
  Gemeenteraadszitting 23 oktober 2018 

 
De voorzitter verklaart om 20.30 uur de zitting voor geopend.  

Aanwezigen: 

Sebastiaan COUDRÉ, voorzitter;  
Jan SPOOREN, burgemeester;  
Mario VAN ROSSUM, Mark VAN ROY, Werner AERTS, Jan TRAPPENIERS, Lut KINT, Bram PETERS, 
schepenen;  
Monica VAN DE VELDE, Bruno EULAERTS, Willy ROEYKENS, Geoffroy de SCHAETZEN, 
Femke TAYMANS, Bram BARTHOLOMEES, Christiane NEALE, Caroline SCHELLEKENS, 
Omer GRAULUS, Kelly MERCKX, Francine LOOCKX, Sofie DE REYMAEKER, Jacques DUJARDIN, 
Theo DEBEER, Hubert KEYAERTS, Leo TRAPPENIERS, raadsleden;  
Roeland DEKERK, algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Benoît VALENTIN, Christine TINLOT, Agnès PETERBROECK, raadsleden 

 

Openbare vergadering 
 
Voorzitter Sebastiaan Coudré doet bij aanvang twee mededelingen. 
Het agendapunt 3 (Interleuven) wordt, zoals in een eerdere mail reeds aangegeven, uitgesteld naar de 
volgende raadszitting. 
Voor punt 5 (IGO Leuven) werden vandaag nog documenten toegevoegd, hij stelt evenwel voor om dit punt 
toch te behandelen.  De raad kan hiermee instemmen. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Algemeen secretariaat 
 

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 25 september 2018 

 
Gelet op de vraag van de voorzitter of de algemeen directeur voorlezing dient te geven van de beslissingen 
getroffen tijdens de laatste vergadering; 
Overwegende dat de notulen acht dagen vóór de vergadering ter beschikking van de gemeenteraad lagen; 
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken omtrent de redactie van de notulen 
van vorige vergadering; 
Overwegende dat er geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden; 
 
Stemming: met 23 'ja' stemmen bij 1 onthouding (Eulaerts) 
 
BESLUIT: 
 
De notulen van de gemeenteraad van 25 september 2018 worden goedgekeurd. 
 

2. Iverlek: algemene vergadering in buitengewone zitting 14 december 2018 

 
CONTEXT EN MOTIVERING 
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 1 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de 
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 14 december 2018 plaats heeft in 
Technopolis, Technologielaan 1 te 2800 Mechelen. 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur in zitting van 1 oktober 2018 
werd aan de gemeente overgemaakt. 



Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient 
de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering.  De 
gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 14 december 2018: 
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. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 14 december 2018 (of iedere andere datum waarop 
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 
Bij raadsbesluit van 31 januari 2013 werden: 
- Jan Trappeniers, schepen, wonende te 3080 Tervuren, Heidestraat 39, als vertegenwoordiger,  
- Sebastiaan Coudré, voorzitter, wonende te 3080 Duisburg, Huldenbergstraat 27, als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger,  
van de gemeente Tervuren aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen tot en met 31 
december 2018. 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan de verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie 
van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be. 
 

3. Interleuven: buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 

 
In de uitnodiging dd. 19 september 2018 van Interleuven werd vermeld dat er nog documenten zouden 
nagestuurd worden in de loop van de maand oktober. 
Interleuven liet weten dat deze documenten pas beschikbaar zouden zijn na de vergadering van het IL-DC 
van 24-10-2018.  (Deze vergadering was voorzien voor 10-10-2018 maar werd uitgesteld.) 
De voorzitter stelt dan ook voor om het agendapunt 'Interleuven: buitengewone algemene vergadering van 
19 december 2018' af te voeren en te verschuiven naar de volgende zitting. 
 
BESLUIT: 
 
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende zitting. 
 

4. Interrand: buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het decreet 
van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van 
het ambtsgebied van de intercommunale; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de intercommunale Interrand; 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de algemene vergadering waar deze gemeente bij 
aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld; 
 
Gelet op de bespreking van de agendapunten: 
1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen overeenkomstig art. 30 van de  statuten 
2. Statutenwijziging 
3. Code goed bestuur 
4. Deontologische code 
5. Varia 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 van de 
Intercommunale Interrand wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: De aanduiding bij gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 en 26 september 2013 van: 
- de heer Sebastiaan Coudré, voorzitter, wonende te 3080 Duisburg, Huldenbergstraat 27, 
- mevrouw Van de Velde Monica, raadslid, wonende te 3080 Duisburg, Begijnhofstraat 7B/21, 
- mevrouw Francine Loockx, raadslid, wonende te 3080 Tervuren, Vlonderse Hoek 1 bus 002,  
als vertegenwoordigers voor de algemene vergadering, wordt bevestigd. 
Artikel 3: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van 19 december 2018 wordt opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 

5. IGO DIV: algemene en statutaire algemene vergadering van 21 december 2018 

 
De raad, 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op zijn besluit van 29 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en 
deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 
 
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als 
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven; 
 
Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat 
bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht met een drievierde meerderheid, 
zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van 
de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal 
deelnemende gemeenten haar instemming betuigt; 
 
 



Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de algemene 
vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks worden 
aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de 
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 - Bevestigt de aanduiding bij gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013 van de heer Sebastiaan 
Coudré, voorzitter, wonende te 3080 Duisburg, Huldenbergstraat 27, als afgevaardigde voor de algemene 
en statutaire algemene vergadering van IGO op 21 december 2018. 
(rekening houdende met de onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen en onverenigbaarheid tussen mandaat 
van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur) 
Artikel 2 -  
Algemene vergadering 
1. Goedkeuring verslag 22-06-18 
2. Goedkeuring begroting 2019 
3. Goedkeuring programma 2019 
4. Varia 
Statutaire algemene vergadering:  
goedkeuring statutenwijziging 
Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de algemene en statutaire algemene 
vergadering van 21 december 2018. 
 

 
Onderwerp : BEXIT 
 

6. Goedkeuring van de eerste budgetwijziging 2018 van het autonoom gemeentebedrijf Bexit 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen betreffende de 
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn (volgens vermeld als BVR BBC 25 juni 2010); 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 19 december 2017 houdende goedkeuring budget 2018 
van het autonoom gemeentebedrijf Bexit; 
 
Overwegende dat bepaalde wijzigingen noodzakelijk zijn; 
 
Gelet op het gunstig advies van het MAT op 9 oktober 2018; 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 23 oktober 2018 houdende goedkeuring van de eerste 
budgetwijziging 2018 van het autonoom gemeentebedrijf Bexit; 
Gelet op de korte technische toelichting door Mario Van Rossum, schepen bevoegd voor financiën.  Hij 
behandelt in zijn uiteenzetting zowel de budgetwijziging van het autonoom gemeentebedrijf als deze van 
de gemeente. 



Raadslid Geoffroy de Schaetzen stelt een aantal technisch boekhoudkundige vragen.  Zo wenst hij te 
vernemen wat de stand van zaken is met betrekking tot de straight loan van 11 miljoen euro.   
Financieel directeur Michèle Roelandt antwoordt dat dit thans is vastgesteld op 3,5 miljoen euro.   
Vervolgens licht Wendy Craps, diensthoofd boekhouding, kort toe welke wijzigingen in de lijst van de daden 
van beschikking zijn aangebracht.  Ter verduidelijking licht zij het mechanisme van het systeem van 
overdrachten toe. 
Vervolgens wisselen raadslid de Schaetzen en schepen Mario Van Rossum van gedachten over het te gelde 
maken van de sites 't Wiel en de Oude Jongensschool en de repercussies hiervan op de cashflow.  De exacte 
verkoopmodaliteiten zijn thans nog niet vastgelegd.   
Vervolgens worden een aantal punctuele vragen beantwoord: Gordelfestival, verkoop kavels Kisteveld, 
mobiliteitsplan, betaalmodaliteiten monitoren.  Wat betreft deze laatste topic wenst raadslid de Schaetzen 
een overzicht te krijgen van wat aan vergoedingen aan monitoren wordt uitbetaald. 
Wendy Craps, diensthoofd boekhouding, merkt op dat dit verspreid is over verschillende posten, zij kan 
deze wel traceren en de lijst overmaken aan het raadslid. 
Vervolgens wordt even stilgestaan bij de kosten/inkomstenposten van Panquin.  Zo onder meer wordt 
verduidelijkt wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitbetaling van de laureaten.  Deze 
kostenpost is verhoogd omdat andere uitgaven (bijvoorbeeld landmeterkosten, erelonen advocaten, …) van 
deze post in de loop van dit jaar zijn afgehaald en deze post thans dient aangezuiverd te worden om de 
laureaten effectief te kunnen uitbetalen. 
 
Stemming: met 16 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, 
De Reymaeker, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: De gemeenteraad keurt de eerste budgetwijziging 2018 van Bexit goed. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Boekhouding 
 

7. Goedkeuring van de tweede budgetwijziging van de gemeente Tervuren 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen betreffende de 
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn (volgens vermeld als BVR BBC 25 juni 2010); 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2017 houdende goedkeuring van het 
gemeentebudget voor het dienstjaar 2018; 
 
Overwegende dat bepaalde wijzigingen noodzakelijk zijn; 
 
Gelet op het gunstig advies van het MAT op 9 oktober 2018; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 16 'ja' stemmen bij 8 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, 
De Reymaeker, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 



Enig artikel: De gemeenteraad keurt de tweede budgetwijziging van 2018 van de gemeente Tervuren goed. 
 

 
Onderwerp : Gemeentelijk patrimonium - Projectontwikkeling 
 

8. Sanering Plintveld (Aquafin project): goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “sanering Plintveld (Aquafin project)” werd 
gegund aan S. Bilt, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek; 
 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. TRV3008 werd opgesteld door de 
ontwerper, S. Bilt, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 901.035,25 excl. btw (btw verlegd); 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 0310-00/2280007/IE-10 (ACT-240); 
 
Gelet op de korte technische toelichting door Werner Aerts, schepen bevoegd voor openbare werken; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
 
BESLUIT: 



Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TRV3008 en de raming voor de opdracht 
“sanering Plintveld (Aquafin project)”, opgesteld door de ontwerper, S. Bilt, Antwerpsesteenweg 45, 2830 
Willebroek. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 901.035,25 excl. btw (btw 
verlegd). 
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 
0310-00/2280007/IE-10 (ACT-240). 

 

 
De voorzitter sluit de zitting. 
 

 

Door de raad: 
De algemeen directeur, 
 
 
Roeland Dekerk 

                                                                                            De raad: 
                                                      De voorzitter,  

 
 

                                                    Sebastiaan Coudré 

 

 


