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Aanwezig: 
De Rop Johan, Rons Alexis, Merckaert Marleen, Lovato Ann, Bronselaer Bram, Hanon Patrick, 
Van den Brande Gerda, Beerens Albert, Mouallali Nora, Geerinckx Veerle (voorzitter) 
(stemgerechtigde leden) 
Zelderloo Elke, Mokhtar Karima, D’Herde Kathleen (raadgevende leden) 
Michiels Leen, Bruggeman Dany (deskundigen) 
Carleer Bert (secretaris) 
 
Verontschuldigd:  
Rollier Jill, Janssens Brigitte, Van Craenenbroeck Hilde, Linthout Johan 
 

De Voorzitter stelt vast dat er voldoende aanwezigen zijn om geldig te beraadslagen en opent 
de vergadering om 12u35. 

 
 

1. Goedkeuring verslag RVB 11.02.2020 
 

 
 
Besluit 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Heraanleg buitenomgeving en nieuwe asbestemmingen 
 
  

 
In het actieplan 2020 werden een aantal noodzakelijke werken aan de buitenomgeving 
voorzien:  de bestaande strooiweide en de aanplantingen op het talud aan de straatzijde 
herstellen, de keerwand ‘stabiliseren’, een tweede strooiweide en nieuwe asfaltpaden 
aanleggen. Niet in het actieplan, maar even noodzakelijk en dringend: een beter bosbeheer. 
 
Naar aanleiding van deze werken en de verplichtingen in het decreet, stelt zich de vraag wat de 
visie van het bestuur is op de verdere ontwikkeling van de site en welke – eventueel meer 
ecologische - vormen van asbestemming hierin een plaats kunnen krijgen, rekening houdend 
met de maatschappelijke rol van de intergemeentelijke vereniging maar ook met  ruimtelijke & 
planologische beperkingen van de site, maatschappelijke tendensen en economische en 
concurrentiële overwegingen. 
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Uit de discussie blijkt vooral dat er nood is aan een ruimtelijke visie en een beter planologisch 
kader voor (de omgeving van) de site.   
 
Besluit 
 
De directeur zal samenzitten met het Agentschap Natuur en Bos over het bosbeheer en over 
de mogelijkheden om op de onbenutte percelen meerdere vormen van asbestemming te 
voorzien.  
 

3. Personeel: begrotingswijziging 
 

 
 
Sinds de opmaak van de begroting in oktober vonden enkele personeelswijzigingen plaats met 
goedkeuring van de raad.  
Door deze personeelswijzigingen dalen de personeelskosten op de begroting van 1.022 K naar 
1.012 K. De directeur merkt op dat de eigenlijke personeelskosten vaak afwijken van de initiële  
begroting door een grote reeks onbekenden bij de opmaak van de begroting zoals het aantal 
uren interim- en studentenarbeid, aanvragen voor werktijdverkorting, enz.  
 
 

Namens de raad van bestuur, 
 
 
Veerle Geerinckx    Bert Carleer 
Voorzitter    Secretaris 


