GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 MEI 2012

Aanwezig
Marleen Mertens, burgemeester-voorzitter;
Chris Selleslagh, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, William De Boeck, Patrick
Vertongen, Louis De Smedt, Eddy Willems, schepenen;
Marc Van Godtsenhoven, Jean Dewit, Bart Laeremans, Tom Mensalt, Patrick Mensalt,
Marc Hamelrijckx, Alena Van den Bussche, Paul Hermans, Steven Dupont, Jeannine
Thielemans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Karlijne Van Bree, Kevin Vleminckx, Johan
Declerck, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Luc Van Lint, Anne
Deman, Vincent Fontaine, Jean-Pierre Van Campenhout, raadsleden;

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket na de paasvakantie
2. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Borgt ingevolge de herberekening van het lestijdenpakket
na de paasvakantie
3. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de paasvakantie
4. Basisonderwijs - Kennisname van de facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar
2012-2013
5. Basisonderwijs – Lestijdenpakket - Inrichting van lestijden ten laste van het bestuur
tijdens het schooljaar 2012-2013
6. Basisonderwijs – Capaciteitsbepaling van de gemeentelijke basisscholen
7. Reglement bovenwinkelwonen - Aanpassing
8. Kredietaanpassingen met nummers 11 en 12 voor het dienstjaar 2012 Kennisneming
9. Eerste wijziging financieel meerjarenplan 2012-2016
10. Eerste wijziging budget 2012
11. Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een deelperceel van
de gemeente voor oprichting van een HS-cabine ter hoogte van de Brusselsesteenweg
te 1850 Grimbergen
12. Intergemeentelijke vereniging Haviland – gewone algemene vergadering van 21-62012
a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
13. Intergemeentelijke vereniging Infrax West - gewone en buitengewone algemene
vergaderingen van 5-6-2012
a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
14. Intergemeentelijke vereniging Havicrem - gewone en buitengewone van 20-06-2012
a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke

vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
15. Intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. - algemene vergadering van 25-06-2012
a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
16. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van parkeerplaatsen met een beperkte tijdsduur op het SintAmandsplein ter hoogte van het huisnummer 31
17. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van eenrichtingsverkeer en/of verplicht parkeren deels op de
berm in gedeelten van de Kasteelstraat
18. Lokale politie - Eerste begrotingswijziging 2012
19. Lokale politie - Jaarverslag 2011 – Kennisgeving

Toegevoegde agendapunten
20. Aangevraagd door raadslid Karlijne Van Bree:
•
Het masterplan voor Strombeek-Bever
21. Aangevraagd door raadslid Yves Verberck:
•
Asbestafval op het gemeentelijk containerpark
22. Aangevraagd door raadslid Yves Verberck:
•
Westvaartdijk Grimbergen
23. Aangevraagd door raadslid Luk Raekelboom:
•
Camerabewaking te Strombeek-Bever

Mondelinge vragen

Besloten zitting
24. Lokale politie - Kennisgeving beëindiging contract voor bepaalde tijd naar aanleiding
van niet slagen in de opleiding als agent van politie.
25. Lokale politie - Toewijzing van de functies van inspecteur opengesteld bij de eerste
mobiliteitscyclus 2012 - betrekking van inspecteur van politie bestuurlijke.
26. Lokale politie - Toewijzing van de functies van inspecteur opengesteld bij de eerste
mobiliteitscyclus 2012 - betrekkingen van inspecteur interventie
27. Aanvulling van het besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2012 betreffende de
samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef
28. Aanstellen van een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar bij afwezigheid of
verhindering van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Steven Dupont aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
1e zaak:

Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van
het lestijdenpakket na de paasvakantie

Overwegend dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen toegelaten kunnen
worden tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;

Gelet op het feit dat artikel 141, § 2, van bovenvermeld decreet scholen toelaat om het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling bij elke instapdatum te herberekenen indien het
aantal ingeschreven kleuters groter is dan op de vorige teldag/instapdatum;
Overwegend dat het schoolhoofd van onze gemeentelijke basisschool Beigem na de
zomervakantie, de herfstvakantie, de eerste schooldag van februari en de krokusvakantie
gebruik maakte van dit systeem voor herberekening van het lestijdenpakket voor de
kleuterafdeling en hiervan opnieuw gebruik maakte na de paasvakantie;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 2
mei 2012 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 5
gesubsidieerde lestijden volgens de schalen en 1 aanvullende lestijd lichamelijke
opvoeding met ingang van 16 april 2012;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aanwending met ingang van 16 april 2012 van 5 gesubsidieerde lestijden volgens de
schalen en 1 aanvullende lestijd lichamelijke opvoeding ingevolge de inrichting van
instaplestijden in de gemeentelijke basisschool Beigem goed te keuren.
2e zaak:

Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Borgt ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket na de paasvakantie

Overwegend dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen toegelaten kunnen
worden tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;
Gelet op het feit dat artikel 141, § 2, van bovenvermeld decreet scholen toelaat om het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling bij elke instapdatum te herberekenen indien het
aantal ingeschreven kleuters groter is dan op de vorige teldag/instapdatum;
Overwegend dat het schoolhoofd van onze gemeentelijke basisschool Borgt na de
kerstvakantie, de eerste schooldag van februari en de krokusvakantie gebruik maakte van
dit systeem voor herberekening van het lestijdenpakket voor de kleuterafdeling en
hiervan opnieuw gebruik maakte na de paasvakantie;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 24
april 2012 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 6
gesubsidieerde lestijden volgens de schalen met ingang van 16 april 2012;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aanwending met ingang van 16 april 2012 van 6 gesubsidieerde lestijden volgens de
schalen ingevolge de inrichting van instaplestijden in de gemeentelijke basisschool Borgt
goed te keuren.
3e zaak:

Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van
het lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de paasvakantie

Overwegend dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen toegelaten kunnen
worden tot het kleuteronderwijs;

Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;
Gelet op het feit dat artikel 141, § 2, van bovenvermeld decreet scholen toelaat om het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling bij elke instapdatum te herberekenen indien het
aantal ingeschreven kleuters groter is dan op de vorige teldag/instapdatum;
Overwegend dat het schoolhoofd van onze gemeentelijke basisschool Humbeek na de
kerstvakantie, de eerste schooldag van februari en de krokusvakantie gebruik maakte van
dit systeem voor herberekening van het lestijdenpakket voor de kleuterafdeling en
hiervan opnieuw gebruik maakte na de paasvakantie;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 24
april 2012 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 4
gesubsidieerde lestijden volgens de schalen en 1 aanvullende lestijd lichamelijke
opvoeding met ingang van 16 april 2012;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aanwending met ingang van 16 april 2012 van 4 gesubsidieerde lestijden volgens de
schalen en 1 aanvullende lestijd lichamelijke opvoeding ingevolge de inrichting van
instaplestijden in de gemeentelijke basisschool Humbeek goed te keuren.
4e zaak:

Basisonderwijs - Kennisname van de facultatieve vakantiedagen voor het
schooljaar 2012-2013

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het
schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegend dat de instellingen voor basisonderwijs, in toepassing van bovenvermeld
besluit, per schooljaar over twee facultatieve vakantiedagen kunnen beschikken;
Overwegend dat deze vakantiedagen naar keuze mogen worden aangewend om tegemoet
te komen aan plaatselijke of specifieke omstandigheden en dat zij daartoe mogen worden
opgesplitst in halve dagen;
Gelet op het door de scholen ingediende voorstel betreffende de vastlegging van de
facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar 2012-2013;
Gelet op het gunstig advies dat ter zake werd uitgebracht door de respectievelijke
schoolraden;
Gelet op het protocol die aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De facultatieve vakantiedagen van de gemeentescholen van Grimbergen worden voor het
schooljaar 2012-2013 als volgt vastgelegd:
Gemeentelijke basisschool Beigem
•
maandag 1 oktober 2012 (hele dag)
•
dinsdag 21 mei 2013 (hele dag)
Gemeentelijke basisschool Borgt
•
maandag 1 oktober 2012 (hele dag)
•
dinsdag 21 mei 2013 (hele dag)

Gemeentelijke basisschool Humbeek
•
maandag 1 oktober 2012 (hele dag)
•
maandag 4 februari 2013 (hele dag)
Gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever
•
vrijdag 28 september 2012 (hele dag)
•
maandag 4 maart 2013 (hele dag)
5e zaak:

Basisonderwijs – Lestijdenpakket - Inrichting van lestijden ten laste van het
bestuur tijdens het schooljaar 2012-2013

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs die voor subsidiëring door de Vlaamse
Gemeenschap in aanmerking komt;
Gelet op de verantwoordingen van de schoolhoofden van de gemeentescholen van
Grimbergen betreffende de nood aan lestijden ten laste van het bestuur;
Gelet op de bijkomende toelichting, bemerkingen en overwegingen vanuit de dienst
Personeel en Organisatie;
Overwegend dat daaruit blijkt dat met de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde
lestijden in de gemeentescholen van Grimbergen tijdens het schooljaar 2012-2013
onvoldoende ambten van onderwijzer en kleuteronderwijzer zullen kunnen worden
ingericht om tot een pedagogisch verantwoorde en werkbare schoolorganisatie te komen;
Overwegend dat door het inrichten van 50 lestijden ten laste van het bestuur (waarvan
maximum 38 effectief) het bovenstaande wel kan worden gerealiseerd, aangezien
hierdoor:
•
de voor het geschat aantal leerlingen op 1 september nadelige telling van 1 februari
kan worden gecompenseerd;
•
het (deeltijds) splitsen van te grote klassen mogelijk wordt;
•
de scholen in staat zijn om hun zwakkere leerlingen te ondersteunen (opsplitsing
combinatieklassen en differentiatie);
Gelet op het feit dat onze gemeente ook tijdens de vorige schooljaren lestijden ten laste
heeft genomen (vorig schooljaar 65, waarvan 38 effectief);
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegend dat de gemeenteraad als inrichtende macht moet beslissen over de inrichting
van lestijden ten laste van de gemeente;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Tijdens het schooljaar 2012-2013 wordt door het bestuur het volgend aantal lestijden ten
laste genomen ten behoeve van de gemeentescholen van Grimbergen:
50 lestijden, als volgt te verdelen:
43
•
•
•
•

voor het lager onderwijs, waarvan max. 31 effectief:
Beigem:
2
Borgt:
8
Humbeek:
13
Strombeek-Bever: 20, waarvan max. 8 effectief

7 voor het kleuteronderwijs:
•
Beigem:
6
•
Borgt:
0
•
Humbeek:
1
•
Strombeek-Bever: 0
Art. 2.

De gemeentescholen die bij de start van het schooljaar lestijden ten laste van het bestuur
inrichten in de kleuterafdeling, en vanaf een bepaalde instapdatum extra gesubsidieerde
instaplestijden kunnen inrichten ingevolge een hertelling (1 kleuter = 1 lestijd), moeten
op die datum het aantal lestijden ten laste terug inleveren dat overeenstemt met het
aantal lestijden dat extra gesubsidieerd wordt.
Art. 3.
Indien bij de hertelling op 1 oktober 2012 in de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisschool Beigem, Borgt of Strombeek-Bever met terugwerkende kracht vanaf 1
september 2012 bijkomende gesubsidieerde lestijden kunnen worden ingericht, wordt het
aantal overeenkomstige lestijden ten laste terug ingeleverd.
Art. 4.
Indien in de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek door een
hertelling op 1 oktober 2012 met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2012
bijkomende gesubsidieerde lestijden kunnen worden ingericht, worden per uitzondering
de verkregen lestijden ten laste niet ingeleverd.
De heer Jean Dewit vervoegt de vergadering.
6e zaak:

Basisonderwijs - Capaciteitsbepaling van de gemeentelijke basisscholen

Gelet op het feit dat in toepassing van het decreet van 25 november 2011 betreffende het
inschrijvingsrecht, dat vanaf 1 september 2012 in voege treedt, alle scholen voor de start
van het schooljaar hun capaciteit moeten bepalen;
Overwegend dat een capaciteitsbepaling een vaststellen is van een maximumnorm voor
het aantal leerlingen en dat dit kan per graad, per klas, op schoolniveau, …;
Overwegend dat het schoolbestuur autonoom de maximumnorm(en) vaststelt;
Overwegend dat de aspecten veiligheid en beschikbare ruimte hierbij als leidende criteria
gebruikt werden;
Gelet op het feit dat in het verleden voor de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever
een capaciteitsbeperking werd ingevoerd vanaf het schooljaar 2010-2011
(gemeenteraadsbeslissing 28 januari 2010) en voor de gemeentelijke basisschool Borgt
vanaf het schooljaar 2012-2013 (gemeenteraadsbeslissing 29 maart 2012);
Gelet op het bindend advies van de officier-preventionist van de brandweer Vilvoorde en
het overleg met de preventieadviseur van de GIDPBW Haviland en het betrokken
schoolhoofd;
Gelet op het advies van de betrokken schoolraad omtrent de voorgestelde
capaciteitsbeperking;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in de schoot van het Afzonderlijk
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad, als bestuursorgaan van het schoolbestuur,
bevoegd is om een capaciteitsbeperking vast te stellen voor het gemeentelijk onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Marc Van Godtsenhoven, Jeannine Thielemans, Johan Declerck;
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William De
Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Jean Dewit, Vincent Fontaine, Tom Mensalt;

BESLIST: 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
Voor het schooljaar 2013-2014 voor de gemeentelijke basisschool Beigem de capaciteit
als volgt vast te stellen en te beperken:
Gebouw

Plaats

Nr

Capaciteit

Klas

Gemeentehuisstraat oud
gebouw

gelijkvloers 1

1

22

peuterklas

gelijkvloers 2

2

22

1ste kleuterklas

gelijkvloers 1

3

22

2de kleuterklas A

gelijkvloers 2

4

22

2de kleuterklas B

1ste verdiep 1

5

22

3de kleuterklas A

1ste verdiep 2

6

22

3de kleuterklas B

gelijkvloers 1

7

22

1ste leerjaar

1ste verdiep 1

8

22

2de leerjaar

gelijkvloers 1

9

22

3de leerjaar

gelijkvloers 2

10

22

4de leerjaar A

gelijkvloers 3

11

22

4de leerjaar B

1ste verdiep 1

12

22

5de leerjaar A

1ste verdiep 2

13

22

5de leerjaar B

1ste verdiep 3

14

22

6de leerjaar

Gemeentehuisstraat
nieuwbouw

Gemeentehuisstraat
containers
Molenstraat

TOTAAL

308

Art. 2.
Voor het schooljaar 2013-2014 voor de gemeentelijke basisschool Humbeek de capaciteit
als volgt vast te stellen en te beperken:
Gebouw

Plaats

Nr

Capaciteit

klas

kleuterpaviljoen

gelijkvloers 1 (naast
refter)

1

26

peuter en 1ste
kleuterklas

gelijkvloers 2 (naast
refter)

2

28

peuter en 1ste
kleuterklas

gelijkvloers 3 (oude
kleuterrefter)

3

26

peuter en 1ste
kleuterklas

gelijkvloers 4

4

24

2de kleuterklas A

gelijkvloers 5

5

24

2de kleuterklas B

gelijkvloers 6

6

24

3de kleuterklas A

gelijkvloers 7

7

24

3de kleuterklas B

gelijkvloers 1

8

24

1ste leerjaar A

gelijkvloers 2

9

24

1ste leerjaar B

gelijkvloers 3

10

24

2de leerjaar A

gelijkvloers 4

11

24

2de leerjaar B

1ste verdiep 1

12

24

3de leerjaar A

1ste verdiep 2

13

24

3de leerjaar B

1ste verdiep 3

14

24

4de leerjaar A

Paviljoen lagere
afdeling

1ste verdiep 4

15

24

4de leerjaar B

1ste verdiep 5

16

24

5de leerjaar A

1ste verdiep 6

17

24

5de leerjaar B

1ste verdiep 7

18

24

6de leerjaar A

1ste verdiep 8

19

24

6de leerjaar B

TOTAAL

464

Art. 3.
De instroom in de peuterklas vanaf het schooljaar 2013-2014 te beperken op:
- 22 in de gemeentelijke basisschool Beigem,
- 24 in de gemeentelijke basisschool Borgt,
- 40 in de gemeentelijke basisschool Humbeek,
- 44 in de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever;
waarbij de gemeentelijke basisschool Beigem en Strombeek-Bever de daaropvolgende
schooljaren alternerend 22 en 44 leerlingen inschrijven.
Art. 4.
Daaraan de volgende voorwaarden en principes te koppelen:
•
de leerlingen, die momenteel ingeschreven zijn, krijgen de kans om hun
schoolcarrière te vervolledigen in de gemeentelijke basisschool;
•
de leerlingen die blijven zitten krijgen de kans om een volledige schoolcarrière verder
te zetten in de gemeentelijke basisschool;
•
de leerlingen die tijdelijk (1 schooljaar) genoodzaakt zijn om naar een speelleerklas te
gaan krijgen het daaropvolgende schooljaar de kans om hun schoolcarrière verder te
zetten in de gemeentelijke basisschool;
•
de voorrangsperiodes voor inschrijvingen (broers/zussen, kinderen van
personeelsleden, al dan niet werken met contingentering) worden bepaald;
•
er wordt een chronologisch inschrijvingsregister bijgehouden vanaf het moment dat
de maximumcapaciteit van een klas is bereikt, op basis waarvan ouders kunnen
worden gecontacteerd op het moment dat er een plaats vrijkomt.
Art. 5.
De overschrijding van de in artikels 1 en 2 vastgestelde maximumcapaciteit per lokaal
enkel toe te staan ingevolge de bepalingen in artikel 4, punten 1, 2 en 3.
Art. 6.
Het college van burgemeester en schepen te mandateren om de nadere modaliteiten vast
te stellen omtrent de bepalingen in artikel 4, punten 4, en 5.
7e zaak:

Reglement bovenwinkelwonen - Aanpassing

Gelet op de collegebeslissing van 6 maart 2012 tot het intekenen op de open oproep van
de provincie Vlaams-Brabant voor de wedstrijd bovenwinkelwonen 2012;
Gelet op het wedstrijdreglement Bovenwinkelwonen 2010, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 25 november 2010;
Overwegende dat het op basis van een evaluatie naar aanleiding van de toepassing van
dit reglement bij de wedstrijd bovenwinkelwonen 2011 aangewezen is om een aantal
bepalingen ervan aan te passen of aan te vullen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het wedstrijdreglement "Bovenwinkelwonen" als volgt aan te passen:
•

Artikel 1, eerste lid:
De tekst "Het gemeentebestuur van Grimbergen verleent een geldprijs aan
particulieren of vennootschappen die een bestaand handelspand" wordt vervangen

door:
"Voor zover voldaan wordt aan de hierna bepaalde voorwaarden en binnen de perken
van het jaarlijks in het gemeentebudget opgenomen en goedgekeurd krediet verleent
het gemeentebestuur een geldprijs aan particulieren of vennootschappen die een
bestaand handelspand ";
•

Artikel 1, tweede lid:
"2011" wordt vervangen door "in het jaar van de open oproep";

•

Artikel 5:
de tekst "De aanvragen tot deelname aan de wedstrijd moeten aangetekend of tegen
ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen,
dat in functie van de datum van de bekendmaking van de wedstrijd de uiterste datum
voor indiening zal vaststellen"
wordt vervangen door:
"De aanvragen tot deelname aan de wedstrijd moeten aangetekend of tegen
ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen
vóór 15 september van het jaar van de open oproep.";

•

Artikel 8, 2de lid:
"zijn" wordt vervangen door "worden";

•

Artikel 9:
de huidige tekst wordt vervangen door:
"De toegekende premie is terugvorderbaar indien blijkt dat het pand, na de voltooiing
van de werken, niet daadwerkelijk bewoond wordt.";

•

Artikel 10:
herneemt de tekst van het huidige artikel 9.

8e zaak:

Kredietaanpassingen met nummers 11 en 12 voor het dienstjaar 2012 Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.
Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassing beantwoordt aan de
geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2012
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 23 april 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 11 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 2 mei 2012 de interne kredietaanpassing
met nummer 12 heeft goedgekeurd;

BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 11
GBBCBS/0130-00/6160900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
Beheers- en werkingskosten van
de informatica

5.821,72

GBBCBS/0119-00/6160900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
Beheers- en werkingskosten informatica

680,20

GBBCBS/013000/6160900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Beheers- en werkingskosten informatica

119.500,00

69.580,45

75.402,17

GBBCBS/074001/6120020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Gas

2.381,00

GBBCBS/074002/6120020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Gas

112.409,65

GBBCBS/074003/6120020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Gas

4.884,65

GBBCBS/074000/6110300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Onderhoudskosten technische
benodigdheden

116.188,05

1.571,65

GBBCBS/0740-00/6120020/BESTU
UR/CBS/60/IE-GEEN
Gas

160.344,00

119.128,65

GBBCBS/074002/6120030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Elektriciteit

60.600,00

GBBCBS/074001/6120030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Elektriciteit

7.400,00

GBBCBS/074003/6120030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Elektriciteit

41.500,00

GBB CBS/074000/6120030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Elektriciteit

137.518,00

93.077,50

GBBCBS/074000/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

225.195,95

62.422,50

30.645,92

0,89

153,60

0,89

GBBCBS/0119-00/6129990/BESTU
UR/CBS/60/IE-GEEN
Andere leveringen
GBBCBS/011900/6041010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

Benodigdheden in voorraad (uitleendienst)
GBBCBS/020000/6010500/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Benodigdheden wegen waterlopen

140.000,00

GBBCBS/020000/6119900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Onderhoudswerken aan wegen
en waterlopen

2.361,00

GBBCBS/070300/6129990/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
Andere leveringen

1,01

1,01

50,00

GBBCBS/070300/6160900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Beheers- en werkingskosten informatica

14.250,00

GBBCBS/070300/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Andere leveringen

1.190,00

950,00

GBBCBS/052000/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Andere leveringen

400,00

1.314,40

GBBCBS/0710-00/6430100/BESTU
UR/CBS/60/IE-GEEN
Receptie- en representatiekosten

1.000,00

23.535,75

1.314,40

GBBCBS/071000/6492010/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
Rechtstreekse premies en subsidies
aan gezinnen

2.875,00

GBBCBS/071000/6492010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Rechtstreekse premies en subsidies
aan gezinnen

125,00

GBBCBS/071000/6492030/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
Subsidies aan instellingen ten
dienste van gezinnen

3.000,00

GBBCBS/074003/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

8.660,00

GBBCBS/074000/6123010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Drukwerk en kopies

1.896,80

GBBCBS/074000/6133000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Transport en reiskosten

25.606,80

GBBCBS/0750-02/6129990/BESTU
UR/CBS/60/IE-GEEN
Andere leveringen

100,00

GBBCBS/0750-00/6133000/BESTU
UR/CBS/60/IE-GEEN
Transport en reiskosten

25.484,62

GBBCBS/0902-00/6132040/BESTU
UR/CBS/50/IE-GEEN
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen
voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.

3.000,00

92,46

500,00

500,00

350,00

24.216,20

1.000,00

GBBCBS/0908-00/6132040/BESTU
UR/CBS/60/IE-GEEN
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen
voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.

1.500,00

1.000,00

GBB CBS/045000/6132030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Erelonen en vergoedingen aan advocaten,
artsen en paramedici

32,50

GBB CBS/045000/6132030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Erelonen en vergoedingen aan advocaten,
artsen en paramedici

11.742,50

GBBCBS/019000/6120030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Elektriciteit

79.040,00

GBBCBS/011901/6110300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Onderhoudsk. technische benodigdheden

68.575,00

87,73

GBBCBS/011901/6124010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Technische benodigdheden

2.100,00

GBBCBS/005000/6120010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Water

2.659,26

GBBCBS/002000/6420000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
Minderwaarde op realisatie van
werkingsvorderingen

18.000,00

GBBCBS/011900/6120030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Elektriciteit

15.200,00

87,73

1,03

1,03

56.800,00

GBBCBS/075001/6132040/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen
voor optredens, lesgevers,
gidsen e.d.

11.999,64

GBBCBS/075001/6132040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen
voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.

1.277,96

GBBCBS/075002/6132040/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen
voor optredens, lesgevers,
gidsen e.d.

94,32

GBBCBS/075002/6132040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen
voor optredens, lesgevers,
gidsen e.d.
GBBCBS/0750-02/6132040/BESTU
UR/CBS/80/IE-GEEN
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen
voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.

250,00

3.153,98

400,00

GBBCBS/075000/6132040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen
voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.

39.140,19

GBBCBS/075001/6430100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Receptie- en representatiekosten

90,00

GBBCBS/0750-02/6430100/BESTU
UR/CBS/60/IE-GEEN
Receptie- en representatiekosten
GBBCBS/075000/6430100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Receptie- en representatiekosten

16.925,90

5.100,17

7.335,60

5.109,17

GBBCBS/075001/6124010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Technische benodigdheden

6.001,70

GBBCBS/075002/6124010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Technische benodigdheden

331.94

GBBCBS/075000/6124010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Technische benodigdheden

13.915,62

6.333,64

GBBCBS/075001/6133000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Transport en reiskosten

20.390,60

GBBCBS/075002/6133000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Transport en reiskosten

3.475,60

GBBCBS/075001/6100300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Huur technisch materieel

1.185,50

GBBCBS/075000/6100300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Huur technisch materieel

3.556,50

1.185,50

GBBCBS/075001/6160100/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
Kosten voor schoolreizen, uitstappen
en openluchtklassen

5.216,20

GBBCBS/075002/6160100/BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN
Kosten voor schoolreizen, uitstappen
en openluchtklassen

39,10

GBBCBS/075002/6160100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Kosten voor schoolreizen, uitstappen
en openluchtklassen

4.240,10

GBBCBS/075000/6160100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Kosten voor schoolreizen, uitstappen
en openluchtklassen
GBBCBS/011000/6133000/BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
Transport en reiskosten
GBBCBS/0112-

9.958,20

9.495,40

11,00

2.500,00

00/6133000/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
Transport en reiskosten
GBBCBS/011900/6120020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Gas

63.500,00

GBBCBS/059000/6122000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Boeken, documentatie en abonnementen
(intern gebruik)
GBBCBS/059000/6120030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Elektriciteit

2.511,00

22,65

5.216,20

622,65

GBBCBS/073900/6122000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Boeken, documentatie en abonnementen
(intern gebruik)

22,65

GBBCBS/074000/6122000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Boeken, documentatie en abonnementen
(intern gebruik)

108,68

GBBCBS/074000/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Andere leveringen

6.826,97

GBBCBS/089900/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Andere leveringen
GBBCBS/080200/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Andere leveringen

422,97

3.662,50

GBBCBS/074001/6132030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Erelonen en vergoedingen aan advocaten,
artsen en paramedici
GBBCBS/074000/6132030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Erelonen en vergoedingen aan
advocaten, artsen en paramedici

6.474,20

3.000,00

17.000,00

207.500,00

GBBCBS/068000/6124050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Benodigdheden voor wegen en waterlopen
GBBCBS/068000/6110300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Onderhoudskosten technische
benodigdheden

422,97

3.000,00

GBBCBS/020000/6124050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Benodigdheden wegen en waterlopen
GBBCBS/020000/6140400/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties wegen en waterlopen

131,33

17.000,00

1.040,00

35.000,00

1.025,00

GBBCBS/073900/6124050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Benodigdheden wegen en Waterlopen

53.000,00

GBBCBS/0300-

53.000,00

00/6140250/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties en verwerken huisvuil
GBB CBS/030100/6140250/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties en verwerken huisvuil

2.200.000,00

GBBCBS/052100/6493390/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
Andere bijdragen aan instellingen
met rechtspersoonlijkheid

53.000,00

17.000,00

GBBCBS/052000/6493250/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
Bijdragen werkingskosten van andere
overheidsinstellingen

17.500,00

GBBCBS/011901/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

375,00

17.000,00

1.315,00

GBBCBS/011901/6140200/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

375,00

GBBCBS/079006/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

1.160,00

GBBCBS/011900/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

163.675,00

GBBCBS/070100/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

11.887,10

2.850,00

280,00

GBBCBS/074001/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

160,00

GBBCBS/074002/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

36.788,00

GBBCBS/074002/6140200/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

112,00

GBBCBS/090702/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

600,00

GBBCBS/030900/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

150,00

GBBCBS/030900/6124010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Technische benodigdheden

3.750,00

GBBCBS/089901/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

1.130,00

650,00

GBBCBS/089902/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

2.750,00

2.290,00

GBBCBS/0899-

100,00

100,00

300,00

02/6140200/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
Prestaties gebouwen
GBBCBS/089903/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

850,00

1.050,00

GBBCBS/089904/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

3.500,00

410,00

GBBCBS/080200/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Prestaties gebouwen

72.341,59

GBBCBS/068000/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
Andere leveringen

32.354,00

1.983,34

GBB-CBS/011900/6123020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

69,73

1.058,91

GBB-CBS/011900/6123010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

17.944,41

GBB-CBS/011900/6140300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

3.150,00

4.700,00

I.K. 12

300,00
5.511,78

GBB-CBS/020000/6110300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

3.597,92

GBB-CBS/020000/6140300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

7.377,26

GBB-CBS/020000/6161200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

13.000,00

GBB-CBS/020000/6140300/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

5.560,00
1.891,75

GBB-CBS/020000/6140400/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

190.500,00

GBB-CBS/052000/6123010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

694,00

GBB-CBS/071000/6430100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

22.221,35

GBB-CBS/068000/6132070/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

840,00

GBB-CBS/068000/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

34.337,34

13.838,21
1.314,40
1.689,64
20.379,19
20.379,19

GBB-CBS/071900/6430100/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

80,00

GBB-CBS/074002/6124010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

396,20

GBB-CBS/074000/6110300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

114.616,40

GBB-CBS/074002/6110100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/074002/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

45,78
1.316,96

2.000,00

1.667,38

GBB-CBS/074003/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/074000/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

715,49
15.700,20

GBB-CBS/089901/6122000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/080200/6160900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

1.314,27
370,00

7.565,99

GBB-CBS/011000/6122000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

370,00
44,00

GBB-CBS/011900/6122000/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

300,00

GBB-CBS/030000/6124040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

1.148,29

GBB-CBS/030000/6010400/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

6.351,71

GBB-CBS/020000/6124050/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

17.000,00

GBB-CBS/020000/6010500/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

139.998,99

GBB-CBS/074002/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

36.788,00

GBB-CBS/074000/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

162.773,45

7.179,51

GBB-CBS/011900/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

9.638,60

838,71

GBB-CBS/011900/6010100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

19.930,27

1.545,75

GBB-CBS/013000/6110350/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

44,00
2.154,67
2.154,67
42.731,05
20.692,87
7.179,51

421,08

GBB-CBS/013000/6149900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

100.000,00

GBB-CBS/011900/6124010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

2.003,39

1.625,55

GBB-CBS/011900/6110300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

13.800,00

525,56

GBB-CBS/011900/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

30.645,03

161,95

GBB-CBS/011900/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

160.825,00

4.703,94

GBB-CBS/011200/6430100/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

50,00

GBB-CBS/010100/6430100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

23.800,00

GBB-CBS/011900/6160900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

70.260,65

GBB-CBS/013000/6160900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

44.097,83

GBB-CBS/0309-

3.258,08

50,00
5.600,00
5.600,00
72,33

00/6110500/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/030100/6110500/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

2.000,00

GBB-CBS/030900/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

72,33
2.000,00

GBB-CBS/030900/6149900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

7.000,00

2.000,00

GBB-CBS/011900/6132070/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

20.000,00

807,84

GBB-CBS/039000/6132070/BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
GBB-CBS/039000/6132010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

9.763,51
12.480,00

GBB-CBS/079006/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/079000/6124030/BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN

1.384,05
2.375,00

GBB-CBS/082000/6110100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/082000/6124010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

9.763,51

1.384,05
130,00

7.480,00

GBB-CBS/099000/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

130,00
666,14

GBB-CBS/099000/6110300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

10.850,00

666,14

GBB-CBS/011900/6110100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

121.267,88

363,61

GBB-CBS/020000/6110500/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

66.800,00

14.615,92

GBB-CBS/074002/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

598,78

GBB-CBS/080202/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

258,89

GBB-CBS/080200/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

20.237,92

GBB-CBS/089902/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/080000/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

4.382,84
4.466,69

1.616,83

GBB-CBS/074000/2210307/BESTUUR/CBS/60/IE-18
GBB-CBS/074000/2210300/BESTUUR/CBS/60/IE-18

51,47

343,59

554.664,19
794.018,36

GBB-CBS/080200/6160100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

0,00

GBB-CBS/080200/6160300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

24.992,50

GBB-CBS/089904/6110450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

1.690,00

554.664,19
1.577,28
1.577,28
148,10

GBB-CBS/080200/6110450/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

11.215,00

GBB-CBS/020000/2141007/BESTUUR/CBS/60/IE-18
GBB-CBS/020000/2141000/BESTUUR/CBS/60/IE-18

148,10
57.602,82

265.499,55

GBB-CBS/089902/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

5.040,00

GBB-CBS/080200/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

67.641,59

GBB-CBS/080201/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

28,10

57.602,82
438,19
438,19
5,35

GBB-CBS/089904/6124030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

202,92

GBB-CBS/079001/6119900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

133,10

GBB-CBS/079002/6119900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

108,90

GBB-CBS/079006/6119900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

108,90

GBB-CBS/079000/6119900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

2.500,00

GBB-CBS/075000/6120030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/090800/6120030/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

1.724,56
2.224,56

GBB-CBS/075001/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/075000/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

350,90

1.724,56
120,60

1.918,00

120,60

GBB-CBS/074001/6120010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

79,08

GBB-CBS/074002/6120010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

1.375,85

GBB-CBS/074003/6120010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

1.423,18

GBB-CBS/074000/6120010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

52.162,00

GBB-CBS/074002/6121010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/074000/6121010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

6.654,52
6.700,00

GBB-CBS/074002/6132040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/074000/6132040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

6.654,52
903,15

5.974,92

GBB-CBS/071900/6123010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0719-

2.878,11

903,15
179,64

4.750,00

179,64

00/6129990/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/071000/6109900/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

778,03

GBB-CBS/071000/6100300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

4.716,30

GBB-CBS/071000/6123010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

1.194,00

295,24

GBB-CBS/070300/6110100/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

1.900,00

51,91

GBB-CBS/070300/6140200/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

9.715,00

GBB-CBS/070300/6123020/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

778,03

51,91
130,00

GBB-CBS/070300/6123010/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

2.850,00

GBB-CBS/070101/6110300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

237,10

GBB-CBS/070100/6110300/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

307,34

GBB-CBS/020000/6124040/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

130,00
307,34
307,34
815,12

De heer Bart Laeremans verlaat de vergadering.
De heer Steven Dupont vervoegt de vergadering.
9e zaak:

Eerste wijziging financieel meerjarenplan 2012-2016

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota;
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de
staat van het financiële evenwicht;
Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar
waarop het meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en
uitgaven bevat van enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige
beleid;
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming
bevat van enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op
kasbasis per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de
autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van
het meerjarenplan betrekking heeft groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de
autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is
aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Marc Van Godtsenhoven, Jeannine Thielemans, Johan Declerck, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Jean Dewit, Vincent Fontaine,
Steven Dupont;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William De
Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Tom Mensalt;
BESLIST: met 16 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Artikel 1.
Keurt onderstaande wijziging van het meerjarenplan 2012-2016 goed, dat samengevat
volgende financiële resultaten geeft:
Resultaat op kasbasis:
2012
2013
2014
2015
2016

=
=
=
=
=

870.284,29
96.703,04
302.136,20
297.900,65
445.849,61

Autofinancieringsmarge:
euro
euro
euro
euro
euro

2012
2013
2014
2015
2016

=
=
=
=
=

- 4.480.098,92 euro
- 2.323.320,85 euro
- 1.682.454,84 euro
- 897.735,55 euro
39.447,96 euro

Art. 2.
De eerste wijziging van het meerjarenplan aan de toezichthoudende overheid over te
maken.
10e zaak:

Eerste wijziging budget 2012

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op omzendbrief BB 2011/3 d.d. 15 juli 2011 houdende instructies voor het opstellen
van de meerjarenplannen en de budgetten 2012 van de gemeenten en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op omzendbrief BB 2011/6 d.d. 23 december 2011 houdende aanvullende
instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012 van de
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het budget bestaat uit een beleids- en een financiële nota;
Overwegende dat de doelstellingennota uit de beleidsnota van het budget de
beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat die zijn opgenomen in de strategische nota
van het meerjarenplan;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis van het budget positief is;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge van het budget gelijk is aan de
autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:

///
onthouden zich:
Marc Van Godtsenhoven, Jeannine Thielemans, Johan Declerck, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Jean Dewit, Vincent Fontaine,
Steven Dupont;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William De
Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Tom Mensalt;
BESLIST: met 16 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Artikel 1.
Keurt de wijziging goed van het budget 2012 waarvan het resultaat op kasbasis
870.284,29 euro en de autofinancieringsmarge - 4.480.098,92 euro bedraagt.
Art. 2.
Keurt de aangepaste lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten goed.
Art. 3.
De eerste budgetwijziging van 2012 aan de toezichthoudende overheid over te maken.
11e zaak:

Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een
deelperceel van de gemeente voor oprichting van een HS-cabine ter hoogte
van de Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen

Gelet op het feit dat de nv Sibelgas een voorstel voor "Voorlopige erfpachtovereenkomst"
opgemaakt heeft voor een strook grond, eigendom van de gemeente, gelegen in de
Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen;
Gelet op het feit dat de nv Sibelgas de grondstrook wenst te gebruiken voor de oprichting
van een HS-cabine;
Overwegend dat volgens vermeld voorstel een erfpachtrecht gevestigd zou worden van 99
jaar tegen de éénmalige betaling van € 99,00;
Gezien met toepassing van artikel 43, §2, 12°, van het gemeentedecreet, het stellen van
daden van beschikking een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad is;
Gezien voorstel 1 het economisch meest gunstige voorstel is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Vincent Fontaine;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William De
Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Marc Van Godtsenhoven, Jeannine Thielemans, Johan Declerck, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Het voorstel van "Voorlopige erfpachtovereenkomst" voor een perceel grond bestemd
voor de oprichting van een HS-cabine, opgemaakt door de nv Sibelgas, gelegen in de
Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen, goed te keuren.
Art. 2.

Akkoord te gaan met voorstel 1 inzake de inplanting van deze HS-cabine.
12e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Haviland – gewone algemene vergadering
van 21-6-2012
a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger

a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Haviland;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Haviland plaatsvindt op 21-62012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone algemene vergadering:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15-12-2011: goedkeuring;
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2011;
3. jaarrekening 2011 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31-12-2011,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring;
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring;
5. verslag van de commissaris over het 46ste maatschappelijk dienstjaar: goedkeuring;
6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;
7. vaststelling resultaatsbestemming;
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten;
9. aanduiding lid raad van bestuur: goedkeuring;
10. begrotingswijziging begroting 2012: goedkeuring;
11. Varia.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8-5-2012
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Vincent Fontaine;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William De
Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Marc Van Godtsenhoven, Jeannine Thielemans, Johan Declerck, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone
algemene vergadering van 21-6-2012 van de intergemeentelijke vereniging Haviland:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15-12-2011: goedkeuring;
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2011;

3. jaarrekening 2011 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31-12-2011,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring;
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring;
5. verslag van de commissaris over het 46ste maatschappelijk dienstjaar: goedkeuring;
6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;
7. vaststelling resultaatsbestemming;
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten;
9. aanduiding lid raad van bestuur: goedkeuring;
10. begrotingswijziging begroting 2012: goedkeuring;
11. Varia.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering van 21-6-2012
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Haviland;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Haviland plaatsvindt op 21-62012;
Gelet op de aangetekende brief van 24-4-2012 van Haviland waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de gewone algemene vergadering 21-6-2012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze gewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de gewone algemene vergadering van Haviland van 21-6-2012
waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen worden uitgebracht op naam van Jaak Cauwenberghs;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Bart Laeremans;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Alena Van den Bussche;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Steven Dupont;
•
4 ongeldige stemmen worden uitgebracht;
•
1 blanco stem wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de gewone algemene vergadering van Haviland van 21-6-2012 waaruit blijkt dat:

•
•
•
•

19 stemmen worden uitgebracht op naam van Marleen Mertens;
1 stem wordt uitgebracht op naam van Alena Van den Bussche;
2 stemmen wordt uitgebracht op naam van Karlijne Van Bree;
5 ongeldige stemmen worden uitgebracht;

BESLIST:
Artikel 1.
M. Jaak CAUWENBERGHS als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de gewone algemene vergadering van 21-6-2012 van de
intergemeentelijke vereniging Haviland.
Art. 2.
Mw. Marleen MERTENS als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de gewone
algemene vergadering van 21-6-2012 van de intergemeentelijke vereniging Haviland.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de gewone algemene vergadering van Haviland op 21-6-2012 (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
agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
13e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Infrax West - gewone en buitengewone
algemene vergaderingen van 5-6-2012
a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger

a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging Infrax
West;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene
vergadering van Infrax West plaatsvinden op 5-6-2012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2011 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van deze algemene vergaderingen:
•
1.
2.
3.
4.

Algemene vergadering:

Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2011
Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2011
Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2011 en de winstverdeling
Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2011.
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun
activiteiten op 5-6-2012
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het toezicht gedurende 2011
6. Toetreding gemeenten voor Infra-X-net

7. Huldiging van personeelsleden
•

Buitengewone algemene vergadering:

Statutenwijziging:
- artikel 28: commissie behoorlijk bestuur
- artikel 30: sectorcomités - samenstelling
- artikel 31: sectorcomités - bevoegdheid
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2-5-2012
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot eens stemming waaruit blijkt dat:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Vincent Fontaine;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William De
Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Marc Van Godtsenhoven, Jeannine Thielemans, Johan Declerck, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de agendapunten met toelichtingsnota's van respectievelijk de
algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 5-6-2012 van
Infrax West:
•

Algemene vergadering:

1.
2.
3.
4.

Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2011
Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2011
Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2011 en de winstverdeling
Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2011.
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun
activiteiten op 5-6-2012
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het toezicht gedurende 2011
6. Toetreding gemeenten voor Infra-X-net
7. Huldiging van personeelsleden
•

Buitengewone algemene vergadering:

Statutenwijziging:
- artikel 28: commissie behoorlijk bestuur
- artikel 30: sectorcomités - samenstelling
- artikel 31: sectorcomités - bevoegdheid
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone en buitengewone algemene
vergadering van 5-6-2012 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden) die bij afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te
mandateren om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing toe te zenden aan Infrax West en de aangeduide
gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging Infrax
West;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene
vergadering van Infrax West plaatsvinden op 5-6-2012;
Gelet op het aangetekend schrijven van 2-3-2012 en 3-4-2012 van Infrax West waarbij
ons bestuur uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger aan te duiden door deze algemene vergaderingen;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2011 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze gewone en buitengewone algemene vergaderingen en het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene
vergadering van Infrax West van 5-6-2012 waaruit blijkt dat:
•
21 stemmen worden uitgebracht op naam van Chris Selleslagh;
•
2 stemmen worden uitgebracht op naam van Yves Verberck;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Tom Mensalt;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Lik Raekelboom;
•
2 ongeldige stemmen wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van
Infrax West van 5-6-2012 waaruit blijkt dat:
•
15 stemmen worden uitgebracht op naam van Patrick Vertongen;
•
4 stemmen worden uitgebracht op naam van Mari Casado;
•
2 stemmen worden uitgebracht op naam van Tom Mensalt;
•
2 stemmen worden uitgebracht op naam van Kevin Vleminckx;
•
2 ongeldige stemmen worden uitgebracht;
•
2 blanco stemmen worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
M. Chris SELLESLAGH als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor deelname
aan de gewone algemene vergadering gevolgd door de buitengewone algemene
vergadering van 5-6-2012 van Infrax West.
Art. 2.
M. Patrick VERTONGEN als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de gewone
algemene vergadering gevolgd door de buitengewone algemene vergadering van 5-62012 van Infrax West.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de gewone algemene vergadering gevolgd door de buitengewone
algemene vergadering van Infrax West op 5-6-2012 (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 agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan Infrax West en de aangeduide gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

14e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Havicrem - gewone en buitengewone van
20-06-2012
a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger

a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Havicrem;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op 20-62012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone algemene vergadering:
1. Goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 21-12-2011
2. Voorstelling nieuwbouwproject "Zemst"
3. Stand van zaken fasering nieuwbouwproject
4. Jaarrekening 2011: vaststelling en goedkeuring jaarrekening conform artikel 65 en 68
van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
artikel 33 van de statuten van Havicrem
5. Verslag bedrijfsrevisor: kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor conform artikel 65
van het decreet en artikel 33 van de statuten
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15-5-2012
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Vincent Fontaine;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William
De Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Marc Van Godtsenhoven, Jeannine Thielemans, Johan Declerck, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone
algemene vergadering van 20-6-2012 van de intergemeentelijke vereniging Havicrem:
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 21-12-2011
Voorstelling nieuwbouwproject "Zemst"
Stand van zaken fasering nieuwbouwproject
Jaarrekening 2011: vaststelling en goedkeuring jaarrekening conform artikel 65 en 68
van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
artikel 33 van de statuten van Havicrem
5. Verslag bedrijfsrevisor: kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor conform artikel 65
van het decreet en artikel 33 van de statuten

Art. 2.

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering van 20-6-2012
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Havicrem cv, Mechelsesteenweg 277 te 1800 Vilvoorde,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Havicrem;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op 20-62012;
Gelet op de brief van 3-5-2012 van Havicrem waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt een
gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de gewone
algemene vergadering 20-6-2012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze gewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de gewone algemene vergadering van Havicrem van 20-6-2012
waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen worden uitgebracht op naam van Louis De Smedt;
•
4 stemmen worden uitgebracht op naam van Luk Raekelboom;
•
3 stemmen worden uitgebracht op naam van Marc Van Godtsenhoven;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Eddy Willems;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Kevin Vleminckx;
•
1 ongeldige stem wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de gewone algemene vergadering van Havicrem van 20-6-2012 waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen worden uitgebracht op naam van Marleen Mertens;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Eddy Willems;
•
6 ongeldige stem men worden uitgebracht;
•
3 blanco stemmen worden uitgebracht;

BESLIST:
Artikel 1.
M. Louis DE SMEDT als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor deelname
aan de gewone algemene vergadering van 20-6-2012 van de intergemeentelijke
vereniging Havicrem.
Art. 2.

Mw. Marleen MERTENS als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de gewone
algemene vergadering van 20-6-2012 van de intergemeentelijke vereniging Havicrem.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de gewone algemene vergadering van Havicrem op 20-6-2012 (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
agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Havicrem cv, Mechelsesteenweg 277 te 1800 Vilvoorde,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
15e zaak:

Intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. - algemene vergadering van 25-062012
a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger

a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
I.W.V.B.;
Overwegende dat de algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op 25-6-2012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene vergadering:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2011
b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2011
c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2011
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Benoeming commissaris lid IBR voor I.W.V.B.
7. Mededelingen.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15-5-2012
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene
vergadering van 25-6-2012 van de intergemeentelijke vereniging I.W.V.B.:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2011
b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2011
c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2011
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers

6. Benoeming commissaris lid IBR voor I.W.V.B.
7. Mededelingen.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 25-6-2012 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
I.W.V.B., Stropkaai 14 te 9000 Gent,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
I.W.V.B.;
Overwegende dat de algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op 25-6-2012;
Gelet op de aangetekende brief van 11-5-2012 van I.W.V.B. waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de algemene vergadering 25-6-2012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van I.W.V.B. van 25-6-2012 waaruit
blijkt dat:
•
15 stemmen worden uitgebracht op naam van Kevin Vleminckx;
•
2 stemmen worden uitgebracht op naam van Vincent Fontaine;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Jaak Cauwenberghs;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Marc Van Godtsenhoven;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Jean Dewit;
•
7 ongeldige stemmen worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de algemene vergadering van I.W.V.B. van 25-6-2012 waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen worden uitgebracht op naam van Luc Van Lint;
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Marc Van Godtsenhoven;
•
7 ongeldige stemmen worden uitgebracht;
•
1 blanco stem wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.

M. Kevin VLEMINCKX als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor deelname
aan de algemene vergadering van 25-6-2012 van de intergemeentelijke vereniging
I.W.V.B.
Art. 2.
M. Luc VAN LINT als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de algemene
vergadering van 25-6-2012 van de intergemeentelijke vereniging I.W.V.B.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de algemene vergadering van I.W.V.B. op 25-6-2012 (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
agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
I.W.V.B., Stropkaai 14 te 9000 Gent,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Met toepassing van artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
vervoegt Jean Muyldermans als korpschef van de lokale politie de vergadering.
16e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van parkeerplaatsen met een beperkte
tijdsduur op het Sint-Amandsplein ter hoogte van het huisnummer 31

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het aanleggen van parkeerplaatsen ter hoogte van het klooster aan
het St-Amandsplein ten behoeve van het kinderdagverblijf;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie voor verkeer d.d. 12 januari 2012
inzake het verplaatsen van de bestaande fietsenstalling aan het kinderdagverblijf en het
voorzien op deze plaats van parkeerplaatsen voor wagens met een beperkte tijdsduur van
15 minuten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Marc Van Godtsenhoven, Jeannine Thielemans, Johan Declerck;
onthouden zich:
Jean Dewit, Vincent Fontaine;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William De
Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Steven
Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 2 onthoudingen

Artikel 1.
De parkeerplaatsen op het Sint-Amandsplein ter hoogte van het huisnummer 31 worden
beperkt in tijd (max. 15 min.).
Art. 2.
Deze parkeerplaatsen zullen gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige borden
E9a met onderbord 'max. 15 min'.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
Art. 4.
Dit besluit zal voor kennisname en/of verder gevolg aan de bevoegde hogere overheden
worden gezonden.
17e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van eenrichtingsverkeer en/of verplicht
parkeren deels op de berm in gedeelten van de Kasteelstraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Gelet op het Ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de parkeerproblematiek in de Kasteelstraat aan de inham tussen de
huisnummers 91 en 111;
Gelet op de moeilijke doorgang in de bovenvermelde inham als er langs beide zijden
geparkeerd wordt;
Overwegend dat het daarom aangewezen is om eenrichtingsverkeer en/of verplicht
parkeren deels op de berm in te stellen in de Kasteelstraat aan de inham tussen de
huisnummers 91 en 111 en dit langs de zijde van de woningen;
Gelet op de vraag om aan de inham in de Kasteelstraat tussen de huisnummers 121 en
151 eveneens een eenrichtingsverkeer in te stellen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Vincent Fontaine;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William
De Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Marc Van Godtsenhoven, Jeannine Thielemans, Johan Declerck, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
In de Kasteelstraat aan de inham tussen de huisnummers 91 en 111 worden de volgende
maatregelen ingesteld:
•
eenrichtingsverkeer in de richting van de Rijkendalstraat;

•

verplicht parkeren deels op de berm langs de zijde van de woningen.

In de Kasteelstraat aan de inham tussen de huisnummer 121 en 151 wordt de volgende
maatregel ingesteld:
•
eenrichtingsverkeer in de richting van de Bloemendallaan.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregelen zullen gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden C1, F19 en E9f (met onderborden Xa of Xb).
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
Art. 4.
Dit besluit zal voor kennisname en/of verder gevolg aan de bevoegde hogere overheden
worden gezonden.
18e zaak:

Lokale politie - Eerste begrotingswijziging 2012

Gelet op de noodzaak om de politiebegroting 2012 te wijzigen om de goede werking van
de politiezone te vrijwaren;
Gelet op het ontwerp van de eerste begrotingswijziging voor de lokale politie voor het
dienstjaar 2012;
Overwegende dat de raad moet beraadslagen over de begrotingswijzigingen van uitgaven
en ontvangsten der politiezone;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover te hebben
beraadslaagd;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Akkoord te gaan met de voorgelegde eerste begrotingswijziging van de politiezone voor
het dienstjaar 2012.
19e zaak:

Lokale politie - Jaarverslag 2011 - Kennisgeving

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het jaarverslag 2011 van de lokale politie van Grimbergen;
BESLIST:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2011 van de lokale politie van
Grimbergen.

Toegevoegde agendapunten
20e zaak:

Toegevoegd punt aangevraagd door raadslid Karlijne Van Bree: Het
masterplan voor Strombeek-Bever

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Karlijne Van Bree betreffende het
Masterplan voor Strombeek-Bever.
21e zaak:

Toegevoegd punt aangevraagd door raadslid Yves Verberck: Asbestafval op
het gemeentelijk containerpark

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Yves Verberck betreffende het
asbestafval op het gemeentelijk containerpark.

22e zaak:

Toegevoegd punt aangevraagd door raadslid Yves Verberck: Westvaartdijk
Grimbergen

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Yves Verberck betreffende de
Westvaartdijk te Grimbergen.
23e zaak:

Toegevoegd punt aangevraagd door raadslid Luk Raekelboom:
Camerabewaking te Strombeek-Bever

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Luk Raekelboom i.v.m.
camerabewaking te Strombeek-Bever

Mondelinge vragen
Vanwege raadslid Johan Declerck
Raadslid Johan Declerck stelt vast dat er sprake is van energieverspilling in gemeentelijke
gebouwen. Zo werd de verwarming in de kleedkamers van het Prinsenbos volop draaiend
aangetroffen op 4 mei 2012. Ook in de het Cultuurcentrum stelt zich een probleem:
terwijl de verwarming aan staat moeten in de bibliotheek de deuren worden geopend om
te koelen.
Vanwege raadslid Karlijne Van Bree
Raadslid Karlijne Van Bree wijst erop dat wegenwerken in Beverstraat / Meisestraat
sprake is van veel sluikverkeer waarbij men moet aanschuiven. Hierdoor is een rijrichting
haast niet te gebruiken;
Verder vestigt raadslid Karlijne Van Bree de aandacht op het feit dat bevuilde goten bij
hevige regenval problemen veroorzaken. Ze vraagt naar de systematiek in het onderhoud
van de goten.
Vanwege raadslid Steven Dupont
Raadslid Steven Dupont informeert naar de stand van zaken in verband met de
parkeerproblematiek bij de Verbindingsweg (cf. gebruik van plaatsen voor
personenwagens door vrachtwagens of trekkers).
Vanwege raadslid Luk Raekelboom
Raadslid Luk Raekelboom verwijst naar zijn schriftelijke vraag in verband met putten in
de Sint-Amandsstraat.
Vanwege raadslid Yves Verberck
Raadslid Yves Verberck vraagt of het mogelijk is om de put in de Kerkverldweg af te
dekken met een plaat nu binnenkort Dorpkermis zal plaatsvinden.
Vanwege raadslid Marc Van Godtsenhoven
Raadslid Marc Van Godtsenhoven komt terug op de reeds eerder aangehaalde
problematiek betreffende de aanduiding van het fietspad op de Romeinsesteenweg onder
de Brug van de A12. Deze ontbreekt nog steeds, zodat fietsers op de rijweg rijden.
Vanwege raadslid Yves Verberck
Raadslid Yves Verberck informeert naar de stand van zaken betreffende het luxebordeel
in de Driesstraat.

Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 26 april 2012 zodat deze, overeenkomstig artikel 33, 4de
lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Marleen Mertens

