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GEMEENTERAAD 
 

 
 

Zitting van  25 juni 2018 
 

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

Verontschuldigd: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Kristel Andries raadsleden 
 

 
Vanaf punt 17 verlaat Johan Smits, gemeentesecretaris de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 17 vervoegt Patrick Vissers, coördinator de zitting. 
Vanaf punt 18 vervoegt Johan Smits, gemeentesecretaris de zitting. 
Vanaf punt 18 verlaat Patrick Vissers, waarnemend secretaris. de zitting. 
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Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 28 mei 2018 goed.  
 
2. Toelichting toepassing GDPR en informatieveiligheid 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de heer Dimitri Ceyssens, 
informatieveiligheidsconsulent en Data Protection Officer van de gemeente, over de wijze waarop de 
nieuwe privacy-wetgeving (GDPR) binnen de gemeente zal worden toegepast en over het 
informatieveiligheidsbeleid van de gemeente in het algemeen.  
 
3. Kennisname toezichtsbesluiten 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit:  
• Kennisgeving van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 16 mei 2018 met 

betrekking tot de aanpassing rechtspositieregeling van de gemeenteraad van 26 maart 2018. 
 
4. Kosteloze grondafstand - verkaveling 2014/00007 
Gelet op de verkavelingsergunning met referentie 2014/00007 zoals verleend door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 22 december 2014 aan de heer François Geens; 
 
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van grondafstand zoals besloten door de gemeenteraad 
van 24 november 2014; 
 
Gelet op de verklaring van gratis grondafstand aan het openbaar domein toegevoegd van 12 juni 
2017;  
 
Gelet op het opmetingsplan zoals opgesteld door landmeter François Geens uit Keerbergen; 
 
Gelet op de prekadastratie van het opmetingsplan met referentie van het dossier 24014//10233; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 29 maart 2018 houdende 
de goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van buurtweg 43 en 87 en de bijhorende 
rooilijnplannen; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken wegzate aan de Schoolstraat, kadastraal gekend als afdeling 1, 
sectie E, perceelnummer 99R3; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 houdende de beslissing  van de 
eerste beraadslaging 'gedeeltelijke wijziging buurtweg 43 en 87'; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2018 houdende de beslissing van de 
tweede beraadslaging  'gedeeltelijke wijziging buurtweg 43 en 87'; 
 
Overwegende dat het past dit perceel ove te nemen en i te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
 
Gelet op het bodemattest van 20 april 2018; 
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Gelet op het ontwerp van grondafstand; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Een strook grond met oppervlakte van 1 are en 16 centiare afgebeeld op het opmetingsplan met de 
referentie 24014//10233 van prekadastratie, zoals opgemaakt door landmeter François Geens uit 
Keerbergen, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
5. Kosteloze grondafstand - SV2015/00153 
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning met referentie SV2015/00153 zoals verleend door het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 april 2016 aan Finabel nv en Zilvertorens nv; 
 
Gelet op de verklaring van gratis grondafstand van 27 november 2015 om aan het openbaar domein 
toegevoegd te worden; 
 
Gelet op het opmetingsplan zoals opgesteld door Landmetingen Goeron, Pater Damiaanstraat 7, 
3120 Tremelo; 
 
Gelet op de prekadastratie van het opmetingsplan met referentie van het dossier MEOW-2017-DD-
01681301; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken bouwvrije strook en een strook grond aan de Bredepleinstraat, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, afdeling 1, sectie E en perceelnummers 130K, 129B en 138A 
(deel); 
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 2016 waarin de 
grondafstand als voorwaarde is opgenomen; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
 
Gelet op de bodemattesten van 8 maart 2017; 
 
gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Een strook grond met de oppervlakte van 1.501 m², zoals aangeduid op het opmetingsplan met de 
referentie van de prekadastratie, opgemaakt door Landmetingen Goeron, Pater Damiaanstraat 7, 
3120 Tremelo, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter,  en Johan petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte van de grondafstand in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
art. 3 
Landmetingen Goeron uit Tremelo een origineel gehandtekend plan te bezorgen aan de dienst 
grondgebiedzaken. 
 
6. Principe erfpachtovereenkomst gemeente - scouts Hever/Schiplaken 
De schepen van jeugd schetst de historische situatie van de huisvesting van de scouts van Hever-
Schiplaken waarbij gedurende meer dan 30 jaar de huidige terreinen kosteloos ter beschikking werden 
gesteld. Ondertussen hebben de scouts er hun gebouwen opgericht, maar de situatie van de relatie tot 
de eigenaar gemeente is nooit uitgeklaard. Om tot een juridisch correcte situatie te komen, wordt 
voorgesteld een erfpacht over 50 jaar af te sluiten. De notaris zal worden gevraagd deze erfpacht in 
redactie te nemen. 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek eigenaar is van het terrein in de Ravesteinstraat, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie A, nrs. 350d, 353c en 355c; 
 
Overwegende dat de scouts Hever-Schiplaken al vele tientallen jaren gebruik maken van dit terrein 
en er ondertussen lokalen voor de vereniging op bouwden; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om aan de scouts Hever-Schiplaken rechtszekerheid te geven over 
het gebruik van dit terrein; 
 
Overwegende dat hiervoor best een erfpachtovereenkomst kan worden afgesloten zodat het terrein 
naakte eigendom van de gemeente blijft; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Principieel in te stemmen met het afsluiten van een erfpachtovereenkomst tussen de gemeente 
Boortmeerbeek en de scouts Hever/Schiplaken voor de percelen kadastraal gekend als 
Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie A, nrs. 350d, 353c en 355c. 
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art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven de nodige handelingen te stellen 
opdat het ontwerp van erfpachtovereenkomst aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. 
 
7. Beheersovereenkomst gemeente - OCMW 
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 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; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart 2018 houdende 
kennisname van de organisatienota op 17 januari 2018 ingediend door de OCMW-sec en de 
gemeentesecretaris en tot aanvaarding en hantering ervan als leidraad voor de verdere procedure 
van de invulling van de functies van algemeen directeur en financieel directeur; 
 
Gelet op de besluitvorming in de schoot van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de 
organisatienota, de aanpassing van de personeelsformatie, de aanpassing van het organogram, de 
aanpassing van de rechtspositieregeling en de vaststelling van de waarborgen van het statuut van de 
titularissen die niet zullen worden aangesteld als algemeen directeur of financieel directeur; 
 
Gelet op de besluitvorming in de schoot van de gemeenteraad van 23 april 2018 betreffende de 
oproeping tot de zittende titularissen van secretaris en financieel beheerder voor de nieuwe 
decretale graden van algemeen directeur en financieel directeur; 
 
Gelet op de besprekingen in de schoot van het gemeenschappelijk managementteam betreffende de 
voorbereidingen voor de maximale integratie van de diensten van de gemeente en het OCMW; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om een beheersovereenkomst af te sluiten tussen de gemeente 
en het OCMW die een voorwaardenscheppend kader creëert om het proces optimaal mogelijk te 
maken; 
 
Gelet op het ontwerp van beheersovereenkomst zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit; 
 
Gelet op het decreet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 
2008 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 271; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
271; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, inzonderheid artikel 196; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

De beheersovereenkomst betreffende de maximale integratie van de diensten van de gemeente en 
het OCMW Boortmeerbeek, goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
BEHEERSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE MAXIMALE INTEGRATIE VAN DE DIENSTEN VAN DE 
GEMEENTE EN HET OCMW BOORTMEERBEEK 
 
Tussen:  
 
De GEMEENTE BOORTMEERBEEK, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek, vertegenwoordigd door de 
heer Michel BAERT, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad en de heer Johan SMITS, 
gemeentesecretaris, beiden handelend namens de gemeente Boortmeerbeek, in uitvoering van het 
besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 
 
hierna genoemd de gemeente,  
 
en  
 
Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BOORTMEERBEEK, Heverplein 1, 
3191 Boortmeerbeek, vertegenwoordigd door de heer Willy CORNELIS, OCMW-voorzitter en de heer 
Nico WEYNS, OCMW-secretaris, beiden handelend namens het OCMW Boortmeerbeek, in uitvoering 
van het besluit van de OCMW-raad van 28 juni 2018 
 
hierna genoemd het OCMW, 
 
 
Overwegende dat de gemeente en het OCMW autonome besturen zijn met specifieke opdrachten 
die zich tot de inwoners van Boortmeerbeek richten. Vanuit het beginsel van behoorlijk bestuur 
beogen de beide besturen een maximale integratie op te zetten teneinde een synergie op vlak van 
beleid, werking en organisatie te realiseren, zodanig dat op de meest effectieve en efficiënte wijze 
een kwaliteitsvolle dienstverlening kan aangeboden worden aan de interne en externe klant; 
 
Overwegende dat door het Decreet Lokaal Bestuur gestreefd wordt naar een maximale integratie 
van de gemeente en het OCMW, met dien verstande dat beide besturen hun afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid behouden; 
 
Overwegende dat de beheersovereenkomst, thans voorzien door artikel 271 Gemeente- en OCMW-
decreet, een belangrijke rol zal blijven spelen onder het Decreet Lokaal Bestuur teneinde de 
vooropgestelde, maximale integratie tussen de gemeente en het OCMW mogelijk te maken;  
 
Wordt op basis van artikel 271 van het Gemeentedecreet en artikel 271 van het OCMW-decreet 
volgende beheersovereenkomst (navolgend “de Beheersovereenkomst”) afgesloten:  
 
HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 – Doel van de Beheersovereenkomst 
§1. Zowel de gemeente als het OCMW hebben een complementaire decretale en/of wettelijke 
opdracht op het grondgebied van Boortmeerbeek. 
 
Daarbij is het de doelstelling van beide besturen een zo goed mogelijk functionerende organisatie tot 
stand te brengen teneinde de meest efficiënte en effectieve dienstverlening aan de burgers te 
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bieden en te garanderen. De nood aan integraal besturen met meer bestuurskracht, de financiële 
beperkingen en de mogelijkheden tot efficiëntiewinst via schaalvoordelen en verminderde 
overheadkosten brengen beide besturen dichter bij elkaar.  
 
De gemeente en het OCMW willen hun onderlinge samenwerking naar een hoger niveau tillen en 
beogen daarom een gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten, personeel, voorzieningen 
evenals een fasegewijze integratie van diverse diensten teneinde – finaal – vorm te geven aan een 
nieuw ééngemaakt organisatiemodel. De ambitie is om dit organisatiemodel te ontwikkelen tegen 
eind 2019. 
 
§2. De Beheersovereenkomst is mede gebaseerd op de organisatienota zoals ingediend door de 
gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris op 17 januari 2018 en waarvan de gemeenteraad op 26 
maart 2018 en de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 maart 2018 kennis hebben genomen en 
besloten hebben deze organisatienota als leidraad te aanvaarden en te hanteren voor de verdere 
procedure van de invulling van de functies van algemeen directeur en financieel directeur. 
 
§3. In deze context strekt de Beheersovereenkomst ertoe verder uitvoering te geven aan de 
mogelijkheden tot samenwerking en integratie die het meest efficiëntie-verhoging en 
organisatieversterking met zich meebrengen, rekening houdend met de eigen specificiteit en de 
gezamenlijk vastgestelde doelstellingen.  
 
De Beheersovereenkomst is een kaderovereenkomst met – binnen de mogelijkheden geboden door 
de regelgeving – afspraken omtrent het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten, personeel, 
voorzieningen evenals de (fasegewijze) integratie van welbepaalde diensten. Aangezien de wettelijke 
voorwaarden nog niet vervuld zijn om volledig te integreren, wordt daarbij uitgegaan van twee 
besturen die organisatorisch gefaseerd geïntegreerd worden.   
 
Indien zulks nodig wordt geacht, kunnen verdere uitvoeringsmodaliteiten en concrete afspraken 
worden gemaakt tussen beide besturen en als addendum aan de Beheersovereenkomst worden 
gevoegd. 
 
Artikel 2 – Inwerkingtreding, duur en beëindiging van de Beheersovereenkomst 
§1 De Beheersovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 juli 
2018. 
 
§2 Ingeval binnen de gemeente en/of het OCMW de wil bestaat om de Beheersovereenkomst te 
beëindigen, wordt dit geformaliseerd in een gemeenteraadsbeslissing en/of OCMW-raadsbeslissing, 
waarbij volgende procedureregels in acht worden genomen:  
• Iedere opzegging moet uitgevoerd worden middels aangetekend schrijven aan het ander bestuur 

en gaat ten vroegste in op de eerste dag van het volgende kalenderjaar, na een minimale 
opzeggingstermijn van 6 maanden;   

• Voormeld aangetekend schrijven dient de - met redenen omklede - gemeenteraadsbeslissing of 
OCMW-raadsbeslissing te bevatten, waaruit duidelijk en ondubbelzinnig de wil blijkt tot 
stopzetting van de samenwerking, met inbegrip van een afdoende motivering;  

• Eenzijdige opzegging is enkel mogelijk ná het doorlopen van een bemiddelingsprocedure. Deze 
bemiddelingsprocedure omvat minstens één overleg door een commissie van deskundigen, met 
name de burgemeester, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de decretale 
graden van de besturen, eventueel bijgestaan door externe adviseurs. Indien op grond van dit 
overleg geen vergelijk kan gevonden worden, wordt de eenzijdige opzegging voorgelegd aan de 
gemeenteraad en de OCMW-raad.  De bemiddelingsprocedure beslaat maximum een periode 
van 2 maanden; 
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• Het bestuur dat de Beheersovereenkomst eenzijdig opzegt, is volledig verantwoordelijk voor alle 
kosten die gepaard gaan met deze verbreking. Indien beide besturen in onderling overleg de 
Beheersovereenkomst verbreken, worden alle afspraken en financiële implicaties in onderling 
overleg geregeld. 

 
HOOFDSTUK 2 – ALGEMEEN KADER 
 
Artikel 3 – Juridisch kader van de maximale integratie 
§1. De Beheersovereenkomst is gesteund op artikel 271 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 
en van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn: 
 
“Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen 
beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.  
 
In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars 
personeelsleden.”  
 
§2. Vanaf de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur zal de Beheersovereenkomst evenwel 
zijn rechtsgrond vinden artikel 196, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur:  
 
“Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente 
bedient kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van 
elkaars diensten. 
 
In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars 
personeelsleden. Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en 
ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur 
binnen de grenzen vastgesteld in dit decreet.” 
 
§3. Met toepassing van artikel 283 van het Decreet Lokaal Bestuur zullen de bevoegde organen hun 
beslissings- en ondertekeningbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de personeelsleden van het 
andere bestuur, binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur.  
 
§4. De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf geldt mutatis 
mutandis voor de inzet van de gemeenschappelijke diensten en het personeel van het OCMW dat 
ingezet kan worden voor de gemeente. 
 
§5. De medewerkers van dienstenleveranciers waarbij zij in de feiten aanwezig zijn in de gemeente 
en/of het OCMW worden in voorkomend geval geacht hun diensten aan te bieden voor de beide 
besturen, desgevallend in afwachting van een herziening of aanpassing van de overeenkomst tussen 
het opdrachtgevend bestuur en de dienstenleverancier. 
 
Artikel 4 – Financieel kader van de maximale integratie 
§1. De gemeente en het OCMW zullen in de toekomst meer en meer prestaties voor elkaar leveren 
op diverse vlakken. Gezien het aangewezen is om administratieve vereenvoudiging na te streven en 
uitgebreide wederzijdse facturaties te vermijden, zal ieder bestuur instaan voor de eigen specifieke 
investeringen en exploitatiekosten.  
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Voor de gemeenschappelijke investeringen en exploitatiekosten die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn 
en waar toch de beide besturen een voordeel uit putten, zal een verdeelsleutel worden toegepast die 
telkens ad hoc wordt vastgesteld door de bevoegde organen van de gemeente en het OCMW.  
 
§2. Opdat er geen interne facturatie dient te gebeuren van personeelsprestaties tussen de gemeente 
en het OCMW, worden de personeelskosten gedragen door het bestuur waar het betrokken 
personeelslid is aangesteld, tenzij het om organisatorische of financiële redenen (bv. subsidies) 
noodzakelijk is om het andere bestuur hiervoor te factureren.  
 
§3. Op het vlak van de toepassing van het principe van budgethouderschap (met delegatie naar de 
verantwoordelijke ambtenaren in het OCMW) behouden beide besturen de operationele autonomie 
tot eind 2018. In de loop van de periode van 1 juli 2018 tot 31 december 2018 zal een concrete 
uitwerking van deze delegatie van budgethouderschap worden opgenomen in de bijhorende 
afsprakennota’s en huishoudelijke reglementen van de gemeente en het OCMW. 
 
Artikel 5 – Beleidsmatig en organisatorisch kader van de maximale integratie 
De gemeente en het OCMW behouden hun autonomie inzake het opmaken van de beleidslijnen 
eigen aan de werking en de organisatie van het eigen bestuur tot eind 2019. In het kader van de 
maximale integratie van gemeente en OCMW zal met de totstandkoming van het meerjarenplan 
vanaf 2020 gewerkt worden met één geïntegreerde beleids- en beheerscyclus. 
 
HOOFDSTUK 3 – DOMEINEN VAN SAMENWERKING 
 
De hierna opgenomen titels van de verschillende diensten moeten beschouwd worden als werktitels 
in afwachting van de ontwikkeling van het nieuwe organogram. 
 
Artikel 6 – Gemeenschappelijk managementteam 
Het gemeenschappelijk managementteam is samengesteld uit de leden van de actuele 
managementteams van de gemeente en het OCMW. 
 
Het gemeenschappelijk managementteam neemt volgende engagementen: 
• Tegen 1 januari 2019 is er een globaal projectplan voor de maximale integratie van de gemeente 

en het OCMW dat ter validatie wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen en het vast bureau 

• Tegen 1 januari 2020 is er een nieuw geïntegreerd organogram voor de gemeente en het OCMW 
• Voorafgaandelijk wordt er een werklastmeting uitgevoerd die de basis vormt van een 

personeelsbehoeftenplan dat op zijn beurt leidt tot het nieuw geïntegreerd organogram voor de 
gemeente en het OCMW. 

• Voor alle diensten waar een maximale integratie niet (onmiddellijk) aan de orde is, bewaakt het 
gemeenschappelijk managementteam de goede werking ervan waarbij efficiëntiewinsten en 
synergiën nagestreefd worden. Het onderzoeken van mogelijke integratie of samenwerking 
(zoals wonen en woonloket, …) behoort daarbij tot de mogelijkheden. 

• Alle niet in deze beheersovereenkomst bepaalde aspecten die noodzakelijk blijken tijdens het 
proces worden geïnitieerd en aangestuurd vanuit het gemeenschappelijk managementteam en 
zo nodig voorgelegd aan de vertegenwoordigende organen van de gemeente en het OCMW 

 
Artikel 7 – Gemeenschappelijke ‘Financiële dienst’ 
§1. Met ingang van 1 juli 2018 wordt een traject tot organiek-ambtelijke integratie van de financiële 
diensten van de gemeente en het OCMW opgestart onder leiding van de financieel directeur van de 
gemeente. Dit traject resulteert finaal in een gemeenschappelijke en fysiek geïntegreerde ‘Financiële 
dienst’. 
 



- 10 - 

 

1 Januari 2019 is de deadline voor de fysieke integratie van beide financiële diensten.  
 
§2. Als element in de integratie wordt zo snel mogelijk een procedure opgestart voor een uniform 
financieel- en boekhoudkundig softwarepakket voor de beide besturen, dat ertoe moet leiden dat 
beide diensten met hetzelfde pakket werken.  
 
Artikel 8 – Gemeenschappelijke dienst ‘Personeel’ 
§1. Met ingang van 1 juli 2018 wordt een traject tot organiek-ambtelijke integratie van de 
personeelsdiensten van de gemeente en het OCMW opgestart onder leiding van de adjunct-
algemeen directeur. Dit traject resulteert finaal in een gemeenschappelijke en fysiek geïntegreerde 
personeelsdienst.  
 
1 Januari 2019 is de deadline voor de fysieke integratie van de voornoemde diensten van de 
gemeente en het OCMW.  
 
§2. Er wordt gestreefd naar een zo uniform en geïntegreerd mogelijke werkwijze op het vlak van 
personeelsbeheer en voor beide besturen.  
 
De verschillende personeelsgerelateerde reglementen van de gemeente en het OCMW (vb. 
rechtspositieregeling, arbeidsreglement, procedures, instructies) worden maximaal op mekaar 
afgestemd, rekening houdende met de eigenheid van de dienstverlening en de van kracht zijnde 
regelgeving die voor bepaalde personeelsgroepen van toepassing is. 
 
Artikel 9 – Gemeenschappelijke dienst ‘ICT’ 
§1. Met ingang van 1 juli 2018 wordt een traject opgestart om te komen tot de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke dienst ‘ICT’ onder leiding van de adjunct-algemeen directeur.  
 
1 januari 2020 is de deadline voor de ontwikkeling van de gemeenschappelijke dienst ‘ICT’.  
 
§2. Met ingang van 1 januari 2019 neemt de dienst ‘ICT’ van het OCMW, in samenwerking met alle 
betrokken actoren – medewerkers en externe partners, onder leiding van de adjunct-algemeen 
directeur, alle relevante taken en verantwoordelijkheden op voor zowel de gemeente als het OCMW.  
 
Onder het verantwoordelijkheidsgebied van deze dienst vallen in eerste instantie de IT-toepassingen 
en -infrastructuur, maar ook de telefonie, de website, … evenals alle externe en interne 
communicatie vanuit de gemeente en het OCMW.  
 
De gemeente en het OCMW voeren een gezamenlijk informatie- en communicatiebeleid, rekening 
houdend met de eigenheid van de beide besturen. 
 
§3. Voor de gemeente en het OCMW wordt een zo hoog mogelijke standaard op het vlak van de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer nagestreefd en opgelegd aan alle medewerkers. 
 
Het OCMW is inzake informatieveiligheid onderworpen aan de minimale veiligheidsnormen voor de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Deze normen zijn strenger dan deze die in principe gelden voor de 
gemeente. Ook in uitvoering van deze beheersovereenkomst blijven de richtlijnen inzake 
informatieveiligheid onverminderd van kracht.  
 
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het informatieveiligheidsbeleid. 
 
Artikel 10 – Gemeenschappelijke dienst ‘organisatiebeheersing’ 
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§1. Met ingang van 1 juli 2018 wordt een traject opgestart om te komen tot de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke dienst ‘organisatiebeheersing’ onder leiding van de adjunct-algemeen directeur.  
 
1 januari 2020 is de deadline voor de ontwikkeling van de gemeenschappelijke dienst 
‘organisatieontwikkeling’.  
 
§2. Met ingang van 1 januari 2019 neemt de adjunct-algemeen directeur samen met de coördinator 
algemene zaken van het OCMW, alle relevante taken en verantwoordelijkheden op voor zowel de 
gemeente als het OCMW.  
 
Artikel 11 – Gemeenschappelijke ‘technische dienst’ 
§1. Met ingang van 1 juli 2018 wordt een traject opgestart om te komen tot een gemeenschappelijke 
‘technische dienst’ onder leiding van het diensthoofd grondgebiedszaken.  
 
1 Januari 2019 is de deadline voor de realisatie van de gemeenschappelijke ‘technische dienst’.  
 
§2. Met ingang van 1 januari 2019 neemt de gemeenschappelijke ‘technische dienst’ onder leiding 
van de ingenieur, alle relevante taken en verantwoordelijkheden op voor zowel de gemeente als het 
OCMW.  
 
Daarbij kunnen de gemeente en het OCMW gebruik maken van elkaars personeel, elkaars 
wagenpark, elkaars materialen en elkaars gebouwen. 
 
Artikel 12 – Gemeenschappelijke dienst ‘secretariaat en onthaal’ 
§1. Met ingang van 1 juli 2018 wordt een traject opgestart om te komen tot een gemeenschappelijke 
dienst ‘Secretariaat en Onthaal’ onder leiding van de algemeen coördinator van de gemeente.  
 
1 januari 2020 is de deadline voor de herstructurering van de bestaande diensten van de gemeente 
en het  OCMW. 
 
§2. Met ingang van 1 januari 2019 nemen de bestaande diensten ‘secretariaat en onthaal’ van de 
gemeente en het ‘secretariaat’ van het OCMW, en vervolgens de gemeenschappelijke dienst 
‘secretariaat en onthaal’, onder leiding van de algemeen coördinator van de gemeente, alle relevante 
taken en verantwoordelijkheden (zoals communicatie, informatiebeheersing, klachtenbehandeling, 
….) op voor zowel de gemeente als het OCMW.  
 
HOOFDSTUK 4 – PERSONEEL VAN DE GEMEENTE EN HET OCMW 
 
Artikel 13 – Statuut van de personeelsleden 
§1. De personeelsbezetting van de onderscheiden geïntegreerde en gemeenschappelijke diensten 
kan zowel uit personeel van de gemeente als personeel van het OCMW bestaan. Het is de intentie 
van de gemeente en het OCMW om de werking van beide besturen op een zo efficiënt en 
geïntegreerd mogelijke manier te laten verlopen.  
 
In de gegeven omstandigheden zijn de gemeente en het OCMW zich dan ook bewust van de 
potentiële impact van de veranderingsprocessen die middels de Beheersovereenkomst worden 
nagestreefd, zodanig dat zij deze processen zullen doorlopen met aandacht voor de benodigde 
coaching en begeleiding.  
 
§2. De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement van de gemeente en het OCMW worden 
maximaal op elkaar afgestemd. Dit met inbegrip van de interpretatie en toepassing ervan, dewelke 
eveneens op elkaar afgestemd en gelijklopend gehouden worden.   
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Daarbij streven de gemeente en het OCMW er maximaal naar om deze afstemming verder in de 
toekomst te behouden.  
 
§3. De gemeente en het OCMW kunnen tijdelijk aan elkaar statutair personeel ter beschikking stellen 
van zodra de rechtspositieregelingen van de gemeente en OCMW in deze mogelijkheid voorzien. De 
voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling evenals de aard van de opdracht moet 
vastgesteld worden in een geschrift, dat wordt goedgekeurd wordt door de gemeenteraad en/of de 
raad voor maatschappelijk welzijn en vervolgens ondertekend door de bevoegde organen van de 
gemeente en het OCMW.  
 
Voormelde goedkeuring en ondertekening dient plaats te hebben alvorens de terbeschikkingstelling 
een aanvang kan nemen.  
 
§4. De volledige rechtspositieregeling van het tewerkstellende bestuur blijft integraal van toepassing 
op de personeelsleden binnen de geïntegreerde en gemeenschappelijke diensten enerzijds en de ter 
beschikking gestelde personeelsleden anderzijds. Dit houdt onder meer in dat de rechten en 
plichten, de arbeidsvoorwaarden en het salaris, met inbegrip van de bijhorende elementen van deze 
personeelsleden, dezelfde blijven.  
 
Het ter beschikking gestelde personeelslid dient de verplichtingen inzake welzijn op het werk van het 
bestuur waaraan het ter beschikking is gesteld, na te leven, evenals de instructies die worden 
gegeven in uitvoering van de beheersovereenkomst en dit zowel inzake arbeids- en rusttijden, als 
inzake de uitvoering van het overeengekomen werk.  
 
§5. Elk bestuur blijft de juridische werkgever van zijn personeelsleden binnen de geïntegreerde en 
gemeenschappelijke diensten en oefent het werkgeversgezag over hen uit. Ook het werkgeversgezag 
van ter beschikking gestelde personeelsleden blijft bij het eigen tewerkstellend bestuur berusten. 
 
Het voorgaande verhindert evenwel niet dat het functioneel leidinggevend personeelslid van het 
ander bestuur instructies mag geven aan het personeelslid met betrekking tot de uitvoering van het 
overeengekomen werk.  
 
Artikel 14 – Evaluatie en opvolging van de personeelsleden 
§1. Overeenkomstig artikel 115 van het Gemeentedecreet en artikel 114 van het OCMW-decreet 
heeft ieder personeelslid recht op opvolging en feedback, al dan niet door middel van evaluatie, over 
hun wijze van functioneren.  
 
De personeelsleden wordt opgevolgd en, in voorkomend geval, geëvalueerd op ambtelijk niveau.  
 
§2. De algemeen directeur wijst de evaluatoren voor de verschillende diensten van de gemeente 
respectievelijk het OCMW aan.  
 
§3. Voor de evaluatie van een personeelslid waarvan de functioneel leidinggevende niet behoort tot 
hetzelfde bestuur, wordt een leidinggevende medewerker van het eigen bestuur aangewezen als 
evaluator.  
 
Deze vraagt een evaluatieverslag op aan de functioneel leidinggevende van het betrokken 
personeelslid, op basis waarvan de evaluatie van dit personeelslid wordt opgemaakt.  
 
Artikel 15 – Engagement van de personeelsleden 



- 13 - 

 

§1. Van alle personeelsleden van de gemeente en het OCMW, inzonderheid de personeelsleden die 
deel uitmaken van een geïntegreerde en gemeenschappelijke dienst, wordt verwacht dat zij zich 
engageren ten aanzien van de principes die aan de basis liggen van de Beheersovereenkomst.  
 
§2. De gemeente en het OCMW engageren zich om transparant te communiceren met hun 
personeelsleden over het belang, de doelstellingen en de motieven van de veranderingsprocessen 
die middels de Beheersovereenkomst worden nagestreefd, en trachten hen actief hierin te 
betrekken.  
 
Er zal gradueel en gefaseerd worden gewerkt richting de gewenste geïntegreerde en 
gemeenschappelijke structuur, zodanig dat een essentieel draagvlak kan gecreëerd worden.  
 
HOOFDSTUK 5 – SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 16 – Opvolging en evaluatie van de Beheersovereenkomst  
De maximale integratie van de gemeente en het OCMW, evenals de implementatie van de 
Beheersovereenkomst worden opgevolgd door een stuurgroep die is samengesteld uit de 
burgemeester, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de algemeen directeur, de 
financieel directeur en de adjunct-algemeen directeur.  
 
Deze stuurgroep komt in de loop van het eerste werkjaar vanaf de inwerkingtreding van de 
Beheersovereenkomst minstens driemaandelijks samen en volgt de vooruitgang van de integratie op.  
 
Vanaf het tweede werkjaar vanaf de inwerkingtreding van de Beheersovereenkomst organiseert de 
stuurgroep zichzelf. 
 
Artikel 17 – Wijzigingen 
§1. De Beheersovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd door de stuurgroep zoals bepaald in artikel 
16 van deze overeenkomst. 
 
De Beheersovereenkomst kan tevens te allen tijde geëvalueerd worden op initiatief van de gemeente 
en/of het OCMW. 
 
§2. Wijzigingen en/of aanvullingen aan de Beheersovereenkomst worden geïmplementeerd middels 
een schriftelijk addendum, dat de in te voeren wijzigingen en/of aanpassingen bevat en door de 
gemeente én het OCMW wordt ondertekend.  
 
Ingeval van wijzigingen en/of aanvullingen worden deze voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad en de OCMW-raad.  
 
Artikel 18 – Splitsbaarheid 
Indien een bepaling in de Beheersovereenkomst geacht wordt geheel of gedeeltelijk onwettig, 
ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn, wordt de rechtsgeldigheid, de geldigheid of de afdwingbaarheid 
van de resterende bepalingen van de Beheersovereenkomst niet aangetast en zullen de gemeente en 
het OCMW de nodige inspanningen leveren om onmiddellijk te goeder trouw in een geldige 
vervangende bepaling te voorzien.   
 
Artikel 19 – Inwerkingtreding 
De Beheersovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018, behoudens die bepalingen waarvan de 
corresponderende rechtsgrond op een latere datum in werking treedt. Die bepalingen treden in 
werking op dezelfde dag als dat de corresponderende rechtsgrond in werking treedt. 
 



- 14 - 

 

 
Opgemaakt in twee originele exemplaren te Boortmeerbeek, waarvan elke partij erkent er één 
ontvangen te hebben.  
 
Voor de gemeente, 
 
Johan Smits         Michel Baert 
Gemeentesecretaris        Gemeenteraadsvoorzitter 
 
Voor het OCMW 
 
Nico Weyns        Willy Cornelis 
OCMW-secretaris       OCMW-voorzitter 
 
8. In onwaardestelling belastingen Habito vzw 
Gelet op de gemeentelijke belastingverordeningen van 24 november 2008, 24 november 2014 en 14 
december 2015, betreffende de milieubelasting-kampeerterreinen; 
 
Gelet op de gemeentelijke belastingverordening van 24 november 2008 ,24 november 2014 en 23 
november 2015 betreffende de tweede verblijven; 
 
Gelet op de ingekohierde belastingen milieu-kampeerterreinen en tweede verblijven ten laste van 
Habito vzw, Ijzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee voor de aanslagjaren 2011 tot en met 2017 en dit 
voor een totaal bedrag van 11.180,00 EUR; 
 
Overwegende dat Habito vzw in uitvoering van het PRUP wonen op campings voor het domein 
Floreal 1, Goorweg, 3191 Boortmeerbeek de begeleiding van de omschakeling naar een zone waar 
een pilootproject voor permanent buitenwonen wordt gerealiseerd op zich neemt door als eigenaar 
van de terreinen in overgangsfase percelen aan natuurlijke personen te verhuren; 
 
Overwegende dat Habito vzw als dusdanig eigenaar is en geen uitbater; 
 
Overwegende dat Habito vzw in de periode die betrekking heeft op de genoemde aanslagjaren deze 
opdracht op zich genomen heeft in nauw overleg met en met subsidiëring door de provincie Vlaams-
Brabant en de gemeente Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat de consequentie van het project buitenwonen is dat de bewoners niet langer als 
bewoners van tweede verblijven of openluchtrecreatieve verblijven kunnen worden aanzien en 
daardoor eigenlijk aan de gewone milieubelasting onderhevig zijn; 
 
Overwegende dat het project ondertussen opgenomen is in de realisatie van het sociaal wonen dat 
de gemeente in opdracht van de Vlaamse overheid moet, kan en wil uitbouwen; 
 
Overwegende dat binnen het kader van het gemeentelijk sociaal woonoverleg daartoe eerst een 
overdracht van Habitio vzw naar SHM Providentia en recent naar SHM SwAL onderhandeld en 
afgesproken werd; 
 
Overwegende dat momenteel de juridische afhandeling hiervan volop aan de gang is; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen omwille van de eigen inbreng in het 
project en de goede orde in de overdracht naar SHM SwAL erkent dat Habito vzw slechts 
intermediair eigenaar was en daardoor geen belastingplichtige; 
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Overwegende dat het aldus past de ingekohierde belastingen in onwaarde te stellen en, voor zover 
betaald, terug te storten; 
 
Gelet op het Vlaamse gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De volgende belastingen ten laste van Habito vzw, Ijzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee in onwaarde 
te stellen: 
Aanslagjaar 2011 milieu kampeerterreinen            kohier 28 december 2011 120,00 EUR  
Aanslagjaar 2012 milieu kampeerterreinen            kohier 27 november 2012 560,00 EUR 
Aanslagjaar 2013 milieu kampeerterreinen            kohier 23 december 2013 600,00 EUR 
Aanslagjaar 2014 milieu kampeerterreinen            kohier 29 december 2014 640,00 EUR 
Aanslagjaar 2015 milieu kampeerterreinen            kohier 28 december 2015 560,00 EUR 
Aanslagjaar 2016 milieu kampeerterreinen            kohier 30 december 2016 680,00 EUR 
Aanslagjaar 2017 milieu kampeerterreinen            kohier 28 december 2017 520,00 EUR 
 
Aanslagjaar 2011 tweede verblijven                          kohier 28 december 2011 50,00 EUR 
Aanslagjaar 2012 tweede verblijven                          kohier 27 november 2012 700,00 EUR 
Aanslagjaar 2013 tweede verblijven                          kohier 23 december 2013 750,00 EUR 
Aanslagjaar 2014 tweede verblijven                          kohier  29 december2014 1.600,00 EUR 
Aanslagjaar 2015 tweede verblijven                          kohier 28 december 2015 1.400,00 EUR 
Aanslagjaar 2016 tweede verblijven                          kohier 30 december 2016 1.700,00 EUR 
Aanslagjaar 2017 tweede verblijven                          kohier 28 december 2017 1.300,00 EUR 
 
art. 2 
De reeds betaalde belastingen terug te betalen. 
 
art. 3 
Afschrift van dit besluit over te maken aan: 
• Habito vzw, Ijzerenmolenstraat 4, 3001 Heverlee;  
• SHM SwAL, Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 Herent; 
• de financieel beheerder. 
 
9. Jaarrekening dienstjaar 2017 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 en latere wijzigingen met 
betrekking tot de goedkeuring van de beleidsnota en de financiële nota (budget) 2017; 
 
Gelet op het advies van de financieel beheerder; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
 
De rekening van het dienstjaar 2017 goed te keuren met het volgende resultaat in de synthesetabel:  
 

 Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Verschil 

I Exploitatiebudget (B-A) 2.322.928,00 1.042.054,00 1.270.386,00 

 A. Uitgaven 12.262.425,00 13.626.034,00 13.362.461,00 

 B. Ontvangsten 14.585.353,00 14.668.088,00 14.632.847,00 

II Investeringsbudget (B-A) -1.158.131,00 -7.021.420,00 -1.601.935,00 

 A. Uitgaven 2.288.526,00 11.788.927,00 3.211.935,00 

 B. Ontvangsten 1.130.395,00 4.767.507,00 1.610.000,00 

III Andere (B-A) -799.892,00 3.483.338,00 3.483.338,00 

 A. Uitgaven 848.546,00 934.192,00 934.192,00 

 1. Aflossing financiële schulden 840.652,00 934.192,00 934.192,00 

 2. Toegestane leningen 7.894,00 0,00 0,00 

 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 

 B. Ontvangsten 48.654,00 4.417.529,00 4.417.529,00 

 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

 2. Terugvordering van toegestane 
leningen en prefinancieringsleningen 

48.654,00 417.529,00 417.529,00 

 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 

IV Budgettaire resultaat boekjaar 
(I+II+III) 

364.905,00 -2.496.029,00 3.151.789,00 

V Gecumuleerde budgettaire resultaat 
vorig boekjaar 

5.458.912,00 5.458.912,00 1.394.626,00 

VI Gecumuleerde budgettaire resultaat 
(IV+V) 

5.823.817,00 2.962.883,00 4.546.414,00 

VII Bestemde gelden (toestand 31 
december) 

393.015,00 285.232,00 285.232,00 

 A. Bestemde gelden voor exploitatie 0,00 0,00 0,00 

 B. Bestemde gelden voor 
investeringen 

393.015,00 285.232,00 285.232,00 

 C. Bestemde gelden voor andere 
verrichtingen 

0,00 0,00 0,00 

VIII Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.430.802,00 2.677.651,00 4.261.182,00 

 

 AUTOFINANCIERINGMARGE Jaarrekening Eindbudget Verschil 

I Financiëel draagvlak (A - B) 2.431.908,00 1.184.995,00 1.246.913,00 

 A. Exploitatieontvangsten 14.585.353,00 14.668.088,00 -82.734,00 

 B. Exploitatie-uitgaven exclusief netto 
kosten van schulden 

12.153.446,00 13.483.093,00 -1.329.648,00 

 1. Exploitatie-uitgaven 12.262.425,00 13.626.034,00 -1.363.609,00 

 2. Nettokosten van schulden 108.979,00 142.941,00 -33.961,00 

II Netto periodieke leningsuitgaven (A + 
B) 

900.978,00 979.603,00 -78.625,00 

 A. Netto aflossing van de schulden 791.998,00 836.662,00 -44.664,00 

 1. Periodieke aflossingen van de 
schulden 

840.652,00 934.192,00 -93.540,00 
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 2. Terugvordering van de periodieke 
aflossingen van schulden 

48.654,00 97.529,00 -48.876,00 

 B. Nettokosten van de schulden 108.979,00 142.941,00 -33.961,00 

 1. Kosten van de schulden 108.979,00 142.941,00 -33.961,00 

 2. Terugvordering van de kosten van 
schulden 

0,00 0,00 0,00 

     

III Autofinancieringsmarge (I - II) 1.530.930,00 205.392,00 1.325.538,00 

 
10. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2020 
Gelet op de omzendbrief BB2017/3 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 met betrekking tot de goedkeuring 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020; 
 
Overwegende dat de goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2017 en de budgetwijziging 
2018 nr. 1 een aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2020 noodzakelijk maakt; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 1 juni 2018 met betrekking tot het voorontwerp 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2018; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020 goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
11. Budgetwijziging 2018 nr. 1 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2017/3 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 met betrekking tot de goedkeuring 
van de beleidsnota en de financiële nota 2018; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 met betrekking tot de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014 - 2020; 
 
Overwegende de noodzaak om het budget 2018 op sommige posten aan te passen; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een invloed heeft op het meerjarenplan 2014 – 2020; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 1 juni 2018 met betrekking tot het voorontwerp 
van budgetwijziging 2018 nr. 1; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2018; 
 
Overwegende de toelichting door de schepen van financiën ter zake; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De budgetwijziging 2018 nr. 1 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
12. Kennisname aanstelling van rechtswege 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 artikel 162  van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat er in elke gemeente één 
algemeen en één financieel directeur 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; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de functiebeschrijvingen 
van de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de aanpassing van de 
rechtspositieregeling; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende het organogram; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de organisatienota 
ingevolge het decreet lokaal bestuur dat als leidraad voor de verdere invulling van de decretale 
graden werd vastgesteld; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2018 betreffende de oproep aan de 
kandidaten; 
 
Overwegende dat de kandidatuur van mevrouw Siel Vanderbeke de enige tijdige en ontvankelijke 
kandidatuur voor financieel directeur is;  
 
Overwegende dat hierdoor artikel 583 § 2, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur van toepassing 
is, dat bepaalt:  “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 financieel directeur bij de gemeente.” 
 
Overwegende dat de operationele datum bij het verstrijken van de termijn door de organisatienota 
vastgesteld is op 1 juli 2018; 
 
Overwegende dat artikel 588 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de salarisschaal van de 
financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente, 
verhoogd met 30%; 
 
Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege met ingang van 1 juli 2018 van mevrouw Siel 
Vanderbeke, geboren te Oostende op 26 oktober 1983, als financieel directeur. 
 
art. 2 
De financieel directeur wordt met behoud van haar geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de 
salarisschaal van financieel directeur. 
De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 
 
art. 3 
Afschrift van dit besluit over te maken aan het OCMW van Boortmeerbeek, de gouverneur van de 
provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
 
13. Kennisname verslag seniorenraad 13 maart 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 13 maart 2018. 
 
14. Kennisname verslag sportraad 19 maart 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 19 maart 2018. 
 
15. Kennisname verslag jeugdraad 20 maart 2018 
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De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeudraad van 20 maart 2018. 
 
 
16. Kennisname verslag noord-zuidraad 17 april 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 17 april 2018. 
 
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. 
 
 
Besloten zitting 
 
17. Aanstelling algemeen directeur 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, 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 directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris; 
  
Overwegende dat artikel 162  van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat er in elke gemeente één 
algemeen en één financieel directeur 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; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de functiebeschrijvingen 
van de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de aanpassing van de 
rechtspositieregeling; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende het organogram; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de organisatienota 
ingevolge het decreet lokaal bestuur dat als leidraad voor de verdere invulling van de decretale 
graden werd vastgesteld; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2018 betreffende de oproep aan de 
kandidaten; 
 
Overwegende dat voor het ambt van algemeen directeur vervolgens twee kandidaatstellingen tijdig 
vanwege beide titularissen werden ontvangen;  
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Overwegende dat de voorziene rechtsplicht tot het vergelijken van titels en verdiensten inhoudt dat 
de gemeenteraad  na een objectieve vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten de 
meest bekwame kandidaat moet kiezen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is dat er geen significant onderscheid kan worden 
gemaakt in de titels en verdiensten van beide kandidaten; 
 
Gelet op de organisatienota zoals gemeenschappelijk voorgesteld door beide kandidaten en waarvan 
de gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft kennis genomen en besloten heeft dit als leidraad voor 
de invulling van de functies van algemeen directeur en financieel directeur te aanvaarden en te 
hanteren; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten 
verlopen; 
 
Gelet op de geheime stemming met het volgende resultaat: 
Voor de motieven:      18 JA  
voor de functie van algemeen directeur: Johan Smits 18 JA 

Nico Weyns 18 NEEN 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
De gemeenteraad stelt Johan Smits, geboren te Merksem op 23 augustus 1960, vanaf 1 juli 2018 aan 
als algemeen directeur. 
 
art. 2 
De algemeen directeur wordt met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de 
salarisschaal van algemeen directeur. 
De algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 
 
18. Aanstelling adjunct-algemeen directeur 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals 
voorzien door deel 6, titel 2, hoofdstuk 2 (artikel 581 – artikel 589); 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de functiebeschrijvingen 
van de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de aanpassing van de 
rechtspositieregeling; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de waarborgen voor het 
statuut van de niet aangestelde secretaris; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende het organogram; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 betreffende de organisatienota 
ingevolge het decreet lokaal bestuur dat als leidraad voor de verdere invulling van de decretale 
graden werd vastgesteld; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2018 betreffende de oproep aan de 
kandidaten; 
 
Overwegende dat voor het ambt van algemeen directeur vervolgens twee kandidaatstellingen tijdig 
vanwege beide titularissen werden ontvangen;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 waarbij xxx als algemeen directeur werd 
aangesteld; 
 
Overwegende dat daardoor Nico Weynsde enige kandidaat adjunct-algemeen directeur is; 
 
Gelet op de geheime stemming met het volgende resultaat: 
Voor de motieven:      17 JA – 1 NEEN 
voor de functie van adjunct-algemeen directeur: Nico Weyns 17 JA - 1 NEEN 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
De gemeenteraad stelt Nico Weyns, geboren te Aarschot op 16 november 1964, vanaf 1 juli 2018 aan 
als adjunct-algemeen directeur. 
 
art. 2 
De adjunct-algemeen directeur wordt met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de 
salarisschaal van adjunct-algemeen directeur. 
De adjunct-algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 
 
art. 3 
Nico Weyns wordt als enige in de wervingsreserve voor de functie van algemeen directeur tot 31 
december 2027 opgenomen. 
 
Gemeentesecretaris Johan Smits vervoegt opnieuw de zitting. Patrick Vissers, coördinator algemene 
zaken verlaat de zitting. 
 
 
 
Openbare zitting 
 
19. Eedaflegging algemeen directeur 
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat Johan Smits, aangesteld door de gemeenteraad van 
25 juni 2018 als algemeen directeur in handen van de voorzitter van de gemeenteraad volgende eed 
aflegt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen". 
Er wordt een afzonderlijke akte van eedaflegging opgesteld 
 
20. Eedaflegging financieel directeur 
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De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat mevrouw Siel Vanderbeke, van rechtswege 
aangesteld tot financieel directeur in handen van de voorzitter van de gemeenteraad volgende eed 
aflegt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen". 
Er wordt een afzonderlijke akte van eedaflegging opgesteld 
 
 
 
 
21. Eedaflegging adjunct-algemeen directeur 
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat Nico Weyns, aangesteld door de gemeenteraad van 
25 juni 2018 als adjunct-algemeen directeur in handen van de voorzitter van de gemeenteraad 
volgende eed aflegt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen". 
Er wordt een afzonderlijke akte van eedaflegging opgesteld. 
 
 
 
 
Mondelinge vragen 
 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt naar de beoordeling door het college van burgemeester en schepenen 
van de voorrangsregeling aan het kruispunt Karabiniersstraat met Bieststraat. 
De voorzitter meldt dat het college van burgemeester en schepenen heden een principieel besluit nam 
waarbij het advies van de verkeerscommissie wordt gevolgd en een voorrangsregeling zal worden 
ingevoerd waarbij de Bieststraat voorrang heeft op de Karabiniersstraat. De schepen van verkeer meldt 
dat het advies van de politie deze optie bevestigt en de schepen van openbare werken legt uit dat de 
plaatsing van deze signalisatie buiten de opdracht van de aannemer in eigen regie zal worden 
uitgevoerd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 

 


