad uitgelegd wat de werking van het ondersteuningsnetwerk zal zijn 
wat door de verdere uitrol van het Maatregelendecreet (M-decreet) per 1 september 2017 in de plaats 
treedt van het GON. De gemeente opteert voor een toetreding tot CENTRUM, wat nog zal worden 
gefinaliseerd in de besluitvorming door de gemeenteraad na de consultatie in de adviesronde. De 
aanmelding bij het departement onderwijs is gebeurd. 
 
4. Goedkeuring verkoopakte voormalige pastorie Schiplaken 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt wat de bestemming van de voormalige pastorij zal zijn. De 
voorzitter antwoordt dat de koper zal restaureren en er zelf zal gaan wonen. Wijzigingen zullen kunnen 
als er een bouwvergunning is, maar dat is niet de intentie van de koper.  
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de voormalige pastorie van Schiplaken, gelegen aan 
de Bieststraat 225, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie C, nr. 129R; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 april 2013 met betrekking tot de desaffectatie van 
de voormalige pastorie van de Heilige Familieparochie van Schiplaken; 
 
Gelet op het besluit van het bisdom van 24 juni 2013 met betrekking tot de goedkeuring van de 
desaffectatie van de voormalige pastorie van de Heilige Familieparochie van Schiplaken; 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014 - 2019 waarin de verkoop van deze voormalige pastorie is 
opgenomen; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2015 met 
betrekking tot de gunning van de opdracht voor de organisatie van online biedingen bij de verkoop 
van onroerend goed, eigendom van de gemeente, aan Fednet vzw, Paul Veldekensstraat 3E, 1602 
Vlezenbeek; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2016 met 
betrekking tot het opstarten van de procedure door Fednet vzw van de verkoop van de voormalige 
pastorie; 
 
Gelet op de brief van de heer Hughes Terlinden van 21 april 2016 waarin hij namens de familie 
Terlinden wijst op een aantal inhoudelijke aspecten van de schenkingsakte van 9 juni 1898 verleden 
voor notaris August Scheyven te Brussel, waarbij o.a. de grond waarop de voormalige pastorie werd 
gebouwd aan de toenmalige gemeente Hever werd geschonken; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2016 om de 
verkoopprocedure tijdelijk op te schorten en in overleg te treden met de familie Terlinden; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 met betrekking tot de 
goedkeuring van de randvoorwaarden voor de verkoop van de voormalige pastorie waarvan de tekst 
als volgt luidt: 'Het voorstel van de familie Terlinden, geformuleerd in de brief van 25 augustus 2016 
ondertekend door erenotaris Guillaume Roberti de Winghe en notaris Laurent de Vuyst te 
aanvaarden. Het voorstel houdt in om te verzaken aan de last die rust op de gemeente Hever om 
gratis en ten eeuwigen titel een perceel ter beschikking te stellen van de kerkfabriek van Schiplaken 
mits vervulling van volgende voorwaarden: een som van 100.000,00 EUR van de verkoopprijs bij de 
ondertekening van de authentieke akte  af te houden en te storten op een rekening van de Vrije 
Basisschool  “De Bosuiltjes”, rekening waarover enkel beschikt zal kunnen worden met de 
handtekening van één lid van de familiale vereniging Terlinden en met als bestemming: het 
financieren van duurzame projecten voor de school.' 
 
Overwegende dat als gevolg van het akkoord tussen de familie Terlinden en de gemeente de 
procedure voor de verkoop van de voormalige pastorie opnieuw kon worden opgestart; 
 
Gelet op het proces-verbaal van de opening der biedingen van Fednet vzw van 7 december 2016 
waaruit blijkt dat het hoogste bod werd uitgebracht door de heer en mevrouw Collignon - 
Franckaert, Boomgaardstraat 19, 1951 Hofstade en dit voor een bedrag van 457.507,00 EUR; 
 
Gelet op artikel 43, 12° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris xxxx; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het 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, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1 
Het ontwerp van akte voor de verkoop door de gemeente Boortmeerbeek aan de heer en mevrouw 
Collignon - Franckaert, Boomgaardstraat 19, 1951 Hofstade van de voormalige pastorie van 
Schiplaken, gelegen aan de Bieststraat 225, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie 
C, nr. 129R goed te keuren voor een bedrag van 457.507,00 EUR. 
 
art. 2 
Kennis te nemen van het feit dat overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 26 
september 2016 door de koper 100.000,00 EUR van deze som rechtstreeks wordt gestort op een 
rekening van de Vrije Basisschool  “De Bosuiltjes”, rekening waarover enkel beschikt zal kunnen 
worden met de handtekening van één lid van de familiale vereniging Terlinden en met als 
bestemming: het financieren van duurzame projecten voor de school. 
 
art. 3 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits,  
gemeentesecretaris, machtiging te verlenen om de akte voor de verkoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
5. IGO - verlenging overeenkomst exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan 
met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO 
Leuven; 
 
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO Leuven op 10 
maart 2004, die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven; 
 
Gelet op de aanpassingen van de statuten van de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging 
IGO op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013, waardoor de vereniging haar 
statuten heeft aangepast om de leden de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening te 
bieden inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen zoals bepaald in een samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-
Brabant, de openbare besturen en IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur- & 
Landschapsploegen; 
 
Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als diensten die 
enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze 
deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op 
de dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te 
voeren;  
 
Gelet op de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving, inzonderheid in artikel 18,  van de 
wet van 15 juni 2006, waarin een uitzondering werd opgenomen met betrekking tot de 
toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenwetgeving.  Met name bepaalt artikel 18, §1 van de wet 
van 15 juni 2006: “Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet: de diensten die 
worden gegund door een aanbestedende overheid aan een andere aanbestedende overheid of aan 
een vereniging van aanbestedende overheden op basis van een alleenrecht dat ze genieten 
krachtens bekendgemaakte wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen die verenigbaar 
zijn met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.”   
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Het principe van de wederzijdse exclusiviteit bestaat er aldus in dat een gemeente ervoor opteert om 
voor de levering van een dienst, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten, inzonderheid voor de 
uitvoering van gemeentelijke natuuropdrachten, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van 
IGO en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag 
overschrijden.  Het staat de gemeente hierbij echter volledig vrij om deze dienst zelf verder uit te 
voeren. De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken dienst een beroep te doen op IGO, dan 
wel om deze dienst zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, 
gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;  
 
Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de door de 
personeelsleden van IGO geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van de 
beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO in het kader van de 
uitvoering voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden aangerekend; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 waarin de verlenging met twee jaar van 
de exclusiviteit van de samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2015 in het kader van een Dienst van 
Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO, werd 
bekrachtigd tot 31 december 2019; 
 
Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open boekhouding;  
 
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, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
In te gaan op de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake het uitvoeren van 
natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, conform de bepalingen van de 
hernieuwde statuten van IGO van 20 december 2013. 
 
art. 2 
De verlenging met twee jaar van de samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2015 in het kader van een 
Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke 
Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en 
IGO , als zijnde een overeenkomst in het kader van de wederzijdse exclusieve dienstverlening met 
twee jaar te bekrachtigen.  De verlengde samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd in het 
stelsel van de wederzijdse exclusieve dienstverlening. 
 
art. 3 
De verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden zoals 
bepaald in het samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de 
gemeenten en IGO neemt een aanvang op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2019.   
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering en bekendmaking van dit 
besluit en zal een afschrift van deze beslissing tot het toekennen van een exclusief recht tot 
dienstverlening bezorgen aan de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO. 
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6. Verlenging samenwerkingsovereenkomst INL-ploegen 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de goedkeuring 
van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten 
en IGO in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie 
van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen); 
 
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst ten einde liep op 31 december 2015 en 
verlengd werd voor respectievelijk 2016 en 2017;  
 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant opnieuw een verlenging voorziet voor deze 
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 - 2019; 
 
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst de uitvoering van gemeentelijke natuurprojecten 
door middel van sociale tewerkstelling tot algemeen doel heeft; 
 
Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuur- en 
landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd om via inrichting en beheer te streven 
naar een milieukwaliteit die vereist is voor duurzame instandhouding van doelsoorten of -habitats, 
en bijgevolg ingezet worden om een aanzienlijke bijdrage te leveren in het biodiversiteitsbeleid en 
het stoppen van het verlies aan biodiversiteit; 
 
Overwegende dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf afgesproken 
actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket; 
 
Overwegende dat de nodige financiële middelen voor dit project voorzien zijn in het meerjarenplan 
2014 - 2019; 
 
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, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’ te verlengen voor de jaren 2018-
2019. 
 
art. 2 
Deel te nemen aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met 2x 1.450 uren waarbij 
1.450 uren = 1 VTE, met als kostprijs 46.257,00 EUR per VTE voor 2018 en 48.107,00 EUR per VTE 
voor 2019 (vrijstelling BTW mits exclusiviteit). 
 
art.3 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan IGO Leuven en aan de provincie Vlaams-Brabant. 
 
7. Samenwerkingsovereenkomst aanleg fiets- en voetgangersbrug tussen Rijmenam en Hever 
Overwegende dat de gemeente de intentie heeft een samenwerking aan te gaan met de gemeenten 
Bonheiden en Keerbergen en met Waterwegen & Zeekanaal nv voor de realisatie van projecten aan 
de Dijle; 
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Overwegende dat deze samenwerking de onderling afgestemde en kwaliteitsvolle ontwikkeling van 
de gebieden, de herwaardering van de mobiliteitsfunctie van de waterweg en zijn jaagpaden en de 
creatie van maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving beoogt; 
 
Overwegende dat het wenselijk is deze samenwerking in een overeenkomst met alle betrokken 
partijen te formaliseren; 
 
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst de verbintenissen van de verschillende partijen 
met betrekking tot het uitvoeren van verschillende projecten op het grondgebied van de 
verschillende gemeenten regelt, met name: 
• het geactualiseerd Sigmaplan, cluster Bovendijle; 
• de aanleg van een verhard multifunctioneel en fietsvriendelijk jaagpad tussen de brug in Muizen 

en de Hansbrug te Haacht; 
• de bouw van een fietsersbrug over de Dijle tussen Rijmenam en Hever (ter hoogte van het oude 

rusthuis); 
• de bouw van een fietsersbrug over de Dijle tussen Haacht en Keerbergen; 
 
Overwegende dat voor de realisatie van dit project beroep wordt gedaan op financiële 
ondersteuning vanuit de Europese Unie in het kader van een INTERREG-project; 
 
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, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Bonheiden, Keerbergen, Boortmeerbeek en 
Waterwegen & Zeekanaal nv met betrekking tot het geactualiseerd Sigmaplan (cluster Bovendijle), 
de aanleg van een verhard multifunctioneel en fietsvriendelijk jaagpad tussen de brug te Muizen en 
de Hansbrug te Haacht en de bouw van een fietsbrug over de Dijle tussen Rijmenam en Hever en 
tussen Keerbergen en Haacht, goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan het de gemeenten Bonheiden en Keerbergen en aan 
Waterwegen & Zeekanaal nv. 
 

Schepen Steven Michiels verlaat ingevolge Artikel 27 §1 – 1° van het Vlaams gemeentedecreet 
de zitting. 

8. Definitieve vaststelling rooilijn  – SV2016/00167 – Advilex bvba  - Stationsstraat 63-
Stationsweg; 

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Gelet op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met referentie SV2016/00167 zoals 
aangevraagd door bvba Advilex uit Hever; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van het rooilijnplan Stationsstraat 63-Stationsweg; 
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Overwegende dat binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling van een rooilijn het openbaar 
onderzoek en de procedures moet worden gestart; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 25 april 2017 tot en met 24 mei 2017 
naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van de rooilijn; 
 
Gelet op het  bezwaar ontvangen van bvba Damiko uit Wemmel houdende dat deze firma als 
eigenaar van het goed, gelegen Stationsstraat 63, stelt dat de ontworpen rooilijn het oorspronkelijke 
gebouw treft wat de afbraak van het gebouw zou kunnen impliceren.   
 
Overwegende dat de aankoopoptie van het betrokken goed ondertussen gelicht is, waardoor het 
onderwerp van de klacht vervalt; 
 
Gelet op de ontwerp van wegverbreding met bijhorende rooilijn en kosteloze grondafstand zoals 
voorgesteld door landmeter-expert Jan Foqué uit Willebroek op het opmetingsplan met referentie 
B0394 van 9 februari 2017; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken wegverbreding op het kruispunt van de Stationsstraat ter 
hoogte van huisnummer 63 met de Stationsweg kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A en 
perceelnummer  149a5 deel; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Annick DeKeyser, Hans De 

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

 
art. 1 
Het rooilijnplan Stationsstraat 63- Stationsweg zoals aangeduid op bijgevoegd opmetingsplan van 
landmeter-expert Jan Foqué uit Willebroek van 9 februari 2017 goed te keuren en de rooilijn 
definitief vast te stellen. 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de realisatie van de weginrichting van 
het te ontvangen wegdeel. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de publicatie van deze definitieve 
vaststelling in het Belgisch Staatsblad te verzorgen. 
 

Schepen Steven Michiels vervoegt opnieuw de zitting. 
9. Definitieve vaststelling deel rooilijn buurtweg 1 (Mechelsebaan) en definitieve vaststelling 

deel rooilijn buurtweg 6 (Kallebeekstraat) – verbreding delen buurtwegen 1 en 6 te 
Boortmeerbeek 

Overwegende op de intentie van de eigenaars van het perceel, kadastraal perceel gekend als 
Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie A, nr. 659/R (hoek Mechelsebaan - Kallebeekstraat), om over te 
gaan tot de verkaveling van dit perceel; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 november 2016 dat het 
noodzakelijk is dat de gracht die de grens met het openbaar domein vormt, volledig in openbaar 
domein komt te liggen; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is buurtweg nr. 1 (Mechelsebaan) en buurtweg nr. 6 
(Kallebeekstraat), gelegen langs vermeld perceel, te verbreden en een rooilijnplan vast te stellen; 
 
Gelet op de belofte van gratis grondafstand van 21 december 2016 door de eigenaars van vermeld 
perceel, namelijk de heer en mevrouw Michel Verschueren - Marie Louise Sucic en de heer en 
mevrouw Karel Verschueren - Jeannine Verstappen; 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij decreet van 4 april 2014; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen houdende vaststelling en realisatie van de 
rooilijnen; 
 
Gelet op het ontwerp van het studiebureau Verhaert van 13 januari 2017; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van de verbreding buurtweg nr. 1 (Mechelsebaan) en buurtweg nr. 6 (Kallebeekstraat) en 
de voorlopige vaststelling van de gewijzigde rooilijnen; 
 
Gelet op het elektronisch bericht zoals verstuurd op 25 april 2017 door de technische dienst van het 
gemeenbestuur van Boortmeerbeek aan de betrokken administratie van het provinciebestuur van  
de provincie Vlaams-Brabant houdende aankondiging van het openbaar onderzoek; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek van 25 april 2017 tot en met 24 mei 2017 voor de verbreding 
buurtweg nr. 1 (Mechelsebaan) en buurtweg nr. 6 (Kallebeekstraat) met bijhorende wijzigingen van 
de rooilijnen; 
 
Overwegende dat geen bezwaren werden ontvangen; 
 
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, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
De verbreding van buurtweg nr. 1 (Mechelsebaan) en buurtweg nr. 6 (Kallebeekstraat) langs het 
kadastraal perceel gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie A, nr. 659/R, zoals aangeduid op 
het plan van studiebureau Verhaert van 13 januari 2017, positief te beoordelen. 
 
art. 2 
De voorgestelde rooilijnplannen van het deel van buurtweg nr. 1 (Mechelsebaan) en buurtweg nr. 6 
(Kallebeekstraat) langs het kadastraal perceel gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie A, nr. 
659/R, zoals aangeduid op het plan van studiebureau Verhaert van 13 januari 2017, positief te 
beoordelen. 
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art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven het dossier samenstellen en aan 
de provinciale dienst Mobiliteit over te maken. 
 
Art. 4 
De deputatie te verzoeken de verbreding van de betrokken delen van de buurtwegen 1 en 6 te 
Boortmeerbeek, alsook de bijhorende gewijzigde rooilijnen, definitief  vast te stellen. 
 
10. Vaststelling rooilijn verkaveling Zevenbunderweg (RUP Eekhoornhof) 
Overwegende dat op 5 april 2016 een verkavelingsaanvraag, met referentie VK2016/00001, werd 
ingediend door Intop Experts bvba, voor het herverdelen van percelen voor de realisatie van 55 
kavels voor woningbouw en 7 kavels voor sociale woningen; 
 
Overwegende dat de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft kadastraal bekend zijn als Hever 
2de afdeling sectie C nrs. 4K4, 4Y3 en 4E4; 
 
Overwegende dat de betrokken percelen getroffen worden door het ‘RUP Eekhoornhof’;  
 
Gelet op het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 3 april 2014 
met betrekking tot de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Eekhoornhof’; 
 
Gelet op de publicatie van de goedkeuring van het RUP Eekhoornhof in het Belgisch Staatsblad op 6 
juni 2014; 
 
Overwegende dat de percelen gelegen zijn binnen de contouren van de zone “strategisch 
woonproject Eekhoornhof” zoals bepaald in artikel 4; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van de rooilijn en het tracé der wegen voor de verkaveling VK 2016/00001 
'Zevenbunderweg'; 
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 12 juli 2016 tot en met 31 
augustus 2016; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 om de rooilijn binnen de 
verkaveling VK 2016/00001 'Zevenbunderweg' niet definitief vast te stellen; 
 
Gelet op de stilzwijgende weigering van de verkavelingsaanvraag VK2016/00001; 
 
Gelet op de aanvraag van 17 februari 2017 tot stedenbouwkundige vergunning met referentie 
SV2017/000016 zoals aangevraagd door bvba Intop Experts uit Ternat voor de percelen, kadastraal 
gekend als Consciencelaan te 3191 Boortmeerbeek, 2de Afdeling, sectie C, perceel 4E4, 4K4, 4Y3 te  
herverdelen tot percelen voor de realisatie van 55 kavels voor woningbouw en 7 kavels voor sociale 
woningen; 
 
Overwegende dat de aanvraag van de verkavelaar de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur omvat 
die aansluit op de wegeninfrastructuur van de Zevenbunderweg en voorziet in een ontsluiting voor 
voetgangers en fietsers aan de Consciencelaan en het aanpalende natuurgebied; 
 
Overwegende het verkavelingsplan en het rooilijnplan, met referentie 36770 met datum 14 februari 
2017, gevoegd bij de stedenbouwkundige aanvraag; 
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Overwegende dat de zone, met een totale oppervlakte van 85 a en 40 ca, bestemd voor opname in 
het openbaar domein in gele en groene kleur is aangeduid op het bijgevoegd rooilijnplan van het 
verkavelingsontwerp met als respectievelijke bestemming openbare wegeninfrastructuur en 
openbaar groen;  
 
Overwegende dat een verklaring “belofte van grondafstand” aan het dossier is toegevoegd waarbij 
wordt verklaard dat delen van de percelen Hever 2de afdeling sectie C nrs.4K4, 4Y3 en 4E4 gratis 
worden afgestaan aan de gemeente Boortmeerbeek voor inlijving bij het openbaar domein in kader 
van het algemeen nut; 
 
Overwegende dat alle nutsmaatschappijen die actief zijn in onze gemeente het dossier hebben 
onderzocht en beoordeeld; 
 
Overwegende dat de bedenkingen en bezwaren van de nutsmaatschappijen in 2 groepen moeten 
ingedeeld worden: enerzijds de bezwaren tegen de rooilijn en anderzijds bezwaren op de inrichting 
van de wegen; 
 
Overwegende dat Infax eist te voorzien in 2 zijdelingse erfdienstbare stroken voor onderhoud en 
vervanging van rioleringsonderdelen in de wegdelen met een breedte van 3 meter; 
 
Overwegende de geschreven noodzaak te voorzien in de oprichting van een hoogspanningscabine 
voor deze verkaveling; 
 
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, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Het rooilijnplan van verkaveling VK 2017/00001-'Zevenbunderweg', zoals aangeduid op bijgevoegd 
opmetingsplan van landmeter-expert bvba Intop Experts uit Ternat van 9 februari 2017, 
voorwaardelijk goed te keuren en de rooilijn definitief vast te stellen, mits: 
1. langsheen de wegdelen, bestemd voor het openbaar domein, welke een breedte van 3 meter 

hebben tussen de rooilijnen én er voorzien wordt in de aanleg van rioleringsinfrastructuur, een 
erfdienstbare zone in te stellen voor onderhoud en vernieuwing van de rioleringsinfrastructuur. 

2. het creëren van een bijkomend lot, met name lot 57 bestemd voor Eandis voor de oprichting van 
een hoogspanningscabine. 

 
art. 2 
het college van burgemeester en schepenen op te dragen te voorzien in de realisatie van de 
uitrusting van het toekomstig openbaar domein overeenkomstig het voorgestelde wegentracé en -
ontwerp van verkaveling VK 2017/00001-'Zevenbunderweg' mits rekening te houden met de 
adviezen van de nutsbedrijven. 
 
art. 3 
De indiener van de verkavelingsaanvraag  op de hoogte te brengen ten einde deze de mogelijkheid te 
geven een aangepast voorstel in te dienen. 
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art. 4 
Een strook grond afgebeeld als lot A met een geschatte oppervlakte van 86 are en 45 ca op het 
opmetingsplan, kosteloos over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 5 
Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de publicatie van deze definitieve 
vaststelling in het Belgisch Staatsblad te verzorgen. 
 
11. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - budgetwijziging 2017 nr. 1 
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 gemeenteraad van 26 september 2016 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Hever en van het budget 2017; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 met betrekking tot de goedkeuring 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de gemeente en van het budget 2017; 
 
Overwegende dat de realisatie van een aantal voorziene onderhoudswerken om technische redenen 
vertraging hebben opgelopen en derhalve niet in het exploitatiebudget 2017 moeten worden 
voorzien; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever van 6 juni 2017 met 
betrekking tot de goedkeuring van de budgetwijziging 2017 nr. 1;  
 
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, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1  
Goedkeuring te verlenen aan de budgetwijziging 2017 nr. 1 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Hever waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
• ontvangsten 9.845,00 
• uitgaven 49.630,00 
• saldo -39.785,00 
• overschot exploitatie 2015 22.349,80 
• exploitatietoelage 17.435,20 
• saldo 0,00 
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Het gemeentelijk aandeel bedraagt 17.435,20 EUR 
 
investeringsbudget: 
• ontvangsten 0,00 
• uitgaven 0,00 
• saldo 0,00 
• overboekingen 0,00 
• saldo 0,00 
• overschot exploitatie 2015 0,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Het aangepaste budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te 
leggen. 
 
12. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
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 de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever van 6 juni 2017 met 
betrekking tot de goedkeuring van de budgetwijziging 2017 nr. 1; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
de budgetwijziging 2017 nr. 1 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever; 
 
Overwegende dat hierdoor een wijziging van het meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw Hever noodzakelijk is; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van 6 juni 2017 met 
betrekking tot de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Overwegende dat deze aanpassingen passen binnen de gemaakte afspraken met de gemeente; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Hever; 
 
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, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever goed te 
keuren. 
 
art. 2 
Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 van de gemeente rekening te 
houden met het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever. 
 
13. Jaarrekening dienstjaar 2016 
Na de uiteenzettingen van de financieel beheerder en de schepen van financiën vraagt raadslid Kristel 
Andries waar in de rekening de financiële effecten van het OPTIMA-probleem  te vinden zijn. De 
financieel beheerder licht toe dat dit in de balans staat. Het gaat om vermogen en dus niet in de 
rekening op te nemen.  
Raadslid Kristel Andries vraagt wat bedoeld wordt met het opmaken van een nieuw gegevensbestand 
bij belastingen. De financieel beheerder licht toe dat bij dit soort belastingen geen gebruik kan worden 
gemaakt van voornamelijk het Rijksregister en dat er dus telkens een specifiek bestand moet worden 
opgemaakt. Gegevens uit andere databanken moeten daarbij telkens worden nagekeken. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 en latere wijzigingen met 
betrekking tot de goedkeuring van de beleidsnota en de financiële nota (budget) 2016; 
 
Gelet op het advies van de financieel beheerder; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
De rekening van het dienstjaar 2016 goed te keuren met volgend resultaat in de synthesetabel:  

 Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Verschil 

I Exploitatiebudget (B-A) 2.779.241 859.563 1.919.678 

 A. Uitgaven 12.301.365 13.594.899 -1.293.534 

 B. Ontvangsten 15.080.606 14.454.462 626.144 

II Investeringsbudget (B-A) -1.297.568 -5.941.592 4.644.023 

 A. Uitgaven 1.932.379 10.074.401 -8.142.021 

 B. Ontvangsten 634.811 4.132.809 -3.497.998 

III Andere (B-A) -1.501.390 998.025 -2.499.415 

 A. Uitgaven 1.550.864 1.134.975 415.889 

 1. Aflossing financiële schulden 1.069.198 1.134.975 -65.777 

 2. Toegestane leningen 481.665 0 481.665 

 3. Overige transacties 0 0 0 

 B. Ontvangsten 49.473 2.133.000 -2.083.527 

 1. Op te nemen leningen en leasings 0 2.133.000 -2.133.000 

 2. Terugvordering van toegestane 
leningen en prefinancieringsleningen 

49.473 0 49.473 

 3. Overige transacties 0 0 0 
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IV Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -19.718 -4.084.004 4.064.286 

V Gecumuleerde budgettaire resultaat 
vorig boekjaar 

5.478.630 5.478.630 0 

VI Gecumuleerde budgettaire resultaat 
(IV+V) 

5.458.912 1.394.626 4.064.286 

VII Bestemde gelden (toestand 31 
december) 

285.232 0 285.232 

 A. Bestemde gelden voor exploitatie 0 0 0 

 B. Bestemde gelden voor 
investeringen 

285.232 0 285.232 

 C. Bestemde gelden voor andere 
verrichtingen 

0 0 0 

VIII Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.173.680 1.394.626 3.779.054 

 

 AUTOFINANCIERINGMARGE Jaarrekening Eindbudget Verschil 

I Financiëel draagvlak (A - B) 2.919.016 1.117.199 1.801.817 

 A. Exploitatieontvangsten 15.080.606 14.454.462 626.144 

 B. Exploitatie-uitgaven exclusief netto 
kosten van schulden 

12.161.590 13.337.263 -1.175.673 

 1. Exploitatie-uitgaven 12.301.365 13.594.889 -1.293.534 

 2. Nettokosten van schulden 139.775 257.636 -117.861 

II Netto periodieke leningsuitgaven (A + 
B) 

1.159.500 1.392.611 -233.111 

 A. Netto aflossing van de schulden 1.019.725 1.134.975 -115.250 

 1. Periodieke aflossingen van de 
schulden 

1.069.198 1.134.975 -65.777 

 2. Terugvordering van de periodieke 
aflossingen van schulden 

49.473 0 49.473 

 B. Nettokosten van de schulden 139.775 257.636 -117.861 

 1. Kosten van de schulden 139.775 257.636 -117.861 

 2. Terugvordering van de kosten van 
schulden 

0 0 0 

     

III Autofinancieringsmarge (I - II) 1.759.516 -275.412 2.034.928 

 
14. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
Raadslid Dirk Bernagie zegt de prijs voor de aankoop van de terreinen waarop dec parking naast het 
gemeentehuis  en de aanleg ervan zeer duur te vinden. Schepen Hans De Locht wijst erop dat aankoop 
en aanleg 2 verschillende zaken zijn. De aankoop betrof ook het huis en nu ligt de aanleg van een 
tijdelijke parking tot de bouw van een nieuw administratief centrum voor. 
Op de vraag van raadslid Dirk Bernagie waarom er zulk groot verschil is ion de raming voor de 
herinrichting van de doortocht in Schiplaken-centrum zegt schepen Hans De Locht dat het dossier nog 
meekomt van de vorige legislatuur waarbij alleen de aanleg van het pleintje met inbreng van de 
verkavelaar beoogd werd. Dat is nog zo, maar dat oorspronkelijk inzicht breidde zich uit naar het ganse 
centrum. De prijsverhoging is aldus ook niet geheel aan de wensen van de school toe te schrijven. 
 
 
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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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 met betrekking tot de goedkeuring 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Overwegende dat de goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2016 en de budgetwijziging 
2017 nr. 1 een aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 noodzakelijk maakt; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 1 juni 2017 met betrekking tot het voorontwerp 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2017; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
15. Budgetwijziging 2017 nr. 1 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit; 
 
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; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 met betrekking tot de goedkeuring 
van de beleidsnota en de financiële nota 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Overwegende de noodzaak om het budget 2017 op sommige posten aan te passen; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een invloed heeft op het meerjarenplan 2014 – 2019; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 1 juni 2017 met betrekking tot het voorontwerp 
van budgetwijziging 2017 nr. 1; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2017; 
 
Overwegende de toelichting door de schepen van financiën ter zake; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
8 stemmen tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Dirk Bernagie, Steven Van 
Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
De budgetwijziging 2017 nr. 1 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
16. Kennisname verslag cultuurraad 13 februari 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 13 februari 2017. 
 
17. Kennisname verslag gezondheidsraad 6 maart 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 6 maart 2017. 
 
18. Kennisname verslag noord-zuidraad 13 maart 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 13 maart 2017. 
 
19. Kennisname verslag sportraad 20 maart 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 20 maart 2017. 
 
20. Kennisname verslag milieuadviesraad 27 april 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 27 april 2017. 
 
21. Politieverordening - verkiezingen 
Na de toelichting door raadslid steven Van Loock wordt een misvatting over de draagwijdte van de 
belasting op masten en pylonen gecorrigeerd en zegt de voorzitter dat al zeker 2 verkiezingen naast 
het traditionele besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant er een besluit van de 
burgemeester werd uitgevaardigd met soortgelijke strekking. Het plaatsen van 
verkiezingspropaganda op privaat terrein werd toegelaten en naar verluidt heeft de rechtbank in een 
concreet geval gesteld dat de gemeente Haacht, naar wiens besluit als model wordt verwezen, niet 
het recht had op die wijze beperkend op te treden. De burgemeester engageert zich om het 
gevraagde te onderzoeken zonder voorafname op wat wenselijk is. Doel is om nog in 2017 iets te 
kunnen voorleggen. 
 
De CD&V-fractie stelt aan de gemeenteraad voor om een princiepsbeslissing te nemen over het 
verloop van de campagne bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2018). Door de principes nu 
vast te leggen, hoopt de CD&V-fractie bij te dragen tot een sterk inhoudelijke campagne. Concreet 
stelt de CD&V-fractie voor om op 26 juni acht principes vast te leggen en aan het college de opdracht 
te geven om een concreet reglement op te stellen tegen volgende gemeenteraad (september). Het 
reglement van de buurgemeente Haacht vindt u in bijlage. 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1.  
De gemeenteraad van Boortmeerbeek legt voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen 
volgende principes vast: 
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1. Het gemeentebestuur voorziet op 10 plaatsen, verspreid over alle deelgemeenten openbare 
borden 

2. Het bevestigen van aanplakborden, vlaggen, spandoeken e.d. in private ruimtes en voor ramen 
is toegelaten 

3. Het aanbrengen van reclame op personenauto ’s en fietsen is toegelaten, op andere 
voertuigen en aanhangwagens is dat niet toegelaten 

4. Het uitdelen van flyers is toegestaan 
5. Het is toegelaten om één niet-gemotoriseerde optocht te houden per politieke partij in de 

laatste maand vóór de verkiezingen 
6. Er worden geen slogans of namen d.m.v. kalk, verf, spuitbussen e.d. op de openbare weg 

aangebracht 
7. Er worden geen aanplakborden, vlaggen, spandoeken e.d. geplaatst op het openbaar domein, 

inbegrepen spoorweg en kanaal, noch op privé domein 
8. Op de dag van de verkiezingen wordt geen propaganda gemaakt 
 
art. 2.  
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen een concreet reglement op te 
maken en ter goedkeuring voor te legen aan de volgend gemeenteraad. 
 
Na de toelichting door raadslid steven Van Loock wordt een misvatting over de draagwijdte van de 
belasting op masten en pylonen gecorrigeerd en zegt de voorzitter dat al zeker 2 verkiezingen naast 
het traditionele besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant er een besluit van de 
burgemeester werd uitgevaardigd met soortgelijke strekking. Het plaatsen van verkiezingspropaganda 
op privaat terrein werd toegelaten en naar verluidt heeft de rechtbank in een concreet geval gesteld 
dat de gemeente Haacht, naar wiens besluit als model wordt verwezen, niet het recht had op die wijze 
beperkend op te treden. De burgemeester engageert zich om het gevraagde te onderzoeken zonder 
voorafname op wat wenselijk is. Doel is om nog in 2017 iets te kunnen voorleggen. 
 
Mondelinge vragen 
 
De voorzitter doet mededeling over de eerste proefperiode ANPR, waarover de korpschef in de maand 
september aan de gemeenteraad uitleg zal verschaffen, en over de spreiding van het aantal ongevallen 
in de gemeente. Recente krantenberichten gaven een foute context aangezien zij niet aangaven dat 
het merendeel van de ongevallen op de gewestwegen gebeuren. Daarop heeft de gemeente weinig 
vat, alhoewel consequent aan de verantwoordelijke minister werd gevraagd initiatief tot verbetering 
te nemen. Nu is er bijvoorbeeld al een aanpassing aan kruispunt TIP dat hopelijk betere resultaten 
geeft.  
 
Tot slot wordt de gemeenteraadsleden, naar aanleiding van de vragen in de schoot van de 
gemeenteraad, de rapporteringsnota ‘Boortmeerbeek op weg naar het digitaal vergaderen’ 
overhandigd. 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 
 


