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GEMEENTERAAD 

 
Zitting van  26 november 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, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc 
Usewils, Rudi Renders raadsleden 
Johan Smits algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: Bert Meulemans raadslid 
 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
3. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2019 op 

een zaterdag of een zondag vallen 
4. Vaststelling tarief verkoop schoolbanken 
5. Centraal kerkbestuur Boortmeerbeek - budget 2019 
6. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2019 
7. Kerkfabriek O.L. Vrouw Hever - budget 2019 
8. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budget 2019 
9. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 4 december 2018 
10. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 4 december 2018 
11. Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 11 december 2018 
12. Iverlek - mandatering Algemene Vergadering  in buitengewone zitting  14 december 2018 
13. Cipal - mandatering statutenwijziging en buitengewone algemene vergadering 14 december 

2018 
14. IGO - mandatering algemene vergadering 21 december 2018 
15. Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 29 januari 2019 
16. Hofheide - afgevaardigde algemene vergadering 29 januari 2019 
17. Kennisname verslag gezondheidsraad 8 mei 2018 
18. Kennisname verslag noord-zuidraad 19 juni 2018 
19. Kennisname verslag seniorenraad 11 september 2018 
20. Kennisname verslag milieuadviesraad 12 september 2018 
21. Kennisname verslag jeugdraad 25 september 2018 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 goed.  
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2. Kennisname toezichtsbesluiten 
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende toezichtbesluiten:  
• Goedkeuring van de Vlaamse Overheid van 18 september 2018 met betrekking tot de 

jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt te Boortmeerbeek van de gemeenteraad 
van 28 mei 2018. 

• Besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 6 november 2018 met 
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017 van de 
gemeente Boortmeerbeek. 

 
3. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2019 op 

een zaterdag of een zondag vallen 
Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 
en latere wijzigingen;  
 
Overwegende dat in 2019 volgende feestdagen op een zaterdag of een zondag vallen: 
• zondag 21 juli 2019; 
• zaterdag 2 november 2019; 
 
Gelet op artikel 232 § 2 van de rechtspositieregeling dat bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks 
bepaalt op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden 
gecompenseerd; 
 
Overwegende dat het gemeentepersoneel tewerkgesteld in de gemeentelijke basisschool steeds 
werkzaam is op 15 november; 
 
Overwegende evenwel dat in de gemeentelijke basisschool tussen september en december steeds 
een schoolvrije dag  wordt ingepland; 
 
Overwegende dat voor de sporthalmedewerkers een afzonderlijke regeling noodzakelijk is vermits zij 
in een rollend uurrooster worden tewerkgesteld; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018; 
 
Overwegende dat met de representatieve vakorganisaties over deze data nog moet worden 
overlegd; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Onder voorbehoud van een protocol van akkoord met de representatieve vakorganisaties de 
feestdagen die in 2019 op een zaterdag of een zondag vallen te verplaatsen naar volgende 
vervangdagen waarop de gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn: 
• zondag 21 juli 2019 wordt vervangen door vrijdag 31 mei 2019; 
• zaterdag 2 november 2019 wordt vervangen door vrijdag 27 december 2019. 
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art. 2 
Vrijdag 15 november 2019 te verplaatsen naar de nog te bepalen schoolvrije dag van de 
gemeentelijke basisschool. 
 
art. 3  
Voor werknemers die op deze compensatiedag niet werken omwille van een deeltijds of rollend 
uurrooster, de compensatiedag vast te stellen op de eerstvolgende activiteitsdag na deze 
compensatiedag.  
 
4. Vaststelling tarief verkoop schoolbanken 
Raadslid Steven Van Loock vraagt wat er gebeurt met niet verkochte banken. De voorzitter antwoordt 
dat dat in voorkomend geval opnieuw moet worden besproken. 
 
Overwegende dat voor de gemeentelijke basisschool nieuwe schoolbanken werden aangekocht; 
 
Overwegende dat het niet zinvol is de oude schoolbanken, die niet langer worden gebruikt, te 
behouden; 
 
Overwegende de mogelijke belangstelling van geïnteresseerden om één of meerdere schoolbanken 
aan te kopen voor privé-gebruik; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur het niet wenselijk acht dat deze schoolbanken via een 
commercieel circuit op de markt worden gebracht; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het tarief voor de verkoop van schoolbanken van de gemeentelijke basisschool die niet langer 
worden gebruikt als volgt vast te stellen: 15,00 EUR per bank. 
 
art. 2 
De voorwaarden voor deze verkoop als volgt vast te stellen: 
• Elke koper kan maximum vijf banken aankopen. 
• Elke koper is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de aangekochte banken op het door de 

gemeente aangegeven tijdstip en plaats. 
• De verschuldigde aankoopsom moet door de koper zijn betaald voor het ophalen van de 

aangekochte banken. 
 
art. 3 
De financieel directeur te belasten met de organisatie van de verkoop. 
 
5. Centraal kerkbestuur Boortmeerbeek - budget 2019 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2019; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

Kennis te nemen van het budget 2019 vanwege het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek waarbij 
vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
Financiële middelen op 1 januari 2019 2.650,00 EUR 
Exploitatie ontvangsten 750,00 EUR 
Exploitatie uitgaven 800,00 EUR 
Financiële middelen op 31 december 2019    1.700,00 EUR 
 
art. 2 
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
6. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2019 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek van 29 
augustus 2018 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2019;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2019 vanwege de kerkfabriek Sint-Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
- ontvangsten 52.840,00 EUR 
- uitgaven 46.361,00 EUR 
- saldo 6.479,00 EUR 
- overboekingen -22.000,00 EUR 
- saldo -15.521,00 EUR 
- overschot exploitatie 2017 35.767,64 EUR 
- saldo 20.246,64 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
investeringsbudget: 
- ontvangsten 700.000,00 EUR 
- uitgaven 22.000,00 EUR 
- saldo 678.000,00 EUR 
- overboekingen 22.000,00 EUR 
- saldo 700.000,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
7. Kerkfabriek O.L. Vrouw Hever - budget 2019 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek O.L. Hever van 8 mei 2018 met betrekking tot de 
goedkeuring van het budget 2019;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2019 vanwege de kerkfabriek O.L. Hever waarbij 
vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
- ontvangsten 7.445,00 EUR 
- uitgaven 31.710,00 EUR 
- saldo -24.265,00 EUR 
- overboekingen -75.000,00 EUR 
- saldo -99.265,00 EUR 
- overschot exploitatie 2017 39.278,33 EUR 
- exploitatietoelage -59.986,67 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 59.986,67 EUR 
 
investeringsbudget: 
- ontvangsten 0,00 EUR 
- uitgaven 75.000,00 EUR 
- saldo -75.000,00 EUR 
- overboekingen 75.000,00 EUR 
- saldo 75.000,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
8. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budget 2019 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken van 21 mei 2018 met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget 2019;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2019 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
- ontvangsten 13.380,00 EUR 
- uitgaven 48.080,00 EUR 
- saldo -34.700,00 EUR 
- overboekingen -100.000,00 EUR 
- saldo -134.700,00 EUR 
- overschot exploitatie 2017 44.977,92 EUR 
- exploitatietoelage -89.722,08 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 89.722,08 EUR 
 
investeringsbudget: 
- ontvangsten 0,00 EUR 
- uitgaven 100.000,00 EUR 
- saldo -100.000,00 EUR 
- overboekingen 100.000,00 EUR 
- overschot investeringen 2017 2.000,00 EUR 
- saldo 2.000,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
9. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 4 december 2018 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 25 oktober 2018 voor de algemene vergadering van  
4 december 2018 met agenda en bijhorende documenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag van 25 september 2018 
3. Goedkeuring actieplan 2019 
4. Goedkeuring begroting 2019 
5. Goedkeuring dotatie Haacht: 360.425,00 EUR 
6. Goedkeuring dotatie Boortmeerbeek: 348.110,00 EUR 
7. Goedkeuring bedrag niet geoormerkte subsidie Haacht: 81.648,00 EUR 
8. Goedkeuring bedrag niet geoormerkte subsidie Boortmeerbeek: 69.552,00 EUR 
9. Varia 

 
art. 2  
De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij deze 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 en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
10. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 4 december 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 25 oktober 2018 voor de algemene vergadering van 4 
december 2018 met agenda met bijhorende documenten;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 
volmachtdragers in de algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële 
aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
 
- Els Schoeters   met 17 ja, 2 neen en 1 blanco 
- Alex De Coninck  met 16 ja, 1 neen, 2 blanco en 1 ongeldig 
- Kristel Andries   met 16 ja, 3 neen en 1 blanco 
- Marie-Ange Henderix  met 17 ja, 2 neen en 1 blanco 
- Nieke Deleebeeck-Baudet met 17 ja, 2 neen en 1 blanco 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 17 ja, 2 neen en 1 blanco 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT:  
art. 1  
Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergadering 
van Habobib die zal plaatsvinden op 4 december 2018 , waarbij de volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Alex De Coninck, Kristel Andries, Marie-
Ange Henderix, Nieke Deleebeeck-Baudet en Maurice Vanmeerbeeck. 
 
art. 2  
Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 
mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van 4 december 2018 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op de agenda, en alle 
akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, en in het algemeen alles 
te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit. 
 
art. 3   
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
HaBoBib, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
11. Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 11 december 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 3 oktober 2018 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 11 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, 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; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van IGS Hofheide op 11 december 2018:  
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2018 
2. Vaststelling van het budget 2019 en de meerjarenplanning 
3. Werking van het crematorium 
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4. 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. 
 
12. Iverlek - mandatering Algemene Vergadering  in buitengewone zitting  14 december 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 1 oktober 2018 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering  in buitengewone zitting van Iverlek op 14 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 
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: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van Iverlek op 15 december 2017:  

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 
begroting 2019. 

2. Statutaire benoemingen 
3. 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. 
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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. Cipal - mandatering statutenwijziging en buitengewone algemene vergadering 14 december 

2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 12 september 2018 werd opgeroepen 
deel te nemen aan buitengewone algemene vergadering waarin de statutenwijziging wordt 
vastgesteld van Cipal op 14 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; 
 
Overwegende dat de statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet; 
 
Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden zoals 
uiteengezet in de toelichtende nota; 
 
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone algemene 
vergadering van Cipal zal plaatsvinden; 
 
Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit 
van 25 maart 2014  van de Vlaamse regering; 
 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van 
Cipal in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13  september 2017 aan de 
gemeente overgemaakt; 
 
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
 
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering 
die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan 
alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke 
statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op 
de algemene vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten de heer 
Steven Michiels (effectief) en mevrouw Els Schoeters (plaatsvervanger), gemeenteraadsleden, aan te 
duiden als volmachtdragers van de gemeente op de buitengewone algemene vergaderingen van 
Cipal die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de statutenwijziging op de 
buitengewone algemene vergadering van Cipal op 14 december 2018: 
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door 

volgende zin: “De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.” 
3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende 

tekst:  “Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot 
minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, 
wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor 
haar zitting bij aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de 
deelnemers medegedeeld.” Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te 
schrappen. 

4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende 
tekst:  “Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en 
te beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene 
vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de 
punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde 
stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.” 

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst 
luidt als volgt: 
“Artikel 49. 
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten 
automatisch van toepassing: 

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”; 
- in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord 

“gemeentelijke” ingevoegd; 
- in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het 

woord “decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd; 
- aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal 

twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.” 
- in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt; 
- in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten 

kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een 
districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid 
over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht 
uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van 
bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, 
vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur, niet van 
toepassing.”; 

- de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst: 
“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten 
hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met 
raadgevende stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad 
van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op 
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een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester 
of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die 
overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van 
de gemeenteraden; 
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene 
vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid 
vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf 
aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 
van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het 
recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus 
aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het 
mandaat van zijn voorganger. 

 §3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene 
vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de 
aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt: 

 - in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de 
gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun 
voordracht benoemd bestuurder; 

 - in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door 
hun gemeenteraad aangewezen werden; 

 - vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de 
meerderheid van de bestuurders; 

- - tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan 
het jongste aangewezen lid. 
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf 
dat ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een 
overeenkomstig deze paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het 
verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat 
toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best 
geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont vanaf dat 
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn 
voorganger. 
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is 
hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat 
tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden. 
§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de 
raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht 
ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de 
gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.”  

- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité); 
- in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, 

door het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt; 
- in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt. 

§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren 
van zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.” 

6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de 
genomen besluiten. 

7. Statutaire ontslagen en benoemingen. 
8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige 
handelingen te stellen. 
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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. 
 
14. IGO - mandatering 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 16 oktober 2018 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van IGO op 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: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

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

1. Goedkeuring verslag vergadering 22 juni 2018 
2. Goedkeuring begroting 2019 
3. Goedkeuring programma 2019 
4. 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. 
 
15. Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering 29 januari 2019 
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 18 oktober 2018 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 29 januari 2019; 
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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 26 november 2018 waarin na geheime stemming is besloten de heer 
Maurice Vanmeerbeeck, raadslid, (effectief) en mevrouw Karin Derua, burgemeester, 
(plaatsvervanger), aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente. 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van IGS Hofheide op 29 januari 2019:  

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 
2018 

2. Statutenwijziging 
3. 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. 
 
16. Hofheide - afgevaardigde algemene vergadering 29 januari 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 18 oktober 2018 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de jaarvergadering van IGS Hofheide op 29 januari 2019;  
 
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;  
 
Overwegende dat deze buitengewone algemene vergadering plaatsvindt op 29 januari 2019; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiging voor de intergemeentelijke samenwerking op dit moment 
nog niet bekend is; 
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Gelet op de uitnodiging van IGS Hofheide waarin expliciet gevraagd wordt dat de vertegenwoordiger 
absoluut aanwezig zou zijn; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: raadslid Maurice Vanmeerbeeck   met 20 ja 
Plaatsvervangend volmachtdrager: burgemeester Karin Derua met 14 ja, 5 neen en 1 
blanco  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1   
Raadslid Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergaderingen van IGS Hofheide op 29 januari 2019. 
 
art. 2   
Burgemeester Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om 
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IGS Hofheide op 29 januari 2019. 
 
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 IGS 
Hofheide pa/ Jacques Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht. 
 
17. Kennisname verslag gezondheidsraad 8 mei 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 8 mei 2018. 
 
18. Kennisname verslag noord-zuidraad 19 juni 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 19 juni 2018. 
 
19. Kennisname verslag seniorenraad 11 september 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 11 september 2018. 
 
20. Kennisname verslag milieuadviesraad 12 september 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 12 september 2018. 
 
21. Kennisname verslag jeugdraad 25 september 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 25 september 2018. 
 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Rudy Renders vraagt waarom de paaltjes in de Familielaan verwijderd zijn. 
 
De voorzitter en schepen van openbare werken antwoorden dat er asfalteringswerken bezig zijn in 
de Kwijtveldstraat en dat de verwijdering slechts de duur van de werken zal zijn. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt verder naar het waarom van de lange duur vooraleer een putje gevuld 
werd in de Beringstraat. 
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De schepen van openbare werken licht toe dat, gelet op de onderlinge ernst, eerst werd gedacht aan 
een herstelling in een algemene aanneming voor punt herstellingen, maar dat nu zich een 
opportuniteit voordeed de asfaltering door een aannemer kon worden gedaan waardoor de eigen 
ploeg de voorbereiding van het herstel kon uitvoeren. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

 Johan Smits  Michel Baert 

 


