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GEMEENTERAAD 
 

 
 

Zitting van  23 april 2018 
 

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

Verontschuldigd: Remy Peelaerts, Els Schoeters raadsleden 
 

 
Vanaf punt 3 verlaat Johan Smits, gemeentesecretaris de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 3 vervoegt Patrick Vissers, coördinator de zitting. 
Vanaf punt 4 vervoegt Johan Smits, gemeentesecretaris de zitting. 
Vanaf punt 4 verlaat Patrick Vissers, waarnemend secretaris. de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 
2. Kennisname toezichtsbesluit 
3. Oproep zittende functiehouders algemeen directeur 
4. Oproep zittende functiehouders financieel directeur 
5. Interleuven - mandatering Buitengewone Algemene Vergadering 23 mei 2018 
6. Iverlek - mandatering Buitengewone Algemene Vergadering 15 juni 2018 
7. IGO - mandatering algemene vergadering 22 juni 2018 
8. Riobra - mandatering Algemene Vergadering 22 juni 2018 
9. Hofheide - mandatering algemene vergadering 27 juni 2018 
10. Gewijzigde dotatie politiezone 
11. Kennisname verslag jeugdraad 20 november 2017 
12. Kennisname verslag noord-zuidraad 19 februari 2018 
 
Besloten zitting 
14. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2017 & vrijwilliger van het jaar 2017 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Goedkeuring notulen 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 26 maart 2018 goed.  
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2. Kennisname toezichtsbesluit 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit:  
• Kennisname met de formulering van een opmerking door de gouverneur van 2 maart 2018 over 

het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober betreffende de aanpassing van de 
rechtspositieregeling. 

 
Ingevolge het artikel 85 van het Vlaamse Gemeentedecreet verlaat gemeentesecretaris Johan 
Smits de zitting. Patrick Vissers, coördinator algemene zaken vervoegt de zitting als waarnemend 
gemeentesecretaris. 

3. Oproep zittende functiehouders algemeen directeur 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 
en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589); 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met 
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in 
de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur 
van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-
secretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW; 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één 
algemeen en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, 
waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente; 
  
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en 
uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te 
komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt; 
 
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om 
enerzijds de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder(s) 
aan te stellen in een adjunct- of passende functie; 
 
Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Boortmeerbeek het ambt van 
gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW door verschillende personen wordt 
ingevuld; 
 
Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §1 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat 
bepaalt: 
 
“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, verschillende personen 
zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of, in 
voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het 
ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en 
schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld. 
 
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die 
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn 
dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente. 
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Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad 
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een 
van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen directeur. 
 
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad 
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het 
ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt 
van algemeen directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt 
gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de 
toetsing aan de voorwaarden.” 
 
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende secretarissen op 
te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie 
van algemeen directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van 
aanwerving en/of bevordering; 
 
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling dient te worden bepaald;  
 
Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt geacht om voor de invulling van het ambt in eerste 
instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich 
hiervoor kandidaat te stellen;  
 
Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als 
leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de 
dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan 
worden verantwoord dat een nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige 
functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie 
dienen te worden aangesteld; 
 
Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en transparant 
mogelijk tot de invulling van de gemeenschappelijke algemeen directeur te komen; 
 
Overwegende dat de huidige secretarissen  het best geplaatst zijn om het ambt van algemeen directeur 
in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; dat de nieuwe algemeen 
directeur immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te bedienen; 
 
Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het 
hoogste ambtelijke niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar; dat 
dit ook de bezorgdheid vormt van de decreetgever; 
 
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende 
functiehouders op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de 
invulling van de functie van algemeen directeur;  
 
Dat zodoende wordt besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van 
de huidige titularissen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 houdende kennisname van de 
organisatienota op 17 januari 2018 ingediend door de gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris en 
tot aanvaarding en hantering van de organisatienota als leidraad voor de verdere procedure van de 
invulling van de functies van algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-algemeen directeur; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 tot aanpassing van de 
personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 tot aanpassing van het organogram; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 tot aanpassing van de 
rechtspositieregeling waarbij de salarisschaal van de adjunct-algemeen directeur wordt vastgesteld op 
90% van de salarisschaal van de algemeen directeur; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 tot vaststelling van de waarborgregeling 
die ten persoonlijke titel geldt voor de secretaris van de gemeente of van het OCMW die niet wordt 
aangesteld als algemeen directeur; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 tot vaststelling van de 
functiebeschrijvingen van algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-algemeen directeur; 
 
Overwegende dat artikel 589 DLB in een waarborgregeling voorziet voor de zittende functiehouder die 
niet wordt aangesteld als algemeen directeur; dat de secretaris die geen algemeen directeur wordt 
hetzij aangesteld wordt als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld wordt in 
een passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit of 
vereniging van gemeente respectievelijk OCMW; dat uit de gemeenteraadsbesluiten van 26 maart 
2018 blijkt dat de gemeente opteert om de secretaris die niet wordt aangesteld als algemeen directeur, 
zal worden aangesteld als adjunct-algemeen directeur; 
 
Overwegende dat toepassing zal dienen gemaakt te worden van deze waarborgregeling, gezien 
gemeente en OCMW vandaag elk over een secretaris beschikken; dat het aangewezen voorkomt om 
in een wervingsreserve te voorzien voor de niet als directeur aangestelde functiehouder, zodat de 
continuïteit gegarandeerd blijft; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke 
oproeping van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de 
kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van het college van burgemeester 
en schepenen; dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 DLB een 
aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 DLB op te 
roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt 
van algemeen directeur.  
 
art. 2 
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de 
functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en 
ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de 
gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient deze beslissing, de functiebeschrijvingen, de 
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waarborgregeling die ten persoonlijke titel geldt voor de secretaris die niet wordt aangesteld als 
algemeen directeur en de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld te 
worden. 
 
art. 3 
De gemeenteraad besluit om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB een wervingsreserve te voorzien voor 
de functie van algemeen directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder. De 
geldigheidsduur wordt vastgesteld op 31 december 2027. 
 

Gemeentesecretaris Johan Smits vervoegt opnieuw de zitting. Patrick Vissers, coördinator 
algemene zaken verlaat de zitting. 

4. Oproep zittende functiehouders financieel directeur 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 
en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589); 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met 
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in 
de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur 
van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-
secretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW; 
 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één 
algemeen en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, 
waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente; 
  
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en 
uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te 
komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt; 
 
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om 
enerzijds de nieuwe financieel directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder(s) 
aan te stellen in een adjunct- of passende functie; 
 
Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Boortmeerbeek het ambt van financieel 
beheerder en het ambt van financieel beheerder van het OCMW door verschillende personen wordt 
ingevuld; 
 
Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §2 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat 
bepaalt: 
 
“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van financieel 
beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, 
verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de 
titularissen of, in voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te 
stellen voor het ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van 
burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld. 
 
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die 
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn 
dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente. 
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Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad 
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een 
van hen met behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur. 
 
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad 
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het 
ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt 
van financieel directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De financieel directeur wordt 
gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de 
toetsing aan de voorwaarden.” 
 
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende financieel 
beheerders op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de 
nieuwe functie van financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij 
wijze van aanwerving en/of bevordering; 
 
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling moet worden bepaald;  
 
Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt geacht om voor de invulling van het ambt in eerste 
instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich 
hiervoor kandidaat te stellen;  
 
Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als 
leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de 
dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan 
worden verantwoord dat een nieuwe financieel directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige 
functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een passende functie in de organisatie moeten 
worden aangesteld; 
 
Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en transparant 
mogelijk tot de invulling van de gemeenschappelijke financieel directeur te komen; 
 
Overwegende dat de huidige financieel beheerders het best geplaatst zijn om het ambt van financieel 
directeur in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; dat de nieuwe 
financieel directeur immers zowel de gemeente als het OCMW zal moeten bedienen; 
 
Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het 
hoogste ambtelijke niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar; dat 
dit ook de bezorgdheid vormt van de decreetgever; 
 
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende 
functiehouders op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de 
invulling van de functie van financieel directeur;  
 
Dat zodoende wordt besloten om het ambt van financieel directeur in te vullen via de oproeping van 
de huidige titularissen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 houdende kennisname van de 
organisatienota op 17 januari 2018 ingediend door de gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris en 
tot aanvaarding en hantering van de organisatienota als leidraad voor de verdere procedure van de 
invulling van de functies van algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-algemeen directeur; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 tot aanpassing van de 
personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 tot aanpassing van het organogram; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 tot vaststelling van de waarborgregeling 
die ten persoonlijke titel geldt voor de financieel beheerder van de gemeente of van het OCMW die 
niet wordt aangesteld als financieel directeur; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 tot vaststelling van de 
functiebeschrijvingen van algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-algemeen directeur; 
 
Overwegende dat artikel 589 DLB in een waarborgregeling voorziet voor de zittende functiehouder die 
niet wordt aangesteld als financieel directeur; dat de financieel beheerder die geen financieel directeur 
wordt hetzij aangesteld wordt als adjunct-financieel directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld wordt 
in een passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit of 
vereniging van gemeente respectievelijk OCMW; dat uit de gemeenteraadsbesluiten van 26 maart 
2018 blijkt dat de gemeente opteert om de financieel beheerder die niet wordt aangesteld als 
financieel directeur, zal worden aangesteld in een uitdovende functie van niet herbenoemd financieel 
beheerder voor de resterende maanden voor de pensioendatum in geval van de gemeentelijk 
financieel beheerder; 
 
Overwegende dat toepassing zal moeten gemaakt worden van deze waarborgregeling, gezien 
gemeente en OCMW vandaag elk over een financieel beheerder beschikken; dat het aangewezen 
voorkomt om in een wervingsreserve te voorzien voor de niet als directeur aangestelde functiehouder, 
zodat de continuïteit gegarandeerd blijft; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke 
oproeping van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de 
kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van het college van burgemeester 
en schepenen; dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 DLB een 
aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 gemeenteraad besluit om de zittende financieel beheerders overeenkomstig artikel 583, §1 DLB op 
te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het 
ambt van financieel directeur.  
 
art. 2 
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de 
functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en 
ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de 
gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping moet deze beslissing, de functiebeschrijvingen, de 
waarborgregeling die ten persoonlijke titel geldt voor de financieel beheerder die niet wordt 
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aangesteld als financieel directeur en de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten worden, 
meegedeeld worden. 
 
art. 3 
De gemeenteraad besluit om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB een wervingsreserve te voorzien voor 
de functie van financieel directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder.  
 
5. 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 maart 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 
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: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van Interleuven op 23 mei 2018:  

1. 2017 - financieel jaarverslag 
2. Accon - jaarrekening voor winstverleding 
3. Waarderingsregels 31 december 2017 
4. Jaarverslag 2017 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
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6. Iverlek - mandatering Buitengewone Algemene Vergadering 15 juni 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16 maart 2018 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 15 juni 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 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten mevrouw 
Audrey Bogaerts (effectief) en de heer Remi Serranne (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: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Iverlek op 15 juni 2018:  

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iverlek, 
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over 
lokaal bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot 29 
maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van 
de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 
20192024. 

3. Statutenwijzigingen: 
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 
staat van activa en passiva per 31 december 2017 - in het kader van artikel 413 wetboek van 
vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel 
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

4. Inkanteling van deel Finilek - Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden. 
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 

authentieke akte vast te stellen. 
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 

Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' - bevestiging van participatie 
van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig 
artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

7. Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017. 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
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9. Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017. 

10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017 

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met betrekking 
tot het boekjaar 2017 

13. Statutaire benoemingen 
14. Benoeming van een commissaris 
15. Statutaire mededelingen. 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
7. IGO - mandatering algemene vergadering 22 juni 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 19 maart 2018 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van IGO op 22 juni 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 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten schepen 
Karin Derua (effectief) en schepen Remi Serranne (plaatsvervanger), aan te duiden als volmachtdragers 
van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGO die zullen plaatsvinden in de periode tot en 
met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGO op 22 
juni 2018:  
 

1. Goedkeuring verslag vergadering 21 december 2017 
2. Goedkeuring jaarverslag 2017 
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3. Goedkeuring jaarrekening 2017 
4. Aanvaarding nieuw lid raad van bestuur: Jo De Clercq vervangt Marc Florquin (afgevaardigde 

provincie Vlaams-Brabant) 
5. Varia 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
8. Riobra - mandatering Algemene Vergadering 22 juni 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 20 maart 2018 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van Riobra op 22 juni 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 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten mevrouw 
Marie-Ange Henderix en de heer Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadsleden, aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van Riobra die zullen plaatsvinden 
in de periode tot en met 31 december 2018 waarbij beide volmachtdragers eveneens plaatsvervanger 
van elkaar zijn; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de Jaarvergadering van Riobra op 22 juni 
2018:  

1. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 
Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' - bevestiging van participatie 
van Riobra in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig 
artikel 427 van het decreet over lokaal bestuur 

2. Goedkeuring voorstel statutenwijzigingen 
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van Riobra over het 

boekjaar 2017 
4. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2017 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
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5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Riobra met 
betrekking tot het boekjaar 2017 

6. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
7. Kennisneming bijzonder verslag van de raad van bestuur en commissaris en goedkeuring van 

de kapitaalsverhoging 
8. Statutaire benoemingen 
9. Statutaire mededelingen 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
9. Hofheide - mandatering algemene vergadering 27 juni 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke samenwerking Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 27 maart 2018 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 27 juni 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 
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, raadslid, (effectief) en mevrouw Karin Derua, schepen, (plaatsvervanger), aan 
te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGS Hofheide die 
zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Overwegende het alternatief voorstel dat werd ontwikkeld over de vertegenwoordigers volgen het 
DLB in de intergemeentelijke vereniging; 
 
Overwegende dat afstemming is gezocht binnen de gemeenten van het arrondissement; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGS 
Hofheide op 27 juni 2018:  

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 
2017 
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2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
5. Werking van het crematorium 
6. Varia 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering niet akkoord 
te gaan met punt 4 van de statutenwijziging en akkoord te gaan met de overige 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. 
 
10. Gewijzigde dotatie politiezone 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende de voorlopige 
vaststelling van de dotatie aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 
 
Overwegende dat de voorbereiding van de  politiebegroting op dat ogenblik nog niet afgerond was en 
aldus de dotatie gelijkgesteld werd aan de dotatie dienstjaar 2017 en de politiezone met voorlopige 
twaalfden zou werken; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2001 betreffende de verdeling van de dotaties 
over de gemeenten van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 
 
Gelet op het akkoord van 5 maart 2018 afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de gemeenten 
betreffende de verdeling van de dotaties tussen de gemeenten van de politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen, waarbij het afgesproken groeiritme van de dotatie werd gerespecteerd; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 27 maart 2018 betreffende de politiebegroting 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
 
 



- 90 - 

art. 1  
Het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van de politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen 2018, vastgesteld op 1.175.591,56 EUR als exploitatietoelage, te aanvaarden. 
 
art. 2  
Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 
 
11. Kennisname verslag jeugdraad 20 november 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 20 november 2017. 
 
12. Kennisname verslag noord-zuidraad 19 februari 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 19 februari 2018. 
 
 
Besloten zitting 
 
14. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2017 & vrijwilliger van het jaar 2017 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2004 betreffende de aanduiding van een 
gemeentelijke sport- en cultuurlaureaat; 
 
Overwegende dat de prestaties uit 2017 in aanmerking worden genomen; 
 
Overwegende dat na de openbare oproep volgende voordrachten bij het bestuur werden ingediend: 
 

Sportlaureaat 2017 

Alexandre Rubin paardrijden • Nationaal kampioen stijlrijden cl (90cm) 
• Nationaal kampioen dressuur cb2 (c-

beginnelingen 2) 

Carron Jamy motorcross Belgisch kampioen motorcrosser 
• Won met 131 punten voorsprong 
• Won 19 van de 22 reeksen van zijn 

categorie 

Decoster Wilfried atletiek • Belgisch kampioenschap indoor: 
hoogspringen: 3de plaats 

• Vlaams-Brabant kampioenschap: 
- hoogspringen: 1ste plaats (indoor en 
outdoor) 
- verspringen: 1ste plaats (outdoor) 

• Vlaams kampioenschap outdoor: 
- verspringen: 2de plaats 
- hoogspringen: 3de plaats 

De Maeyer Yara judo Brabants kampioenschap: 1ste plaats -63 kg  

Faes Lieve judo • Eurometropole Masters Lille:  1ste plaats -
52 kg F1 

• Belgisch Kampioenschap Masters -52 kg: 
1ste ploeg 

• Open van Brabant -52 kg: 1ste plaats   
• Wereldkampioenschap veterans -52 kg: 

2de plaats (Olbia) 
Brabants Kampioenschap: 1ste plaats -52 kg 
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Methot Pierre judo (masters) • Belgisch kampioenschap: 1ste plaats -90 
kg 

• Wereldkampioenschap: 5de plaats 
veterans -90 kg (Olbia) 

Ost Kitana judo Brabants Kampioenschap: 1ste plaats -57 kg  

Van Bellinghen Marie judo Brabants kampioenschap: 1ste plaats -48 kg  

Vanden Wyngaerd Ann lange 
afstandsloop 

Trail du Mont Blanc voor Eigen Thuis 

Cultuurlaureaat 2017 

Bols Daniël fotografie • Tentoonstelling UZ Gasthuisberg 
• Internationaal natuurfotofestival 

Glanzlichter 2017 in Munchen: 3de plaats 
• Deelname aan verschillende nationale en 

internationale fotowedstrijden 

Imbrechts Sven artiest Bedenker concept 'Ik trap gewoon door', basis 
van het Canvasprogramma 'Gek en Geniaal' 

Muylaert Linde en Huyzentruyt 
Jeroen 

rockmuziek Rockvonk 2017: 2de plaats 
 

Notebaert Elke welzijn Beste vroedvrouw van het jaar 
 

Troy Joris en Van der Geest 
Talitha 

muziek jeugdfanfare 

Vrijwilliger van het jaar 2017 

naam engagement 

Andries Marcel • 33 jaar dirigent van het zangkoor Heilige Familie 
Schiplaken 

• Vorig jaar op 83 jarige leeftijd en 
gezondheidsredenen gestopt 

Deleebeeck Maurits • Lid van Crescendo van bij het begin in 1971 (nu 83 
jaar) 

• Zanger in hart en nieren 
• 2 keer voorzitter geweest 

Glorie Marcel • 40 jaar lid van De Postiljon 
• Helpende hand bij talloze activiteiten 

Mertens Jeroen en Kops Dirk • Bestuursleden scouts Boortmeerbeek 
• Trekkende krachten bij de bouw en het beheer van 

het lokaal 
• Mee aan de wieg van de vzw 

Pelgrims Marcel • Verdienstelijk lid – bestuurslid en voorzitter KWB 
Hever 

• 33 jaar voorzitter 

Van Hoof Bruno • heverse filmclub 

 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Rubin Alexandre als gemeentelijk sportlaureaat 2017 en Linde Muylaert en Jeroen Huyzentruyt als 
gemeentelijk cultuurlaureaat 2017 aan te duiden. 
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art. 2 
Alle genomineerde vrijwilligers op gelijke wijze te huldigen. 
 

Naam Engagement 

Andries Marcel 33 jaar dirigent zangkoor Heilige Familie Schiplaken 

Deleebeeck Maurits 47 jaar lid van koor Crescendo en tweemaal voorzitter 

Glorie Marcel 40 jaar actief lid van De Postiljon 

Mertens Jeroen en Kops Dirk trekkende krachten bij bouw en beheer van nieuwe scoutslokalen 

Pelgrims Marcel 33 jaar voorzitter KWB Hever 

 
art. 3 
Dit besluit geheim te houden tot de huldiging op woensdag 23 mei 2018. 
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een gepaste huldiging te 
organiseren waarbij de overige kandidaten als genomineerden worden betrokken. 
 
 
Mondelinge vragen 
Raadsleden Bert Meulemans en Nieke Deleebeeck-Baudet Deleebeeck-Baudet melden dat de 
verkeerslichten aan het kruispunt Pontstraat met de N26 niet goed gericht zijn, wat vooral voor 
voetgangers en fietsers gevaarlijk is.  
 
De voorzitter zegt dat dit aan AWV zal worden doorgegeven. 
 
De voorzitter komt nog even terug op de bespreking van de vraag in de vorige zitting over het dossier 
Eekhoornhof. Hij schetst voor alle duidelijkheid nog eens het verloop van het dossier omdat naar zijn 
inzicht raadslid Bert Meulemans niet geheel op de hoogte was door zijn afwezigheid op de initiële 
zitting van juni 2017. Raadslid Bert Meulemans antwoordt dat zijn vraag geenszins met zijn toenmalige 
afwezigheid te maken had, maar alles met het vraagstuk of wel aan alle opgelegde voorwaarden 
voldaan werd. Zo is pas recent de borgstelling in orde gekomen en stelt zich nog de vraag over de 
andere voorwaarden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 

 


