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GEMEENTERAAD 

 

 
Zitting van  26 maart 2018 

 

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, Maurice 
Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils, Rudi Renders raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Marie-Ange Henderix, Els Schoeters, Dirk Bernagie, Steven Van Loock raadsleden 
 

 
Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 
2. Voorlopige vaststelling gRUP Lips 
3. Vaststelling functiebeschrijvingen algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en 

financieel directeur 
4. Waarborgen statuut van de niet als financieel directeur aangestelde financieel beheerder 
5. Waarborgen statuut van de niet als algemeen directeur aangestelde secretaris 
6. Aanpassing rechtspositieregeling 
7. Aanpassing personeelsformatie 
8. Aanpassing organogram 
9. Organisatienota ingevolge decreet lokaal bestuur 
10. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 23 mei 2018 
11. Kennisname verslag gezondheidsraad 9 oktober 2017 
12. Kennisname verslagen seniorenraad 22 november 2017 en 23 januari 2018 
13. Kennisname verslag sportraad 11 december 2017 
14. Kwaliteit roze zakken (plastiek-algemeen) 
15. Stand van zaken: Eekhoornhof 
16. Basisbereikbaarheid – indeling vervoersregio’s: positie Boortmeerbeek 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Goedkeuring notulen 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 26 februari 2018 goed. 
 
2. Voorlopige vaststelling gRUP Lips 
Gelet op artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het belasten van het 
college van burgemeester en schepenen met de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen; 
 
Gelet op artikel 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het voorlopig vaststellen 
van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2015 met 
betrekking tot het toekennen van de exclusiviteit voor de diensten (2.1. Ruimtelijke planning en 
ontwerp; 2.1.2 Ontwerp) aan de dienstverlenende vereniging Interleuven met ingang van 1 april 
2015 tot en met 31 december 2019; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 
december 1997 en latere wijzigingen, wat de bindende bepalingen betreft; 
 
Gelet op de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de 
gemeenteraad van 23 juni 2008 en de goedkeuring door de bestendige deputatie van de provincie 
Vlaams-Brabant van 28 augustus 2008; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1977 houdende de vaststelling van het gewestplan Leuven  
en navolgende wijzigingen; 
 
Gelet op het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘RUP Lips’, bestaande uit volgende 
gebundelde bijlagen; 
• RUP Lips - Toelichtingsnota; 
• RUP Lips - Deel II: Grafisch luik; 
• RUP Lips - Deel III: Verordenend luik – Stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplan; 
• Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP “Lips” in Boortmeerbeek; 
 
Gelet op de raadplegingsperiode over de start- en procesnota die plaats vond van 18 september 
2017 tot en met 16 november 2017 en het particpatiemoment,  gehouden op 17 oktober 2017; 
 
Gelet op de raadpleging van de GECORO, gehouden op 30 oktober 2017, over de start- en procesnota 
en het verslag ervan;  
 
Gelet op de plenaire vergadering, gehouden op 19 januari 2018, over het voorontwerp van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Lips’, het verslag ervan en de schriftelijke adviezen 
gehecht aan dit verslag; 
 
Gelet op het onderzoek tot milieueffectrapportage waarbij wordt geconcludeerd dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de 
opmaak van een plan-MER niet nodig is; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘RUP Lips’ 
bestaande uit volgende bijlagen, dewelke integraal deel uitmaken van dit besluit : 
• RUP Lips - Toelichtingsnota; 
• RUP Lips – Deel II: Grafisch luik; 
• RUP Lips - Deel III: Verordenend luik – Stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplan; 
• Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP “Lips” in Boortmeerbeek. 
voorlopig vast te stellen. 
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art. 2 
Binnen de plancontouren van het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘RUP Lips’ 
volgende voorschriften op te heffen: 
• gewestplan Leuven, goedgekeurd bij KB van 7 april 1977 en latere wijzigingen; 
• koninklijk besluit van 28 december 1972 (Belgisch Staatsblad van 10 februari 1973) en latere 

wijzigingen betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen; 

 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven het voorgeschreven openbaar 
onderzoek en het voeren van de procedure zoals beschreven in artikel 2.2.21 § 1 tot § 5 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te organiseren. 
 
3. Vaststelling functiebeschrijvingen algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en 

financieel directeur 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 15 februari 2018; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in deze zitting houdende aanpassing van de 
personeelsformatie door het inschrijven van de nieuwe decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur, de decretale graad adjunct-algemeen directeur in uitdovend kader en de 
uitdovende functie van niet herbenoemd financieel beheerder; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in deze zitting houdende aanpassing van het organogram 
door het inschrijven van de nieuwe decretale graden algemeen directeur en financieel directeur, de 
decretale graad adjunct-algemeen directeur en de functie van niet herbenoemd financieel beheerder 
met aanduiding van de leden van het managementteam; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zoals laatst gewijzigd bij besluit van de 
gemeenteraad in deze zitting; 
 
Gelet op de organisatienota over de invulling van de decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur, de decretale graad adjunct-algemeen directeur in uitdovend kader en de 
uitdovende functie van niet herbenoemd financieel beheerder, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in deze zitting; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad de functiebeschrijvingen voor de functies algemeen directeur, 
adjunct-algemeen directeur en financieel directeur dient vast te stellen; 
 
Gelet op het ontwerp van functiebeschrijvingen zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
De functiebeschrijving van algemeen directeur, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit goed te 
keuren. 
 
art. 2 
De functiebeschrijving van adjunct-algemeen directeur, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit goed 
te keuren. 
 
art. 3 
De functiebeschrijving van financieel directeur, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit goed te 
keuren.  
 
4. Waarborgen statuut van de niet als financieel directeur aangestelde financieel beheerder 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 15 februari 2018; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in deze zitting houdende aanpassing van de 
personeelsformatie door het inschrijven van de nieuwe decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur, de decretale graad adjunct-algemeen directeur in uitdovend kader en de 
uitdovende functie van niet herbenoemd financieel beheerder; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in deze zitting houdende aanpassing van het organogram 
door het inschrijven van de nieuwe decretale graden algemeen directeur en financieel directeur, de 
decretale graad adjunct-algemeen directeur en de functie van niet herbenoemd financieel beheerder 
met aanduiding van de leden van het managementteam; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zoals laatst gewijzigd bij besluit van de 
gemeenteraad in deze zitting; 
 
Gelet op de organisatienota over de invulling van de decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur, de decretale graad adjunct-algemeen directeur in uitdovend kader en de 
uitdovende functie van niet herbenoemd financieel beheerder, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in deze zitting; 
 
Overwegende dat het aangewezen is de waarborgen vast te stellen die ten persoonlijke titel gelden 
voor de financieel beheerder van de gemeente of van het OCMW die niet wordt aangesteld als 
financieel directeur; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

De waarborgen die ten persoonlijke titel gelden voor de financieel beheerder van de gemeente of 
van het OCMW die niet wordt aangesteld als financieel directeur vast te stellen als volgt: 
De aanstelling in de passende functie van niet herbenoemd financieel beheerder zal geschieden 
overeenkomstig artikel 589 van het decreet lokaal bestuur onder volgende waarborgen: 
• met behoud van de aard van het dienstverband; 
• met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit; 
• met behoud van de functionele loopbaan; 
• met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van de 

overdracht recht heeft; 
• met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling; 
• met behoud van de huidige evaluatieregeling waardoor de gemeenteraad de financieel 

beheerder evalueert. 
 
5. Waarborgen statuut van de niet als algemeen directeur aangestelde secretaris 
Raadslid Kristel Andries vraagt of een budgetwijziging nodig is om de betaling van de overkomende 
personeelsleden mogelijk te maken. De schepen van financiën antwoordt dat dit wellicht het geval is, 
maar dat dit nog nader berekend moet worden en dat er nog voldoende ruimte en tijd zijn om de 
nodige maatregelen tussen OCMW en gemeente te nemen. 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 15 februari 2018; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in deze zitting houdende aanpassing van de 
personeelsformatie door het inschrijven van de nieuwe decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur, de decretale graad adjunct-algemeen directeur in uitdovend kader en de 
uitdovende functie van niet herbenoemd financieel beheerder; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in deze zitting houdende aanpassing van het organogram 
door het inschrijven van de nieuwe decretale graden algemeen directeur en financieel directeur, de 
decretale graad adjunct-algemeen directeur en de functie van niet herbenoemd financieel beheerder 
met aanduiding van de leden van het managementteam; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zoals laatst gewijzigd bij besluit van de 
gemeenteraad in deze zitting; 
 
Gelet op de organisatienota over de invulling van de decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur, de decretale graad adjunct-algemeen directeur in uitdovend kader en de 
uitdovende functie van niet herbenoemd financieel beheerder, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in deze zitting; 
 
Overwegende dat het aangewezen is de waarborgen vast te stellen die ten persoonlijke titel gelden 
voor de secretaris van de gemeente of van het OCMW die niet wordt aangesteld als algemeen 
directeur; 
 
 



- 6 - 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

De waarborgen die ten persoonlijke titel gelden voor de secretaris van de gemeente of van het 
OCMW die niet wordt aangesteld als algemeen directeur vast te stellen als volgt: 
De aanstelling als adjunct-algemeen directeur zal geschieden overeenkomstig artikel 589 van het 
decreet lokaal bestuur onder volgende waarborgen: 
• met behoud van de aard van het dienstverband; 
• met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit; 
• met behoud van de functionele loopbaan; 
• met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van de 

overdracht recht heeft; 
• met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling; 
• met behoud van de huidige evaluatieregeling waardoor de gemeenteraad de adjunct-algemeen 

directeur evalueert; 
• met rechtstreekse rapportering aan het college van burgemeester en schepenen en het vast 

bureau. 
 
6. Aanpassing rechtspositieregeling 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 15 februari 2018; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in deze zitting houdende aanpassing van de 
personeelsformatie door het inschrijven van de nieuwe decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur, de decretale graad adjunct-algemeen directeur in uitdovend kader en de 
uitdovende functie van niet herbenoemd financieel beheerder; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in deze zitting houdende aanpassing van het organogram 
door het inschrijven van de nieuwe decretale graden algemeen directeur en financieel directeur, de 
decretale graad adjunct-algemeen directeur en de functie van niet herbenoemd financieel beheerder 
met aanduiding van de leden van het managementteam; 
 
Gelet op de organisatienota over de invulling van de decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur, de decretale graad adjunct-algemeen directeur in uitdovend kader en de 
uitdovende functie van niet herbenoemd financieel beheerder, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in deze zitting; 
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Overwegende dat de gemeenteraad een passende salarisschaal dient vast te stellen voor de functie 
van adjunct-algemeen directeur; dat in de HAY-studies die in het verlengde van de eertijdse sectorale 
akkoorden werden georganiseerd door de Vlaamse overheid om de correcte verloning van de 
leidinggevenden bij de lokale besturen te bepalen, werd gesteld dat een gezonde loonsverhouding 
tussen de hiërarchische leidinggevende niveaus ongeveer 10 à 15% beloopt; dat deze verhouding zo 
tussen de huidige weddenschaal van de gemeentesecretaris en het niveau A4b is terug te vinden; dat 
de huidige verhouding tussen de gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris 2,5% bedraagt; dat 
rekening houdend met dit gegeven, de waardering die men kan uitspreken voor de loopbanen en de 
accentuering van de verantwoordelijkheden in de overgangsfase van de adjunct-algemeen directeur, 
voorgesteld wordt een loonschaal voor de adjunct-algemeen directeur vast te stellen die uitkomt op 
10% minder dan deze van de algemeen directeur, wat omgerekend de weddenschaal van de 
gemeentesecretaris +17% zou betekenen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zoals laatst gewijzigd bij besluit van de 
gemeenteraad van 23 oktober 2017; 
 
Gelet op het protocol van akkoord met de representatieve vakorganisaties van 15 maart 2018; 
 
Gelet op artikel 43§2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de vaststelling van de 
rechtspositieregeling tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
De salarisschaal van de adjunct-algemeen directeur vast te stellen op 90% van de salarisschaal van de 
algemeen directeur. 
 
art. 2 
De aangepaste rechtspositieregeling in zijn geheel voor het gemeentepersoneel goed te keuren. 
 
art. 3 
De gecoördineerde rechtspositieregeling voor verder gevolg aan de hogere overheid over te maken. 
 
7. Aanpassing personeelsformatie 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met betrekking tot de vaststelling van de 
personeelsformatie; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017 dat uitwerking krijgt op bepaalde punten 
met ingang van 25 februari 2018, onder meer op het vlak van het verdwijnen van de decretale 
graden van gemeentesecretaris en financieel beheerder en de instelling van de decretale graden van 
algemeen directeur en financieel directeur; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de personeelsformatie aan te passen aan de gevolgen van dit 
Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op de artikelen 43, § 2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad 
de personeelsformatie vaststelt; 
 
Gelet op de organisatienota over de invulling van de decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur en de uitdovende decretale graden adjunct algemeen directeur en niet 
herbenoemd financieel beheerder; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van met de representatieve vakorganisaties van 15 maart 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

De personeelsformatie van de gemeente Boortmeerbeek vanaf 1 juli 2018 als volgt vast te stellen: 
 

niveau rang statut.  
(in VTE) 

contract. 
(in VTE) 

Functie 

DG  1  
1 

 algemeen directeur (AD) 
financieel directeur (FD) 

DG uitdovend  1 
1 

 adjunct algemeen directeur (AAD) 
 

FB uitdovend1  1  niet herbenoemd financieel beheerder 
(NHFB) 

A Ax 1 
1 
1 

 ingenieur 
coördinator algemene zaken 
jurist-diensthoofd burgerzaken 

  

                                                           
1 FB = financieel beheerder die niet wordt aangesteld als financieel directeur 
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 Av2 1 
1 
1 
1 

 diensthoofd ruimtelijke ordening 
ingenieur 
coördinator algemene zaken 
jurist-diensthoofd burgerzaken 

     

B Bv 1 
1 
2 
1 
1 
1 
0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

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

     

C Cv 3 
2 

10,16  administratief medewerker 
werkleider 

     

D Dv 10  
1 

technisch assistent 
busbegeleider 

     

E Ev  
 
 

4,5 
4 
4 

poetsvrouw 
sporthalmedewerker 
arbeider 

 
8. Aanpassing organogram 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met betrekking tot de vaststelling van de 
personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 met betrekking tot de vaststelling van 
het organogram; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017 dat uitwerking krijgt op bepaalde punten 
met ingang van 25 februari 2018, onder meer op het vlak van het verdwijnen van de decretale 
graden van gemeentesecretaris en financieel beheerder en de instelling van de decretale graden van 
algemeen directeur en financieel directeur; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is het organogram aan te passen aan de gevolgen van dit Decreet 
Lokaal Bestuur; 
 

                                                           
2   1 x Av ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken (statutair), 1 x Av coördinator algemene zaken 
(statutair) en 1 x Av jurist-diensthoofd burgerzaken (statutair) is uitdovend na invulling 1 x Ax 
ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken (statutair), 1 x Ax coördinator algemene zaken (statutair) 
en 1 x Ax jurist-diensthoofd burgerzaken (statutair) na bevordering en aanstelling in 
managementteam 
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Gelet op de artikelen 43, § 2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad 
de personeelsformatie vaststelt; 
 
Gelet op de organisatienota over de invulling van de decretale graden algemeen directeur en 
financieel directeur en de uitdovende decretale graden adjunct algemeen directeur en niet 
herbenoemd financieel beheerder; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van met de representatieve vakorganisaties van 15 maart 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

In afwachting van de ontwikkeling van een eengemaakt organogram voor de gemeente én het 
OCMW worden in het organogram van de gemeentelijke diensten met ingang van 1 juli 2018 
volgende wijzigingen aangebracht: 
• De functie van adjunct-algemeen directeur wordt toegevoegd aan de algemeen directeur. De 

adjunct-algemeen directeur maakt deel uit van het managementteam. De adjunct-algemeen 
directeur geeft leiding aan volgende functies: 
⁰ deskundige personeelszaken OCMW 
⁰ deskundige personeelszaken gemeente 
⁰ deskundige ICT OCMW Boortmeerbeek 
⁰ coördinator algemene zaken OCMW 

• De functie van niet herbenoemd financieel beheerder wordt toegevoegd aan de financieel 
directeur als ondersteunende functie. 

 
9. Organisatienota ingevolge decreet lokaal bestuur 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017 dat uitwerking krijgt op bepaalde punten 
met ingang van 25 februari 2018, onder meer op het vlak van het verdwijnen van de decretale 
graden van gemeentesecretaris en financieel beheerder en de instelling van de decretale graden van 
algemeen directeur en financieel directeur; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad zich geconfronteerd ziet met de situatie dat zowel voor de 
functie van algemeen directeur als voor de functie van financieel directeur de titularissen van de 
gemeente als het OCMW kandidaat kunnen zijn; 
 
Overwegende dat het past de toekomstige organisatie zo te structureren dat een optimale overgang 
en werking kunnen worden nagestreefd; 
 
Overwegende dat de gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris gezamenlijk op 17 januari 2018 
een nota hebben ingediend waarin uiteengezet wordt hoe het beoogde doel voor wat de leiding van 
de organisatie betreft, kan worden bereikt; 
 
Overwegende de uiteenzetting die op 5 februari 2018 aan gemeenteraadsleden en leden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn werd verstrekt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Kennis te nemen van de organisatienota op 17 januari 2018 ingediend door de gemeentesecretaris en 
de OCMW-secretaris, luidend als volgt: 
 

Organisatievoorstel 
Transitie naar nieuwe decretale graden 

 
Nota aan de voorzitter en gemeenteraadsleden van de gemeenteraad van Boortmeerbeek 
 
Situering 
Met het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) wordt in Vlaanderen een totaal nieuwe structuur voor de lokale 
besturen uitgetekend. Door de goedkeuring door het Vlaams parlement is een einde gekomen aan de 
debatten en wordt overgegaan naar de fase van de implementatie, ook in Boortmeerbeek. De 
decreetgever geeft in het DLB de hoofdlijnen van de verandering weer. Er zullen vele keuzes moeten 
gemaakt worden. Om goed van start te gaan, is duidelijkheid over de leiding nodig. 
Door naar één structuur voor gemeente en OCMW te gaan, legt het DLB op dat er slechts één algemeen 
directeur en één financieel directeur kunnen zijn. De functiehouders krijgen grosso modo een 
gelijklopende decretale opdrachtbepaling als enerzijds de gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris 
en, anderzijds, de financieel beheerder van de gemeente en de financieel beheerder van het OCMW. 
Voor de huidige functiehouders voorziet het DLB in allerlei overgangsmaatregelen. De gemeenteraad 
zal daaruit een keuze moeten maken om tot de aanduiding van een algemeen directeur (AD) en een 
financieel directeur te komen. Voor de huidige functiehouders die niet in één van deze functies worden 
aangeduid, moet voorzien worden in “een passende functie”. De decreetgever gaat ervan uit dat 
maximaal de aanwezige talenten en ervaring worden benut. De rechten van de betrokkenen moeten 
worden gewaarborgd. De vraag is dus hoe we dit zullen aanpakken in Boortmeerbeek. 
Het beantwoorden van die vraag is een opdracht voor de verkozenen, maar onze decretale opdracht 
getrouw willen wij, Johan Smits – gemeentesecretaris en Nico Weyns – OCMW-secretaris, de situatie 
zo helder mogelijk schetsen en een gemotiveerd voorstel uitwerken dat de basis voor de nieuwe start 
kan zijn. Op die manier hopen we bij te dragen aan een gefundeerde beleidskeuze die de organisaties 
gemeente en OCMW op het juiste en gewenste spoor brengen. 
De nota die wordt voorgelegd is geïnspireerd door het door de drie beroepsfederaties van de decretale 
graden en VVSG ontworpen amendement bij het DLB. Beiden hebben we persoonlijk in de schoot van 
de hoogste bestuursorganen van ECG en VVOS veel inspanningen geleverd om de totstandkoming van 
het DLB te volgen, te becommentariëren en mee te zoeken naar werkbare formules. Nico Weyns heeft 
persoonlijk de besprekingen met het kabinet als afgevaardigde gevolgd en we weten daardoor uit 
eerste hand hoe nipt het was dat dit amendement uiteindelijk niet opgenomen werd. De snelheid van 
goedkeuring in het Vlaams parlement toont aan dat er deze keer geen ruimte was om nog nuance aan 
te brengen. Momenteel is het antwoord dat de beroepsfederaties en VVSG krijgen dat het 
amendement dan wel niet aangenomen is, maar dat het niet verboden is lokaal zo tot een oplossing 
te komen. In die logica bouwen we ons beleidsadvies op en volgen het juridisch geadviseerd model dat 
aan secretarissen en financieel beheerders wordt ter beschikking gesteld. 
 
 
 
Uitgangspunten 
Voorafgaande consultatie 
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Uitgangspunt voor de nota zijn de elementen die de burgemeester kon vaststellen uit zijn 
consultatieronde de weken voorafgaand aan de nakende goedkeuring van het DLB. In grote lijnen 
houdt dit in dat wat de financieel directeur betreft er een duidelijke interesse is vanwege de financieel 
beheerder van het OCMW, Siel Vanderbeke, en dat de financieel beheerder van de gemeente, Jan 
Peeters, te kennen gaf een pensioendatum in de loop van 2018 voor te stellen en voor zichzelf aldus 
slechts een rol in de overgang en overdracht van de gemeentefinanciën te zien. 
Voor de functie van AD zijn de beide huidige functiehouders beschikbaar. Uit wat medegedeeld werd 
en abstractie makend van de procedures die tot een juridisch sluitende besluitvorming leiden, kunnen 
we begrijpen dat door de huidige beleidsverantwoordelijken een voorkeur voor de gemeentesecretaris 
in de rol van AD wordt uitgesproken. Ons voorstel gaat daarom van deze vermoede keuze uit. De 
opdrachten voor de functie van AD staan uitgebreid beschreven in het DLB. De nota zal daardoor in 
verhouding veel meer aandacht besteden aan de rol en de verwachtingen ten aanzien van de niet 
gekozen secretaris, alsook aan zijn persoonlijke rechtspositie. Het DLB geeft voor hem weinig houvast. 
Voor wie de totstandkoming van het DLB gevolgd heeft, is het duidelijk, en juristen waarschuwen 
ervoor, dat talrijke betwistingen te verwachten zijn wanneer de huidige functiehouders zich in hun 
rechten beknot weten. Onze nota is daarom ook bedoeld om op een positieve en constructieve wijze 
bij te dragen aan het vermijden van zulke voor de organisatie ongewenste situatie. Met andere 
woorden: hoe kunnen we structureel de komende jaren de positie van de niet aangestelde secretaris 
zo bepalen dat zowel inhoudelijk als naar de aard van de functie de gelijkwaardigheid en aansluiting 
aan het huidige ambt verzekerd worden en er een maximale bijdrage aan de organisatie kan zijn? 
 
Gelijkblijvende dienstverlening 
Het voorstel gaat uit van de opdracht de dienstverlening aan de burger en het goede bestuur van de 
gemeente centraal te stellen in de uitbouw van de organisatie. Daarover werd door zowel de 
gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn gesteld dat, wat het DLB ook met zich zou 
brengen voor wat Boortmeerbeek betreft, de dienstverlening niet afgebouwd zou worden. Iedereen, 
dixit de burgemeester, is nodig om de toekomstige opdrachten op te nemen en vorm te geven aan 
Boortmeerbeek in al zijn aspecten. Het sociale beleid dat de afgelopen bestuursperiodes aan het 
OCMW werd toegewezen, zal dwars door de organisatie gebracht moeten worden en een accent 
moeten krijgen in zowat alles wat het gemeentebestuur doet. Daarvoor zal iedereen moeten loskomen 
van de platgetreden paden, niet in het minst de decretale eindverantwoordelijken. De ambten van 
gemeentesecretaris en OCMW-secretaris zijn bovendien de laatste jaren ontwikkeld tot 
netwerkfuncties en dat zal voor de AD en zijn staf niet anders zijn. Ook op dat aspect willen we met 
het voorstel een borging doen. 
De integratie van gemeente en OCMW kan bovendien een opportuniteit zijn om niet alleen de 
bestaande dienstverlening te behouden, maar deze ook te verbeteren waar mogelijk. 
 
Keuze voor adjunct algemeen directeur 
Het voorstel dat we doen gaat uit van de verdiensten en realisaties van de OCMW-secretaris en van 
een taakinhoud die zowel drie belangrijke thema’s omvat als voorziet in de vervanging van de AD en 
een nauwe samenwerking met de AD. Daarom stellen we voor om de in het DLB (art. 589§1) 
aangegeven mogelijkheid te gebruiken om een uitdovende functie van adjunct algemeen directeur 
(AAD) in het organogram in te schrijven. De algemeen directeur (AD) en de AAD kunnen zo vanuit een 
duidelijk verantwoordelijke positie samen de schouders zetten onder het veranderingstraject dat 
gelopen moet worden. De AD is zoals decretaal beschreven de eindverantwoordelijke. De AAD kan zijn 
ervaring als eindverantwoordelijke inbrengen door aangewezen te worden als eerste vervanger en kan 
zijn passie en engagement verder beleven door op aangeduide deelgebieden 
eindverantwoordelijkheid te nemen en rekenschap af te leggen (zie bijvoorbeeld het RACI-model). 
Voor het goede begrip vergelijken we met de positie van de omgevingsambtenaar die decretaal 
onafhankelijk zijn advies moet formuleren en voorleggen. Zo ook dus de AAD voor zijn deelgebieden. 
We zien de AAD op 3 deelgebieden bijzondere verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen: 
organisatiebeheersing, personeelsbeheer en ICT-beleid. 
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Van 2 bestuursculturen naar 1 bestuurscultuur 
Boortmeerbeek heeft tot nu toe niet de nood gezien om, bijvoorbeeld door een 
beheersovereenkomst, zelf verandering te brengen in de bestuurlijke organisatie van het sociale 
beleid, alhoewel bijvoorbeeld de privatisering van het WZC onder administratieve leiding van de 
OCMW-secretaris pionierswerk was. Daardoor staan we de volgende maanden voor een 
allesomvattende oefening om twee bestuursculturen bij elkaar te brengen in de geest van het DLB. De 
vorige bestuurlijke hervorming die hiermee te vergelijken is, was de vorming van de politiezones. Deze 
werd voorafgegaan door de fase van de interpolitiezones en kenmerkte zich door een jarenlange 
evolutie van cultuurverandering. Als politiesecretaris heeft de gemeentesecretaris dit proces van nabij 
gevolgd en mee vorm gegeven. Beide ervaringen leren dat de komende opdracht gigantisch genoemd 
moet worden, zeker zonder de inloopperiode en omkadering die bij de politiehervorming er wel waren. 
 
Organisatieontwikkeling 
Het DLB geeft ook de nieuwe krijtlijnen voor BBC weer. Organisatiebeheersing wordt nog belangrijker 
en vormt de basis in de verhouding tot de andere (toezichthoudende) overheden. Beide besturen 
doorliepen de voorbije legislatuur een externe organisatieaudit. De organisatie OCMW werd daarbij 
sterk gewaardeerd en staat model voor een aantal goede praktijken. De organisatie gemeente heeft 
de oefening opgevat als mogelijkheid om zelf zo kritisch mogelijk te kijken naar verbeterpunten. Het is 
logisch dat bij een samengaan van de organisaties maximaal de sterke punten over de hele organisatie 
worden uitgerold.  
Personeelsbeheer, te onderscheiden van personeelsbeleid, en HRM zijn binnen de gemeentelijke 
structuur zwak uitgebouwd. Binnen het OCMW is er meer capaciteit aanwezig. De ontwikkeling van de 
rechtspositieregeling werd in onderlinge verstandhouding aangepakt met een sterke logistiek 
inhoudelijke inbreng vanuit het OCMW. Voor de nieuwe organisatie die ongeveer 200 rechtstreekse 
medewerkers zal omvatten, is het absoluut noodzakelijk om op korte tijd een betrouwbare en degelijke 
interne dienstverlening te verzekeren. Bijzondere aandacht zal door de nakende directeurswissel 
moeten gaan naar het personeelsbeheer van de gemeentelijke basisschool. 
Digitalisering en de ontwikkelingen die samengevat begrepen kunnen worden onder de term ‘smart 
city’ vormen de basis van het lokale overheidshandelen van de toekomst. Tijdens de lopende 
legislatuur werd hieraan steeds meer aandacht besteed en werden uitdagingen aangegaan. 
Omgevingsvergunning, digitalisering burgerzaken, websiteontwikkeling, GIPOD, IT-
veiligheid(sconsulent)… zijn enkele voorbeelden van thema’s waarin het voortouw werd genomen. Het 
OCMW zette eveneens in op een maximale digitalisering en streefde naar een zo groot mogelijke eigen 
regierol. De investeringen die hiermee gepaard gaan, vereisen een nauwgezette opvolging. Het 
samenbrengen van de twee organisaties en de voortdurende digitale ontwikkeling vragen een 
permanente interne sturing, blijvend ondersteund door VERA en IT-punt, maar met de uitrol van een 
organisatiebreed gedragen eigen ICT-beleid.  
Het spreekt vanzelf dat deze thema’s tot uiting zullen komen in het organogram dat moet worden 
ontwikkeld en dat uit het organogram zal blijken welke de personeelsinzet zal zijn die op deze thema’s 
wordt gericht. 
 
De persoonlijke situatie van de huidige functiehouders 
Om de decretaal voorziene rechten te vrijwaren stellen beide huidige functiehouders zich best 
kandidaat na de vacantverklaring. Dat geldt in het bijzonder voor de bepaling dat tot 31 december 
2023 de niet als AD gekozen persoon geacht wordt te voldoen aan de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden. Daarbij kan een wervingsreserve worden ingesteld met een verlengbare 
maximale geldigheidsduur en de regels over het behoud of verlies van de opname in de 
wervingsreserve. De persoonlijke situatie van de gemeentesecretaris houdt in dat hij op basis van my 
pension-gegevens ten vroegste op 1 mei 2025 met vervroegd pensioen kan gaan. Op basis van de 
huidige situatie zal hij daarvoor kiezen. Voor de OCMW-secretaris geldt een datum van 1 december 
2027. Daarom wordt voorgesteld om de wervingsreserve vast te stellen tot en met 31 december 2027. 
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Daarmee is er, bij leven en welzijn, voor de organisatie een periode tot 1 mei 2025 waarin in duo kan 
gewerkt worden aan de reorganisatie en de voorbereiding van een organisatie met slechts één AD. 
Vanaf 1 mei 2025 kan de organisatie overgaan in één hand van de AAD die AD wordt en in de volgende 
periode de voorbereiding tot de aanwerving- of bevordering van een nieuwe AD, wellicht met een 
periode van dubbelloop in de overgang (max. 6 maanden) verzorgt.  
Wat de evaluatie betreft, zijn beide functiehouders in de situatie dat er geen evaluatietraject werd 
doorlopen waardoor de evaluatie geacht wordt gunstig te zijn. Vaststelling die, voor zover we weten, 
tot nu toe door niemand wordt tegengesproken. 
 
Rechtspositieontwikkeling adjunct algemeen directeur 
Wanneer gekozen wordt voor de functie van AAD zegt art. 586 DLB dat de AAD ingeschaald wordt in 
de salarisschaal van de AAD. Het is de gemeenteraad die de salarisschaal van de AAD vaststelt, ermee 
rekening houdend dat ze lager blijft dan de salarisschaal van de AD. De decretaal vastgelegde 
verhoging van de salarisschaal van de AD met 30% komt voort uit de HAY-studies die in het verlengde 
van de eertijdse sectorale akkoorden werden georganiseerd door de Vlaamse overheid om de correcte 
verloning van de leidinggevenden bij de lokale besturen te bepalen. In die studie werd gesteld dat een 
gezonde loonsverhouding tussen de hiërarchische leidinggevende niveaus ongeveer 10 à 15% beloopt. 
Deze verhouding vindt men zo tussen de huidige weddenschaal van de gemeentesecretaris en het 
niveau A4b.De huidige verhouding tussen de gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris/financieel 
beheerder gemeente bedraagt 2,5%. Rekening houdend met dit gegeven, de waardering die men kan 
uitspreken voor de loopbaan van de OCMW-secretaris en de accentuering van de 
verantwoordelijkheden in de overgangsfase van de AAD, stellen we voor een loonschaal voor de AAD 
vast te stellen die uitkomt op 10% minder dan deze van de AD, wat omgerekend de weddenschaal van 
de gemeentesecretaris +17% zou betekenen. 
 
Formeel beslissingstraject 
De aanduiding van de AD en de inschakeling van de niet gekozen functiehouder moeten in normale 
omstandigheden op 1 augustus 2018 afgerond zijn. Gelet op de lopende planningen, de afronding van 
de huidige beleidsorganen naar de verkiezingen toe en het voorzien van een geleidelijke overgang 
stellen we voor om als streefdatum voor de overgang 1 juli 2018 te kiezen. Daardoor wordt vermeden 
dat een bruuske overgang moet gebeuren, kan de gemeenteraad een weloverwogen keuze maken en 
gebeurt de operatie in de geleidelijke overgang naar de volgende bestuursperiode en kunnen de 
functiehouders zich ook persoonlijk beter voorbereiden op de nieuwe posities.  
Het voorstel dat met deze nota wordt gedaan en dat de basis kan vormen van het beslissingstraject, 
moet als een samenhangend geheel gelezen worden. 
Tot slot willen we, voor zover nodig, beiden uitdrukkelijk verklaren bereid te zijn onze ervaring en beste 
krachten, samen met de leden van het MAT en alle medewerkers, in te zetten om onze schouders te 
zetten onder dit reusachtige project dat het Vlaams parlement aan ons, lokale politici en ambtenaren, 
opdraagt.  
 
Boortmeerbeek,  17 januari 2018 
 
De gemeentesecretaris     De OCMW-secretaris 
J. SMITS      N. WEYNS 
 
Vertaald in het model ‘organisatievoorstel’ van onze beroepsfederaties kan bovenstaande beschrijving 
als volgt worden vastgelegd: 
 
 
ORGANISATIEVOORSTEL 
inzake de ambtelijke integratie van gemeente- en OCMW-secretaris overeenkomstig het Decreet 
Lokaal Bestuur 
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OP VOORSTEL VAN 
1. Dhr. Johan SMITS, in hoedanigheid van gemeentesecretaris van de gemeente Boortmeerbeek; 

Hierna de “gemeentesecretaris” genoemd 
2. Dhr. Nico WEYNS, in hoedanigheid van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn dat de gemeente Boortmeerbeek bedient; 
Hierna de “OCMW-secretaris” genoemd. 

 
Beide handelend in uitvoering van: 

 het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 inhoudende de integratie van de OCMW’s in de 
gemeentebesturen uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode;   

 de aan hun toegewezen taken overeenkomstig de artikelen 87, §1 en 88, §2 van het 
Gemeentedecreet respectievelijk de artikelen  86, §1 en 87, §2 OCMW-decreet die voorzien dat 
zij als secretaris instaan voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding en uitvoering 
van het beleid enerzijds en de advisering van de raden op beleidsmatig, bestuurskundig en 
juridisch vlak anderzijds;  

 de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 van het Decreet 
Lokaal Bestuur inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en het OCMW. 

 
VOORAFGAANDE OVERWEGINGEN 

 Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 voorziet (o.m.) in een politiek-
ambtelijke integratie van de OCMW- en gemeentebesturen. De beleidsvisie van de Vlaamse 
Regering inzake de bestuurlijke vernieuwingen en de nieuwe verhouding tussen Vlaanderen en 
de lokale besturen is thans verankerd in het Decreet Lokaal Bestuur. 

 Dit decreet vervangt de bestaande organieke decreten die de organisatie en de werking van de 
lokale besturen regelen. Tevens wordt in een integratie voorzien van gemeente en OCMW en 
dit via vier sporen: op het politieke vlak, op het ambtelijke vlak, op het vlak van de planning en 
rapportering en tot slot op het vlak van de verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen. 

 Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur in de 
eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur 
van de algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeentesecretaris en OCMW-
secretaris. Dit geldt eveneens voor een gemeenschappelijke financieel directeur. 

 Op die manier wordt een eenduidige ambtelijke aansturing en verantwoordelijkheid 
gerealiseerd. 

 Om tot een gemeenschappelijke decretale graad te komen is ENERZIJDS een bijzondere 
overgangsregeling ingebouwd in het Decreet Lokaal Bestuur. Deze overgangsregeling beoogt 
een tijdige -per 1 augustus 2018- en zo vlot en transparant mogelijke invulling van de eerste 
gemeenschappelijke algemeen en financieel directeur. 

 Overeenkomstig artikel 583 DLB kan het bestuur er in eerste instantie voor opteren om de 
huidige functiehouders op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen 
directeur. 

 Deze overgangsregeling vormt een uitzondering op de normale invulling van betrekkingen bij de 
overheid, maar is wenselijk en noodzakelijk om meerdere redenen: 
o Het garanderen van de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het 

hoogste ambtelijke niveau, in het bijzonder doorheen een verkiezingsjaar; 
o Het zuinigheids- en redelijkheidsbeginsel, waarbij maximaal op de zittende functiehouders 

een beroep wordt gedaan zodat het overtal aan functiehouders met behoud van wedde 
wordt beperkt; 

o Transitiemanagement van de oude naar de nieuwe organisatie; 
o Maximale bestuurlijke en juridische rechtszekerheid waarbij betwistingen en procedures 

worden vermeden. 
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 Dit rekening houdend met het feit dat de huidige functiehouders bewust verkozen om - in 
statutair dienstverband- algemene leiding te geven aan een lokale, publieke organisatie en 
kozen voor de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan. 

 ANDERZIJDS wordt naast deze invulling van de nieuwe functie van algemeen directeur, in een 
waarborgregeling voorzien voor de zittende functiehouder die niet wordt aangesteld als 
directeur. Overeenkomstig artikel 589 DLB wordt de secretaris die geen algemeen directeur 
wordt hetzij aangesteld als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld in 
een passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit 
van gemeente of OCMW. 
Dit aangezien de functie van secretaris en financieel beheerder niet meer bestaat. Bijkomend 
wordt voorzien dat de gewezen secretaris die geen algemeen directeur is geworden, bepaalde 
rechten behoudt. 

• Bijgevolg komt het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toe om 
enerzijds de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende 
functiehouder aan te stellen in een adjunct- of passende functie.  

 Daarbij wordt het cruciaal bevonden door de decreetgever dat deze overgang zo vlot en 
transparant mogelijk verloopt, evenals op definitieve wijze. De medewerking hieraan van de 
decretale graden als hoofdverantwoordelijke voor de algemene leiding en werking van de 
diensten is daarbij noodzakelijk. Eveneens is het belangrijk dat de sociale vrede wordt bewaard 
en dat gemotiveerde functiehouders behouden blijven, gezien zij mee de nagestreefde 
ambtelijke integratie dienen te verwezenlijken. 

 Betwistingen op dit niveau van de decretale graden zal enkel tot een blokkering van de 
dienstverlening leiden en negatief afstralen op het overige gemeente- en OCMW personeel die 
zich eveneens binnen de nieuwe organisatie dienen in te passen.  

• Vanuit hun decretale beleidsvoorbereidende en adviserende rol zoals voorzien door de artikelen 
87, §1 en 88, §2 van het Gemeentedecreet respectievelijk de artikelen  86, §1 en 87, §2 OCMW-
decreet, bepalingen die worden overgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur, wordt middels 
huidige organisatievoorstel dan ook tot een gemotiveerd en gedragen voorstel gekomen voor 
de invulling van de nieuwe functie algemeen directeur met aandacht voor de waarborgregeling 
voor de niet heraangestelde functiehouder secretaris. 

 Dit met respect voor de decretaal voorziene overgangsbepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur 
en het daarin voorziene primaat van de politiek, waarbij de eindbeslissingsbevoegdheid in 
hoofde van de gemeenteraad berust. 

 In onderling overleg tussen de titularissen kwam dit organisatievoorstel tot stand dewelke een 
gemotiveerd en gedragen voorstel bevat met betrekking tot 1) de voorziene invulling van de 
nieuwe functie van algemeen directeur en 2) de gewaarborgde nieuwe functie voor de niet 
aangestelde secretaris. Dit met als doel en betrachting om middels een consensusmodel tot een 
vlotte en transparante ambtelijke integratie op dit niveau te komen. 

 
MOTIVATIE 
In hoofde van de gemeentesecretaris wordt begrepen dat de voorkeur van de 
beleidsverantwoordelijken uitgaat naar de aanduiding van de huidige functiehouder 
gemeentesecretaris als algemeen directeur. Deze verklaart daarin in voorkomend geval te zullen 
bewilligen. Het ligt in zijn bedoeling binnen de politiezone de functie van politiesecretaris binnen een 
redelijke termijn over te dragen.  
 
De OCMW-secretaris geeft te kennen zich ten volle te willen focussen op die domeinen waarin het 
OCMW de afgelopen periode getoond heeft zich te kunnen onderscheiden, met name op het vlak van 
organisatiebeheersing, personeelsbeheer en ICT. Het betreft hier essentiële domeinen die in het kader 
van de integratie van gemeente en OCMW een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het succesvol 
realiseren van de transitie en het waarborgen van een sterke structuur waarmee het nieuwe lokaal 
bestuur de toekomstige uitdagingen kan oppikken. 



- 17 - 

 

 
Deze domeinen sluiten ook nauw aan bij de expertise die werd ontwikkeld tijdens de loopbaan en de 
persoonlijke interessegebieden. 
 
De aangetoonde capaciteiten op het vlak van organisatiebeheersing werden uitdrukkelijk erkend door 
Audit Vlaanderen met het rapport van de organisatie-audit van 11 februari 2015. “Het OCMW 
Boortmeerbeek heeft zowel op management- als beleidsniveau instrumenten om de uitvoering van 
het meerjarenplan 2014-2019 en de dagelijkse dienstverlening op te volgen, te evalueren en waar 
nodig bij te sturen (bv. boordtabellen). Ook voor de ondersteunende interne dienstverlening beschikt 
het OCMW over sterke elementen: een uitgebreid HR-instrumentarium, een gestructureerd 
budgethouderschap, een degelijk informatiebeheersysteem, informatieveiligheidsbeleid, etc. Dit alles 
vormt een stevige basis voor een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere organisatie."  
 
Dit werd nog extra onderlijnd door de publicatie door Audit Vlaanderen van niet minder dan drie 
“goede praktijken” van het OCMW Boortmeerbeek als referentie voor de Vlaamse lokale besturen. 
 
Ook vanuit het gemeentebestuur werd deze vaststelling erkend. Tijdens een overleg in de schoot van 
het college van burgemeester en schepenen van 29 september 2014 (punt 21)werd onder meer 
gesteld: “Wanneer de administraties een opdracht tot operationalisering van de integratie zullen 
krijgen, zal deze intentie de lokale insteek mee bepalen. De goede organisatorische reputatie van de 
OCMW-administratie is een sterk punt om in de integratie in te brengen. In die zin zal bij integratie 
gezocht moeten worden naar de beste structuren, procedures en allocatie van de schaarse middelen.”   
Zo werd eveneens bij de tussentijdse evaluatie van de opvolging van het externe auditrapport van de 
gemeente expliciet gesteld en de ambitie geformuleerd de expertise van het OCMW te implementeren 
in de organisatie tegen 2020. 
 
Inzake personeelsbeheer heeft de OCMW-secretaris reeds geruime tijd in de praktijk aangetoond over 
de vereiste competenties te beschikken. De jarenlange ontwikkeling, actualisering en modernisering 
van de rechtspositieregelingen van zowel het gemeentepersoneel als het OCMW-personeel bevestigen 
dit. De daarbij gehanteerde methoden werden geruime tijd door het Agentschap Binnenlands Bestuur 
in haar provinciale overlegvergaderingen met de vertegenwoordigers van de decretale graden vaak als 
referentie gehanteerd. Ook op het vlak van personeelsbeheer (loonadministratie en beheer van 
personeelsdossiers) worden de verdiensten erkend. Tenslotte is de kennis van en de ervaring met het 
specifieke karakter van de organisatie en de dienstverlening van het OCMW-personeel een belangrijke 
meerwaarde op het vlak van de integratie tussen beide besturen. 
 
Met betrekking tot het luik van de Informatie- en communicatietechnologie slaagt het 
gemeentebestuur voor haar niveau in verschillende aspecten van de organisatie erin voeling te houden 
met de meest actuele ontwikkelingen. Geregeld wordt een pioniersrol opgenomen (voorbeelden: 
digitaal tekenen, omgevingsloket, 3P, digitalisering burgerzaken, informatieveiligheidscel, 
toegangscontrole, digitalisering gbs, beheers- en reservatiesysteem, website, e-loket,…) waarbij 
samen met VERA en IT-punt zoveel als mogelijk medewerkers worden betrokken. De investeringen in 
de infrastructuur worden op peil gehouden. Toch zijn er nog vele uitdagingen en biedt het samengaan 
mogelijkheden om de interne coördinatie te versterken. Ook het OCMW heeft in het verleden haar 
strepen verdiend. Zo mocht onder meer uit een scan van de informatisering door het autonoom 
provinciebedrijf VERA reeds in 2011 blijken dat het OCMW van Boortmeerbeek een gewogen 
totaalscore haalde van 72%, tegenover een gemiddelde gewogen totaalscore  van 49% voor alle 
deelnemende OCMW’s van de toenmalige vereniging SOCIAL (rapport VERA 21 november 2011).  De 
inspanningen op het vlak van informatisering werden sindsdien verder aangehouden of opgedreven. 
 
De goede resultaten met betrekking tot informaticaveiligheid blijken ook uit de periodieke audits van 
de veiligheidsconsulent (Interleuven) en de diverse beleidsplannen die ter zake door de raad voor 
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maatschappelijk welzijn werden goedgekeurd. De samenwerking met BA kan ook de doorgedreven 
inspanningen op het vlak van informatisering bevestigen. 
 
De integratie van gemeente en OCMW zal op het vlak van IT vereisen dat wordt ingezet op stabiliteit 
en continuïteit. Daarbij zijn back-ups op het operationele en het strategische niveau mét 
ondersteuning van VERA zeker in een eerste fase noodzakelijk. Een goede samenwerking met de 
betrokken actoren op het inhoudelijke en thematische vlak uit gemeente en OCMW is daarbij het 
uitgangspunt. 
 
Op het vlak van communicatie kan onderlijnd worden dat de raad voor maatschappelijk welzijn zowel 
een plan inzake de interne als de externe communicatie heeft goedgekeurd. Dit werd verankerd in het 
meerjarenplan 2014-2019. Daarbij moet benadrukt worden dat dit tot stand gekomen is in eigen 
beheer zonder beroep te doen op externe ondersteuning. 
 
Uiteraard is één en ander mede het resultaat van de bijzondere bijdrage van een aantal medewerkers. 
De erkenning van deze bijdragen vormt daarom een belangrijk onderdeel van de motivatie tot het 
uittekenen van een deelorganogram “departement organisatieontwikkeling” dat als bijlage bij dit 
organisatievoorstel wordt toegevoegd. 
 
Dit deelorganogram kan een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het algemene organogram dat nog 
verdere ontwikkeling behoeft. Maar het staat buiten kijf dat het nieuwe lokaal bestuur, gegeven de 
stand van ontwikkeling en de uitdagingen waarvoor men zich geplaatst ziet, ernstig zal moeten 
inzetten op organisatieontwikkeling. 
 
VOORSTEL 
 
ARTIKEL 1 - AANSTELLING ALGEMEEN DIRECTEUR  
§1. Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 583 DLB de gemeentesecretaris aan te stellen als 

algemeen directeur bij de gemeente.  
 Beide functiehouders zullen zich na oproeping tijdig kandidaat stellen voor het ambt van 

algemeen directeur. Aan deze kandidaatstellingen wordt dit organisatievoorstel gevoegd, met 
het voorstel aan de gemeenteraad dit goed te keuren. 

 Dit voorstel geniet het draagvlak van de huidige functiehouders, teneinde op een vlotte en 
transparante wijze definitief tot de invulling van het ambt van algemeen directeur te komen. 

§2. De algemeen directeur wordt, met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de 
salarisschaal van algemeen directeur zoals die door de gemeenteraad zal vastgesteld worden.  

 De salarisschaal van de algemeen directeur is gelijk aan de salarisschaal van de 
gemeentesecretaris verhoogd met 30%. 

§3 De vigerende rechtspositieregeling van de gemeentesecretaris is van overeenkomstige 
toepassing op de algemeen directeur.   

 Na zijn aanstelling legt de algemene directeur overeenkomstig artikel 163 DLB tijdens een 
openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter de eed af. De algemeen 
directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 

 
ARTIKEL 2 – AANSTELLING CF. WAARBORGREGELING  
§1. Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 589 DLB de OCMW-secretaris aan te stellen als 

adjunct-algemeen directeur bij de gemeente. 
 Doordat de algemeen directeur zowel de gemeente als het OCMW moet bedienen, wordt het 

huidige takenpakket van taken en bevoegdheden van de secretarissen van de gemeente en van 
het OCMW in één hand verenigd. Dit met een verruiming van de taken en 
verantwoordelijkheden in hoofde van de nieuwe algemeen directeur. De algemeen directeur zal 
instaan voor de algemene leiding van de diensten van zowel de gemeente als het OCMW en zal 
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aan het hoofd staan van het personeel van zowel de gemeente als het OCMW. Gelet hierop 
komt het aangewezen en noodzakelijk voor om de ervaring van de OCMW-secretaris maximaal 
te benutten en deze aan te stellen als adjunct-algemeen directeur. 

 Overeenkomstig artikel 175 DLB heeft de adjunct-algemeen directeur immers tot taak om de 
algemeen directeur bij te staan in de vervulling van zijn ambt en dit overeenkomstig het 
organisatiebeheersingssysteem. Tevens moet hij de algemeen directeur vervangen als hij 
afwezig of verhinderd is.  

 Teneinde de ambtelijke organisatie in goede banen te kunnen leiden, komt het aangewezen en 
noodzakelijk voor om overeenkomstig artikel 589 DLB in een aanstelling als adjunct-algemeen 
directeur te voorzien. 

 De aanstelling geldt ten persoonlijke titel, zodat dit een tijdelijke overgangsfase betreft. Op die 
manier kan de organisatie zich maximaal voorbereiden op de integratie van de gemeente en het 
OCMW en kunnen de algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur deze verder 
uitwerken.  

 In het bijzonder zal met de komst van het Decreet Lokaal Bestuur een nieuwe 
beheersovereenkomst, gezamenlijk organogram, rechtspositieregeling, 
organisatiebeheersingssysteem uitgewerkt dienen te worden. Bovendien moet na de 
vernieuwing van de politieke bestuursorganen overeenkomstig artikel 171, §2 een 
afsprakennota opgesteld te worden met het college, de burgemeester, het vast bureau, de 
voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en haar voorzitter, 
waarin wordt bepaald op welke wijze de algemeen directeur de bevoegdheden uitoefent die 
aan hem worden gedelegeerd. 

 De algemeen directeur zal bijgevolg niet enkel de bestuursorganen van de gemeente moeten 
voorbereiden, bij te staan en adviseren doch zal dit tevens voor de bestuursorganen van het 
OCMW moeten doen.  

§2. De adjunct-algemeen directeur oefent het ambt, de taak en de bevoegdheid uit die de wetten 
en decreten aan de adjunct-gemeentesecretaris hebben toevertrouwd. 
In het organisatiebeheersingssysteem wordt bepaald op welke wijze de adjunct-algemeen 
directeur de algemeen directeur bijstaat in de vervulling van zijn ambt. Daartoe zal in het 
organisatiebeheersingssysteem worden bepaald dat de adjunct-algemeen directeur de 
eindverantwoordelijkheid opneemt voor de domeinen organisatiebeheersingssysteem, 
personeelsbeheer en ICT. Hij zal daarover rapporteren aan de algemeen directeur, het college 
van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Bovendien vervangt hij de algemeen 
directeur wanneer hij afwezig is of verhinderd. 

§3. De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen: 
- Met behoud van de aard van het dienstverband; 
- Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit; 
- Met behoud van de functionele loopbaan; 
- Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de datum van 

de overdracht recht heeft; 
- Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling; 
- Met behoud van de huidige evaluatieregeling waardoor de gemeenteraad de adjunct-

algemeen directeur evalueert; 
- Met rechtstreekse rapportering aan het college van burgemeester en schepenen en het 

vast bureau 
 De OCMW-secretaris wordt overeenkomstig artikel 586 ingeschaald in de salarisschaal die door 

de gemeenteraad wordt vastgesteld. De salarisschaal moet lager blijven dan de salarisschaal die 
voor de algemeen directeur is vastgesteld. 

 Aangezien de adjunct de algemeen directeur zal bijstaan en vervangen bij afwezigheid of 
verhindering en gezien de toegewezen bevoegdheden met eindverantwoordelijkheid op het 
vlak van organisatiebeheersingssysteem, personeelsbeheer en ICT, zal dit takenpakket 
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verruimen ten opzichte van de huidige functieomschrijving. In dat opzicht komt het redelijk voor 
dat de gemeenteraad de salarisschaal bepaalt op 90 % van de algemeen directeur. 

§4.  Na hun aanstelling legt de adjunct-algemeen directeur overeenkomstig artikel 163 DLB tijdens 
een openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de voorzitter de eed af. De 
adjunct-algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 

§5. Tot en met 31 december 2023 wordt de OCMW-secretaris die is aangesteld als adjunct-
algemeen directeur, geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die 
door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur. 

 Voorgesteld wordt aan de gemeenteraad om te bepalen dat een wervingsreserve voor de 
functie van algemeen directeur wordt aangelegd tot 31 december 2027, met opname van de 
OCMW-secretaris die is aangesteld als adjunct-algemeen directeur. 

 
BESLUIT 
Bijgevolg wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de inhoud van bovenvermelde 
organisatievoorstel goed te keuren, in het bijzonder wat de voorziene invulling van de nieuwe functie 
van algemeen directeur en de gewaarborgde nieuwe functie voor de niet aangestelde functiehouder 
betreft. 
Aldus opgemaakt in 2 exemplaren, 
 
Te Boortmeerbeek, op 17 januari 2018 
 
Dhr. Johan SMITS,  Dhr. Nico WEYNS, 
secretaris van de gemeente Boortmeerbeek secretaris van het OCMW dat de gemeente 

Boortmeerbeek bedient  
 
BIJLAGE 
 
DEELORGANOGRAM “DEPARTEMENT ORGANISATIEONTWIKKELING” 
 
Personeelsbeheer 
departement organisatieontwikkeling  Organisatiebeheersing 
ICT 
 
Teneinde de kwaliteit van deze dienstverlening te kunnen waarborgen, is een inschakeling binnen de 
verschillende diensten van tenminste volgende medewerkers essentieel: 
o Bosmans Kim, deskundige personeelszaken OCMW 
o Deridder Viviane, deskundige personeelszaken gemeente 
o Koen Van Peteghem, deskundige ICT OCMW 
o Geert Volkaerts, coördinator algemene zaken OCMW” 
 
art. 2 
De organisatienota als leidraad voor de verdere procedure van de invulling van de functies van 
algemeen directeur en financieel directeur te aanvaarden en te hanteren. 
 
10. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 23 mei 2018 
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 22 februari 2018 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 23 mei 2018; 
 
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 
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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: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Maurice Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van Interleuven op 23 mei 2018:  
Dagorde: 
1. Samenstelling van het bureau. 
2. Statutenwijziging 

In zitting van de raad van bestuur dd. 08.11.2017 werd het voorstel tot wijziging van de statuten 
van Interleuven goedgekeurd. 
In eerste instantie is het doel van de wijziging om toe te laten de dienstverlening aan 
politiezones van het arrondissement op een zelfde manier te benaderen zoals de behandeling 
van gemeenten/OCMW-vennoten. Daarvoor is het wenselijk dat politiezones kunnen toetreden 
tot onze intergemeentelijke vereniging. 
Tevens is gebruik gemaakt van de wijziging om een technische aanpassing te doen met 
betrekking tot verwijzing naar nieuwe wijzigingen in het KB met betrekking tot het 
beheerscomité voor de preventiedienst. 
Tenslotte heeft deze statutenwijziging tot doel om de uittreding van vennoten duidelijker vast te 
stellen. Zie brief inzake deze statutenwijziging u overgemaakt in november 2017. 
De statutenwijziging dient (cfr. art. 39 van de statuten) te gebeuren bij authentieke akte en 
hiervoor zal notaris I. Mostaert aanwezig zijn op de buitengewone algemene vergadering. 

 
Deze buitengewone algemene vergadering wordt gevolgd door een algemene vergadering. 
 
Dagorde: 
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 29 november 2017 
3. Aansluiting politiezones -huipverleningszones 
4. Verslag over de activiteiten 2017 
5. Jaarrekening per 31 december 2017 - verslag van de Commissaris-Reviso 
6. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten 
7. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor 
8. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2018 cfr. art. 14.1. van de statuten 
9. Vervanging leden van bestuur 
10. Diversen 
 
art. 2  
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De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone 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. 
 
11. Kennisname verslag gezondheidsraad 9 oktober 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 9 oktober 2017. 
 
12. Kennisname verslagen seniorenraad 22 november 2017 en 23 januari 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de seniorenraad van 22 november 2017 en van 
23 januari 2018. 
 
13. Kennisname verslag sportraad 11 december 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 11 december 2017. 
 
14. Kwaliteit roze zakken (plastiek-algemeen) 
Raadslid Bert Meulemans leidt het punt in door te stellen dat in het verleden deze problematiek al 
eerder werd aangekaart. De CD&V-fractie stelt voor om de vertegenwoordiger bij EcoWerf te laten 
voorstellen een steviger soort zak te voorzien en analoog aan de blauwe zakken in een verbetering te 
voorzien. 
De voorzitter antwoordt dat dit eigenlijk niet nodig is aangezien de problematiek al uitgebreid in de 
bestuursorganen van EcoWerf werd behandeld en er al een nieuwe levering is waarbij de zakken 
werden bijgestuurd. Deze zakken doorstonden bepaalde tests en hebben een betere structuur. 
Raadslid Bert Meulemans zegt dat de test uiteindelijk de praktijk zal zijn en vraagt of de 
gemeenteraad de nieuwe zakken eens kan uitproberen. Hij vraagt tevens om ook goed op de sluiting 
te letten en te opteren voor het systeem van de blauwe zak. Hij drukt erop dat de gemeente lid is van 
EcoWerf en dat de gemeenteraad de belangen van de bewoners moet verdedigen. 
De voorzitter licht toe dat de tests inderdaad op de raad van bestuur gebeurd zijn, maar dat het 
systeem van sluiting van de blauwe zak niet kan worden overgenomen omdat onder impuls van de 
Vlaams overheid het systeem van sluiting van de roze zak zal worden veralgemeend wegens meer 
milieuvriendelijk. De aanbesteding van de zakken gebeurt trouwens in samenwerking met andere 
afvalintergemeentelijke verenigingen waarbij alle aspecten minutieus aan bod komen. Hij meent dat 
de methode van sluiting meer een gewoonte is dan wat anders. 
 
De gemeenteraad bespreekt de kwaliteit van de roze zakken voor de ophaling van zachte plastics en 
verneemt van de voorzitter dat binnen de schoot van EcoWerf deze problematiek opgelost wordt 
door de aankoop van een nieuwe generatie meer stevige zakken. 
 
 
 
 
15. Stand van zaken: Eekhoornhof 
De CD&V-fractie bij monde van raadslid Bert Meulemans vraagt hoe de procedure tot 
bouwvergunning voor het gebied Eekhoornhof precies verloopt omdat volgens haar de gemeenteraad 
geen groen licht gaf voor de planning van de wegenis. 
Nadat de schepen van ruimtelijke ordening zich afgevraagd heeft wat de vraag kan zijn omdat de 
gemeenteraad in de zitting van juni 2017 de wegenis onder voorwaarden goedgekeurd heeft, 
verduidelijkt raadslid Bert Meulemans dat er volgens hem voorwaarden werden opgelegd waaraan in 
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de verkavelingsaanvraag niet werd voldaan. Dus is zijn vraag wat de stand van zaken is en wat het 
standpunt van het college van burgemeester en schepenen. 
De schepen van ruimtelijke ordening merkt op dat het toch niet de bedoeling kan zijn individuele 
bouwdossiers op de gemeenteraad in openbare zitting te behandelen. Bovendien vraagt de aanvrager 
toch aan wanneer hij wil.  
Raadslid Bert Meulemans stelt daarop vast dat het college van burgemeester en schepenen zelfs de 
verplichtingen zou willen overnemen door een borgstelling toe te laten. 
De voorzitter sluit het debat met de melding dat de vraag werd beantwoord. 
 
De gemeenteraad bespreekt de stand van zaken van het projectgebied Eekhoornhof waarvoor het 
college van burgemeester en schepenen deze dagen de bouwvergunning van 55 woningen 
behandelt. In weerwil van de veronderstelling van de CD&V-fractie dat niet voldaan wordt aan de 
voorwaarden van de gemeenteraadsbeslissing over de wegenis en de bepaling van het openbaar 
domein, stelt het college van burgemeester en schepenen dat in haar beslissing van 7 augustus 2017 
over de verkavelingsvergunning dit wel het geval is en dus de bouwvergunning kan worden 
behandeld. 
 
16. Basisbereikbaarheid – indeling vervoersregio’s: positie Boortmeerbeek 
De CD&V-fractie beschrijft de situatie zoals zij die vernomen heeft betreffende de indeling van de 
gemeente Boortmeerbeek bij de vervoersregio Mechelen. Zij wijst erop dat de mogelijkheid bestaat nog 
te wisselen naar, bij voorkeur, de vervoersregio Leuven aangezien dit volgens haar onmiskenbaar 
voordelen oplevert. 
 
De voorzitter zegt in overleg met de schepen van mobiliteit te zullen antwoorden en legt de situatie van 
de vervoersregio uit. Momenteel loopt al 2 jaar een proefproject waarbij de gemeente ingedeeld is bij 
de vervoersregio Mechelen. De burgemeester volgt de bestuursvergaderingen en de schepen de 
ambtelijke vergaderingen aangezien er geen mobiliteitsambtenaar is. De focus ligt op 
basisbereikbaarheid, eerder dan basismobiliteit zoals het vroeger werd omschreven. In wezen maakt 
het niet zoveel verschil voor de benadering van het openbaar vervoer. De vervoersregio is volgens de 
voorzitter een adviserend orgaan en het is steeds de Vlaamse overheid die beslist. De problematiek van 
de aangrenzende zones moet, wat ons betreft, zelfs ruimer worden bekeken want de gemeente grenst 
ook aan de latere vervoersregio Halle-Vilvoorde. Het systeem werkt zo dat een gemeente niet alleen 
actief is in haar vervoersregio maar desgewenst ook met adviserende stem kan deelnemen aan de 
werkzaamheden van aangrenzende regio’s. Na een passage voorgelezen te hebben uit de 
doelstellingen stelt de voorzitter dat in het kader van de voorstedelijke verplaatsingsmodus de 
gemeente Boortmeerbeek duidelijk tot het voorstedelijk gebied Mechelen behoort. De vergadering 
bestaat naast de gemeenten uit zeer veel verschillende vertegenwoordigers. Uiteraard is een belangrijk 
thema de rationalisatie van de organisatie van De Lijn waarbij de afstemming op het spoorverkeer en 
de vastlegging door de Vlaamse overheid van de kernlijnen Vlaanderen breed essentieel zijn. De 
voorzitter vermoedt trouwens dat de kans bestaat dat 2 lijnen zullen worden afgeschaft en alleen de 
as Mechelen – Leuven blijft. Daarmee komt de groeiende verantwoordelijkheid van de gemeenten om 
initiatief te nemen naar voor. Er moet dus een lokale oplossing gezocht worden en die sluit aan bij 
Mechelen, niet bij Leuven. De gemeente stond trouwens niet stil en zocht aansluiting bij de initiatieven 
die de gemeente Bonheiden aan het opstarten is. In een flexibussysteem zou dan het bestaande 
halteaanbod behouden blijven en de verbinding tot het ziekenhuis in Bonheiden tot aan het ziekenhuis 
zelf worden gebracht.  
Daarnaast moet de vervoersregio een vervoersaanbod verzekeren waarbij binnen de 18 minuten de rit 
kan worden aangevat. Via MOBIpunten worden alle soorten vervoer (fiets, pakjesdiensten,..) met 
elkaar verbonden en gecombineerd. Door de recente politiek keuzes van de gemeenteraad van 
Keerbergen heeft Boortmeerbeek nu de unieke kans om zulk MOBIpunt in huis te halen; Dat zou volgens 
de voorzitter een enorme meerwaarde zijn.  
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De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant heeft al 2 pogingen ondernomen om de herindeling 
van de gemeenten naar de provincie toe te bepleiten. Dit stuit evenwel op volgende bezwaren:  
• Boortmeerbeek grenst aan Mechelen;  
• er is geen verschil voor het openbaar vervoer;  
• er is een significant verschil voor de aanvullende lijnen; 
• er werd reeds subsidie gevraagd voor de flexibus aangezien dit voor 15 oktober 2017 moest 

gebeuren, terwijl het pas op 1 oktober 2017 gekend was. Mogelijk start het project in Bonheiden al 
in september 2018; 

• de Interreg-subsidie voor het Cyclenet met de brug over de Dijle is goedgekeurd en het project van 
de fietsstraten is ermee verbonden; 

• het vervoer op maat verloopt best binnen de regio Mechelen; 
• de fietsautostrade F8 via de Vaartdijk is vanuit de vervoersregio gerealiseerd; 
• het zwembadproject te Kampenhout is onder meer financieel niet haalbaar, maar via de 

burgemeester van Mechelen weten we dat er een zeer groot en interessant zwembadproject aan 
Technopolis komt en dat de vervoersregio Mechelen daarop uitstekend kan en zal inspelen door de 
noodzakelijke buslijnen aan te passen; 

• op langere termijn zal het schoolvervoer ook door de vervoersregio worden opgenomen; 
• het particuliere vervoer zoals bijvoorbeeld busjes van ziekenhuizen of rusthuizen zal mee 

opgenomen worden; 
• de ervaring met het pilootproject is uitstekend. 
 
Raadslid Bert Meulemans argumenteert dat de Vlaamse overheid een strijd voerde en voert tegen de 
bestuurlijke verrommeling, maar er nu zelf een stimulans aan geeft. Opnieuw worden nieuwe 
structuren naast de bestaande structuren geplaatst waardoor overzicht, samenwerking, efficiëntie,… 
verloren gaan. Hij bevestigt de driedeling in kernlijnen (voor De Lijn), aanvullend net (voor de 
vervoersregio) en het vervoert op maat dat aansluiting vindt. Maar precies daar zit volgens het raadslid 
het belang van de juiste vervoersregio. Het ziekenhuis in Bonheiden is inderdaad een belangrijke 
bestemming, maar het verdwijnen van 2 lijnen is dat eens te meer. De natuurlijke verbinding voor 
Boortmeerbeek richt zich op Haacht –denk aan de markt, de winkels,…- en Keerbergen, beide medelid 
van de politiezone en dus moet de vervoersregio daar aansluiting bij zoeken, zijnde de regio Leuven. 
Wat het fietsbeleid betreft, is volgens het raadslid de provincie de motor van het beleid. Door bij de 
vervoersregio Mechelen aan te sluiten verliest Boortmeerbeek de logica met de Vlaams-Brabantse 
ontwikkelingen en initiatieven. Boortmeerbeek wordt de enige gemeente die de provincie niet volgt. 
Het raadslid vraagt zich af wat onze verbinding met Heist-op-den-Berg of Kapelle-op-den-Bos zou zijn. 
Bovendien zal Mechelen geen gewicht in de schaal kunnen leggen als het gaat om bijvoorbeeld de bus 
die de dorpen verbindt; deze buigt pas af te Hever en dat ligt al op Vlaams-Brabant. Het is voor het 
raadslid klaar dat de gemeente in de vervoersregio Leuven wel op de besluitvorming zou kunnen wegen, 
maar in Mechelen geheel niet. 
 
De voorzitter antwoordt dat het zelden geweest is dat er over zoveel punten eensgezindheid was in een 
redenering. Het argument over de verrommeling kan hij bijtreden en hij bevestigt dat het nooit 
gevraagd werd om bij de vervoersregio Mechelen toe te treden. Zijn visie is echter dat men willen of 
niet, best probeert er het beste van te maken. Bovendien blijft de hoofdvaststelling dat ook binnen de 
vervoersregio’s de gemeenten zullen betalen en de Vlaamse overheid zal beslissen. 
 
Raadslid Bert Meulemans herhaalt dat binnen de vervoersregio Mechelen al gebleken is dat er 
onvoldoende gestreefd wordt naar consensus en dat mag verondersteld worden dat dit door de 
samenstelling ook niet kan aangezien een aantal elementen zuiver Vlaams-Brabantse 
aangelegenheden betreffen. Volgens hem kan de gemeente door de vraag tot toetreding tot de 
vervoersregio Leuven de verrommeling daadwerkelijk een halt toeroepen. 
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Daarop antwoordt de voorzitter dat de provincies wat het fietsbeleid betreft zich naar de 
vervoersregio’s zullen moeten schikken. Bovendien meent de voorzitter door de werking van de 
vervoersregio het station van Hever voor sluiting behoed te hebben. 
 
Raadslid Bert Meulemans stelt dat de NMBS dan wel deelneemt aan de werking van de vervoersregio 
maar er geen deel van uitmaakt. Hij herhaalt dat Boortmeerbeek een band heeft met Haacht en 
Keerbergen en verwijst naar de scholen op hun grondgebied, scholen die er in Bonheiden niet zijn. En 
precies dat vervoer zit in het concept vervoer op maat. 
 
De voorzitter stelt de retorische vraag waarom Zemst en Keerbergen toch finaal een overgang naar 
respectievelijk Halle-Vilvoorde en Leuven kozen en wijdt dit, op basis van hem toevertrouwde 
informatie, aan de invloed van gedeputeerden in hun raden. Finaal zegt hij meer voordelen in Mechelen 
te zien en dus het voorstel te doen bij de vervoersregio Mechelen te blijven. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet sluit het debat af met 2 vaststellingen. Enerzijds heeft alle 
commentaar volgens haar weinig met de gebruikers te maken en zijn die gebruikers helemaal niet 
gekend. Bovendien stelde ze vast dat de bus van Schiplaken tot de vervoersregio Brussel zou horen. 
Anderzijds ziet zij een contradictie in de stijgende vraag van openbaar vervoer naar bedrijven en de 
afschaffing van de lijn 681 die juist hierop een antwoord biedt. 
 
De voorzitter verklaart dat de vervoersregio niet mag verward worden met de regio’s die De Lijn voor 
haar organisatie hanteert en dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om later zelf 
busvervoer in Schiplaken te organiseren als het vervoer van De Lijn beperkt wordt tot de N26. 
 
Daarop gaat de voorzitter over tot de stemming, uiteindelijk over het voorstel van de CD&V-fractie om 
de vraag te stellen de vervoersregio Mechelen te mogen verlaten en te kiezen voor de vervoersregio 
Leuven.  
 
De gemeenteraad verwerpt het voorstel met 4 ja, 2 onthoudingen en 11 neen. 
 
Na ruim debat verwerpt de gemeenteraad met 11 neen, 4 ja en 2 onthoudingen het voorstel van de 
CD&V-fractie om de door Vlaanderen in het proefproject bepaalde indeling van de gemeente bij de 
vervoersregio Mechelen te verlaten en te verzoeken ingedeeld te worden bij de vervoersregio 
Leuven, die nauwer zou aansluiten bij de Vlaams-Brabantse provinciale context. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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