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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  22 oktober 2018 

 

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

 
Openbare zitting 
1. Extra punt toegevoegd aan de zitting 
2. Notulen vorige zitting 
3. Kosteloze grondafstand deel Gottendijsdreef en deel Bieststraat, beiden te Hever – SV 

2015/00171 en SV 2013/00101 
4. Kosteloze grondafstand VK2017/00019 - Pachthofstraat 64 
5. Aanvulling schoolreglement GBS Boortmeerbeek 
6. Kerkfabriek O.L.V. Gedurige Bijstand Haacht-Station - budget 2018 
7. AGB Jaarverslag en rekening 2017 
8. AGB Aanpassing meerjarenplan 2015-2019 en budgetwijziging 2018 nr. 1 
9. Subsidie G-sport cross 14 november 2018 
10. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 november 2018 
11. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 december 2018 
12. IGO - mandatering statutaire algemene vergadering 21 december 2018 
13. Kennisname verslag jeugdraad 22 mei 2018 
14. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 30 november 2018 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Extra punt toegevoegd aan de zitting 
Gelet op de brief van Riobra van 12 oktober 2018 met de uitnodiging voor de buitengewone 
algemene vergadering van 30 november 2018; 
 
Overwegende dat de ondertekende uittreksels uit de notulen overgemaakt moeten worden voor 12 
november 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
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art. 1 
Zijnde:  

voorzitter M. Baert 
schepenen Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Els Schoeters, Hans De Locht. 
raadsleden Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange 

Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel 
Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders,  

 
volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen: 
• Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 30 november 2018. 
 
2. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 24 september 2018 goed.  
 
3. Kosteloze grondafstand deel Gottendijsdreef en deel Bieststraat, beiden te Hever – SV 

2015/00171 en SV 2013/00101 
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning met referentie 2015/00171 zoals verleend door het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2016 aan de  heer en mevrouw Meys-
DeDecker voor het bouwen van 10 assistentiewoningen; 
 
Gelet op de voorwaarde uit deze stedenbouwkundige vergunning houden de kosteloze overdracht 
van betrokken wegdeel van de Gottendijsdreef om te worden ingelijfd in het openbaar domein; 
 
Gelet op de kosteloze grondafstand van het volledige perceel kadastraal gekend als gemeente 
Boortmeerbeek, tweede afdeling, deelgemeente Hever, sectie B met nummer 0425L2P met een 
oppervlakte volgens kadaster van 702 m²; 
 
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning met referentie RMT-VGN-BB-2014-0089 zoals verleend 
door de deputatie in zitting van 1 juni 2017 aan Yil bvba voor het bouwen van 18 appartementen en 
2 commerciële ruimtes; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2012 houdende 
de aanvaarding van de principes voor de toekomstige rooilijn met bijhorende kosteloze grondafstand 
en dit voor betrokken deel van de Bieststraat. 
 
Gelet op de kosteloze grondafstand van het perceel kadastraal gekend als gemeente Boortmeerbeek, 
tweede afdeling, deelgemeente Hever, sectie C met nummer 0129WP met een oppervlakte volgens 
kadaster van 161 m²; 
 
Overwegende dat de beide percelen sinds de verwerving door de afstanddoeners geen mutaties 
meer ondergaan hebben en dus niet geprekadastreerd moeten worden; 
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in 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 13 en 19 september 2018; 
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Gelet op het ontwerp van grondafstand van 4 oktober 2018 zoals opgesteld door notaris Vanden 
Weghe; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Een strook grond met oppervlakte van 7 are en 02 centiare zoals afgebeeld op het kadasterplan en 
kadastraal gekend als gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling, Hever, sectie B met nummer 
0425L2P, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 2 
Een strook grond met oppervlakte van 1 are en 61 centiare zoals afgebeeld op het kadasterplan en 
kadastraal gekend als gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling, Hever, sectie C met nummer 
0129WP, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 3 
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. 
 
4. Kosteloze grondafstand VK2017/00019 - Pachthofstraat 64 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet verklaart dat zij zich onthoudt aangezien zij bij een vorig besluit 
hierover zich ook heeft onthouden. 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie VK2017/00019 zoals aangevraagd door 
landmeter Jan Foqué uit Blaasveld op 6 november 2017 en afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 30 april 2018 voor  het perceel,  kadastraal perceel gekend 
als Boortmeerbeek, tweede afdeling, sectie A, nr. 602D om over te gaan tot de realisatie van deze  
verkaveling; 
 
Overwegende een deel van buurtweg nr. 5 in het openbaar domein van de gemeente 
Boortmeerbeek te kunnen opnemen; 
 
Overwegende voorgaande dat het past dit perceel  (een deel  voetweg nr. 5) op te nemen in het 
openbaar domein; 
 
Gelet op de verklaring van 9 februari 2018 houdende de gratis grondafstand en de ten laste neming 
van de bijhorende kosten van mevrouw Moris; 
 
Gelet op het opmetingsplan zoals opgesteld door landmeter Jan Foqué uit Blaasveld; 
 
Gelet op de prekadastratie met referentie 24039/10330 van het opmetingsplan van 14 augustus 
2018; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 houdende de de eerste 
beraadslaging 'gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 5'; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2018 houdende de beslissing van de 
tweede beraadslaging 'gedeeltelijke wijziging van buurtweg Nr. 5'; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 12 april 2018 houdende 
de goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 5 en het bijhorende rooilijnplan; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
 
Gelet op het bodemattest van ; 
 
Gelet op het ontwerp van grondafstand; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Een strook grond met oppervlakte van 45m² afgebeeld op het opmetingsplan met de referentie 
24039/10330 van prekadastratie, zoals opgemaakt door landmeter Jan Foque uit Blaasveld, 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. Aanvulling schoolreglement GBS Boortmeerbeek 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de artikelen 104 en 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 met betrekking tot de 
goedkeuring van het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool; 
 
Overwegende dat uit enkele recente ervaringen de noodzaak is gebleken om de toegang van honden 
tot het schooldomein te reglementeren; 
 
Gelet op het model van schoolreglement van het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
van de Vlaamse Gemeenschap; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

Aan het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 24 september 2018, de titel van hoofdstuk 14 aan te passen tot 'Maatregelen in 
verband met gezondheid en veiligheid' en een artikel 43 toe te voegen waarvan de tekst als volgt 
luidt: 'Omwille van veiligheid en hygiëne zijn honden niet toegelaten op het schooldomein. Enkel 
voor geleidehonden wordt hierop een uitzondering toegestaan.' 
 
6. Kerkfabriek O.L.V. Gedurige Bijstand Haacht-Station - budget 2018 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 en latere wijzigingen houdende 
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2013/01 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
 
Overwegende dat de parochie Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haacht-Station zich uitstrekt 
over het grondgebied van drie gemeenten, namelijk Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor één derde bijdraagt in de exploitatie- en 
investeringstoelage aan de kerkfabriek; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 27 november 2017 met betrekking tot de 
kennisname van en gunstig advies over het budget 2018 van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw 
Gedurige Bijstand; 
 
Overwegende dat de voorziene gemeentelijke toelage past in het meerjarenplan 2014 – 2020 van de 
gemeente; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art.1  
Kennis te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand 
Haacht-Station met volgende bedragen: 
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• exploitatie  
- ontvangsten 5.122,00 EUR 
- uitgaven 75.959,20 EUR 
- saldo -70.837,20 EUR 
- overschot exploitatie 2016 33.025,83 EUR 
- exploitatie voor toelage -37.811,37 EUR 
- exploitatietoelage 37.811,37 EUR 
De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 12.604,00 EUR. 
 

• investeringen 
- ontvangsten   0,00 EUR 
- uitgaven   0,00 EUR 
- saldo    0,00 EUR 
De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te maken. 
 
7. AGB Jaarverslag en rekening 2017 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek van 
19 december 2017 met betrekking tot de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2015 - 
2019 en de beleidsnota en financiële nota (budget) 2018; 
 
Gelet op het verslag van de commissaris van 3 september 2018 aan de raad van bestuur van het 
autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2017; 
 
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf Boortmeerbeek op 24 september 2018; 
 
Gelet op artikel 243bis §3 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf goedkeurt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het jaarverslag en de rekening van het dienstjaar 2017 goed te keuren met volgend resultaat op 
kasbasis:  
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 Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel 
budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 52.259 98.318 98.318 

 A. Uitgaven 132.931 83.773 83.773 

 B. Ontvangsten 185.191 182.091 182.091 

II. Investeringsbudget (B-A) -7.894 -334.325 -320.000 

 A. Uitgaven 7894 334.325 320.000 

 B. Ontvangsten 0 0 0 

III. Andere (B-A) -40.760 236.795 222.471 

 A. Uitgaven 48.654 97.529 97.529 

 1. Aflossing financiële schulden 48.654 97.529 97.529 

 2. Toegestane leningen 0 0 0 

 3. Overige transacties 0 0 0 

 B. Ontvangsten 7.894 334.325 320.000 

 1. Op te nemen leningen en leasings 7.894 334.325 320.000 

 2. Terugvordering van toegestane 
leningen en prefinancieringsleningen 

0 0 0 

 3. Schenkingen, andere dan 
opgenomen onder deel I en II 

0 0 0 

 4. Overige transacties 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)  3.606 788 788 

 
De resultatenrekening kan als volgt samenvattend worden weergegeven : 
 

SAMENVATTENDE 
RESULTATENREKENING 

31-12-2017 31-12-2016 

Bedrijfsopbrengsten 
Bedrijfskosten 

185.190,56 
-123.244,71 

133.483,47 
-128.528,33 

Bedrijfsresultaat 61.945,85 4.955,14 

Financiële opbrengsten 
Financiële kosten 

0,00 
0,00 

0 
-115,84 

Financieel resultaat 0,00 -115,84 

Uitzonderlijke opbrengsten 
Uitzonderlijke kosten 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 

   

Resultaat van het boekjaar voor belasting 61.945,85 4.839,30 

   

Belasting op het resultaat -20.430,49 -0,25 

   

Resultaat van het boekjaar na belastingen 41.515,46 4.839,05 

 
art.2 
Te bepalen dat de gemeente Boortmeerbeek aan het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek 
bijgevolg geen tussenkomst in het verlies voor het boekjaar 2017 zal betalen. 
 
art. 3 
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek in kennis te stellen van dit 
besluit. 
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8. AGB Aanpassing meerjarenplan 2015-2019 en budgetwijziging 2018 nr. 1 
Gelet op de besluiten van de raad van bestuur van 18 december 2017 met betrekking tot de 
goedkeuring van het meerjarenplan 2015 - 2019 en het budget voor het dienstjaar 2018; 
 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 24 september 2018 met betrekking tot de 
goedkeuring van de jaarrekening 2017; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 met betrekking tot de goedkeuring 
van de jaarrekening 2017; 
 
Overwegende dat de goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2017 een aanpassing van het 
meerjarenplan 2015 - 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek noodzakelijk maakt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2015 - 2019 en de budgetwijziging 2018 nr. 1 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed te keuren. 
 
art. 2  
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek in kennis te stellen van dit 
besluit. 
 
9. Subsidie G-sport cross 14 november 2018 
Overwegende dat KWC De Verenigde Sportvrienden op 14 november 2018 een G-veldrit organiseren; 
 
Overwegende dat de organisatie van een G-veldrit bijkomende onkosten met zich meebrengt; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur initiatieven die G-sport stimuleren, wenst te ondersteunen; 
 
Gelet op het financiële overzicht met betrekking tot de organisatie van de G-veldrit dat door KWC De 
Verenigde Sportvrienden aan het college van burgemeester en schepenen werd voorgelegd; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1 
Aan KWC De Verenigde Sportvrienden een nominatieve subsidie van 500,00 EUR toe te kennen voor 
de organisatie van de G-veldrit op 14 november 2018. 
 
art. 2 
Deze uitgave te betalen van 1419/007.002.001.004 - registratiesleutel 0740/64930000 van het 
exploitatiebudget 2018. 
 
10. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 21 november 2018 
De voorzitter licht toe dat er voor de intergemeentelijke verenigingen waarvan de stad Leuven lid is, 
zich een bijzondere impasse voordoet. De gemeenteraad van Leuven is met name niet akkoord met de 
wijze waarop de vertegenwoordigingen in de raden van bestuur gelijkmatig over de deelnemende 
gemeenten worden voorzien.  
Raadslid Bert Meulemans stelt dat eigenlijk de stad Leuven gelijk heeft en de decreetgever voor 
ongeziene chaos zorgt door fundamentele democratische principes met voeten te treden. Als een 
gemeente haar bevoegdheden afstaat, dan moet ze de democratische controle door medebewind 
kunnen uitoefenen binnen de vereniging waaraan zij haar bevoegdheden heeft afgestaan. Mee beleid 
voeren staat gelijk aan goed bestuur. Zo kan ook de uitvoering van het beleid opgevolgd worden. Het 
zou passen als de gemeenten hierover een brief richting aan de Vlaamse regering en het parlement. 
De voorzitter zegt dat de intergemeentelijke verenigingen vanuit dit principe bij hun voorstellen tot 
oplossing vertrokken zijn. Het is vanzelfsprekend dat die aspecten die de gemeente treffen bij het 
beleid van een intergemeentelijke nog door de gemeente kunnen worden gevolgd. Hij verwijst hierbij 
als voorbeeld naar de reorganisatie van de openingsuren en plaatsen van de containerparken. 
Wat RioBra betreft, doet het probleem zich niet voor omdat Leuven er geen lid van is. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 21 september 2018 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 21 november 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 Karin 
Derua (effectief) en Remi Serranne (plaatsvervanger), gemeenteraadsleden, aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van EcoWerf die zullen 
plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de bijzondere algemene vergadering van 
EcoWerf op 21 november 2018:  

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 20 juni 2018 
3. Budgetten 2018 
4. Werkingsbijdragen 2019 
5. Opvraging gemeentelijk bijdrage werkingskosten 2019 - cf. artikel 15.2 van de statuten 
6. Gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2018 om te zetten naar kapitaal cf. artikel 15.2 van 

de statuten. 
7. Diversen 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
11. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 19 december 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 19 september 2018 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 19 december 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: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 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 19 december 2018:  
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1. Samenstelling van het bureau 
2. Statutenwijziging: 

a. Nieuwe Vennoten 
b. Aanpassingen conform decreet lokaal bestuur 22 december 2017 

3. Goedkeuring verslagen buitengewone algemene en algemene vergadering van 23 mei 2018 
4. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2019 
5. Begroting 2019 
6. Diversen 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
12. IGO - mandatering statutaire algemene vergadering 21 december 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 28 april 2017 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de statutaire algemene vergadering van IGO 21 december 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: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de statutaire algemene vergadering van 
IGO op 21 december 2018:  

1. Goedkeuring statutenwijziging 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de statutaire algemene vergadering 
akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen 
te stellen. 
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art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
13. Kennisname verslag jeugdraad 22 mei 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 22 mei 2018. 
 
14. Riobra - mandatering buitengewone algemene vergadering 30 november 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 12 oktober 2018 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Riobra op 30 november 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: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, 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 Riobra op 30 november 2018: 

1. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2018 
2. Bespreking strategie en activiteiten 2019 en Goedkeuring begroting boekjaar 2019 
3. Notariële formalisering transactie inbreng en toetreding Sint-Pieters-Leeuw 
4. Diversen/Rondvraag 

 
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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Mondelinge vragen 
Raadslid Rudy Renders vraagt wat de stand van zaken is van de spiegel aan de Korte Bruul. 
 
De burgemeester zegt dat hij ter plaatse is geweest en de moeilijkheid ook vastgesteld heeft. De 
plaatsing van de spiegel wordt momenteel qua plaats en aankoop voorbereid. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
  

 
 

 Johan Smits  Michel Baert 

 


