GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JUNI 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;
Hans Habils, gemeentesecretaris.

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Aanvulling algemeen politiereglement - Reglement gebruik "Park van der Noot"
2. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het afbakenen van een bijkomende zone in Humbeek met eenzelfde
tonnenmaatbeperking van 3,5 ton (uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd
landbouwvoertuigen)
3. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een verkeersregeling in Borrestraat, Vorststraat en
Kloosterdam
4. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het wijzigen van het parkeerverbod op parking Ter Wilgen
5. Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (politiecombi) - Voorwaarden en wijze van
gunnen
6. Lokale politie - Aankoop zichtbaar gedragen persoonlijke kogelwerende vesten voor
interventiedienst en bestuurlijke dienst
7. Lokale politie - Aankoop motorhelmen met geïntegreerd audiosysteem voor leden van
de bestuurlijke dienst
8. Lokale politie - Aankoop damesfiets voor wijkdienst
9. Lokale politie - Huur en onderhoud kopieertoestellen
10. Wijziging retributiereglement inzake het ter beschikking stellen van de gemeentelijke
sportinfrastructuur (2012-2013)
11. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket na Hemelvaartsdag.
12. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Borgt ingevolge de herberekening van het lestijdenpakket
na Hemelvaartsdag.
13. Basisonderwijs - kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket na Hemelvaartsdag.
14. Kredietaanpassingen met nummers 86 en 87 voor het dienstjaar 2011 Kennisneming
15. Kredietaanpassingen met nummers 13,14 en 15 voor het dienstjaar 2012 Kennisneming

16. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - Vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen - Rekening 2011.
17. Goedkeuring aanvullende akte voor de erfpachtovereenkomst met de Vrije
Basisschool Prinsenhof
18. Gemeenteraadscommissie personeel
a) Kennisneming aanpassing samenstelling gemeenteraadscommissie personeel
b) Vervanging van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeel
19. Aanstelling van drie commissarissen voor de controle op de financiële toestand, de
jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen
20. Intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. - buitengewone algemene vergadering van
10-09-2012:
a) kennisname agendapunten, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger

Toegevoegde agendapunten
21. Aangevraagd door raadslid Marc Van Godtsenhoven: Bebloeming
22. Aangevraagd door raadslid Alena Van den Bussche: Voorstel van motie om op korte
termijn te komen tot duurzame mobiliteitsinvesteringen in de Vlaamse Rand in plaats
van een uitbreiding van de ring rond Brussel.
23. Aangevraagd door raadslid Bart Laeremans: Lokale problemen van wateroverlast
24. Aangevraagd door raadslid Bart Laeremans: Jaarmarkt in Grimbergen
25. Aangevraagd door raadslid Luk Raekelboom:
Aanpak van de hangjongeren in Strombeek

Mondelinge vragen

Besloten zitting
26. Kennisneming eindevaluatie van het functioneren van de gemeenteontvanger tijdens
zijn proefperiode en voorstel tot indiensthouding en definitieve benoeming van de
titularis

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

Aanvulling algemeen politiereglement - Reglement gebruik "Park van der
Noot"

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet en artikel 119 van de nieuwe gemeentewet
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad op het vlak van het vaststellen van
de gemeentelijke reglementen en politieverordeningen;
Gelet op artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet betreffende de bevoegdheden van de
gemeente inzake de handhaving van de openbare orde;
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Grimbergen, opnieuw
vastgesteld in gemeenteraadszitting van 23-2-2006 en gewijzigd bij de
gemeenteraadsbesluiten van 27-9-2007, 22-5-2008, 27-8-2008, 25-9-2008, 12-12-2008
en 5-3-2009;
Gelet op de aanhoudende diverse klachten betreffende overlast in het park "Van Der
Noot";
Overwegende dat in dit kader reeds beslist werd om het park te voorzien van een
omheining met poorten;

Overwegende dat bijgevolg openingsuren voor vermeld park dienen vastgesteld te
worden;
Gelet tevens op het voorstel om een integraal reglement op te stellen betreffende het
gebruik van vermeld park;
Overwegende dat, ingevolge artikel 3 van hoofdstuk 5 ("Groene ruimten") van het
algemeen politiereglement, de bevoegde overheid openingsuren voor openbare parken en
tuinen kan bepalen;
Gelet op artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet betreffende de bekendmaking en
inwerkingtreding van de gemeentelijke reglementen en verordeningen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Onderstaand reglement betreffende het gebruik van het Park "Van Der Noot" goed te
keuren:
I. Algemeen

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op het park “Van Der Noot”, gelegen te Strombeek-Bever
tussen het Sint-Amandsplein, de de Villegas de Clercampstraat, de Van Der Nootstraat en
de Meisestraat.

Artikel 2
Het park “Van Der Noot” is een openbaar park dat openstaat voor het verkeer van
personen en in hoofdorde bestemd is voor wandelen of ontspanning. Bijgevolg valt dit
domein onverminderd onder het toepassingsgebied van het algemeen politiereglement
van de gemeente Grimbergen (hoofdstuk 5 “Groene ruimten” in het bijzonder).
II. Toegang

Artikel 3
In toepassing van artikel 3 van hoofdstuk 5 van het algemeen politiereglement worden de
openingsuren van het park Van Der Noot als volgt vastgesteld:
Periode

Openingsuren

1 april t.e.m. 30 september

7.30 uur tot 22.00 uur

1 oktober t.e.m. 31 maart

7.30 uur tot 18.00 uur

Artikel 4
Buiten deze openingsuren wordt het park afgesloten.

Artikel 5
Overeenkomstig het algemeen politiereglement is de toegang tot het park verboden voor:
•
motorvoertuigen (art. 6 van hoofdstuk 5),
•
niet-gemotoriseerde voertuigen (art. 7 van hoofdstuk 5),
•
fietsen (art. 7 van hoofdstuk 5),
•
skateboards (art. 7 van hoofdstuk 5),
•
paarden, vee (art. 7 van hoofdstuk 5).
Deze bepaling geldt niet voor kinderwagens, rolstoelen voor mindervaliden en fietsen
bestuurd door kinderen jonger dan 11 jaar voor zover hun gedrag de veiligheid van de
andere gebruikers niet in gevaar brengt. (art. 7 van hoofdstuk 5)

Artikel 6
Overeenkomstig het algemeen politiereglement moeten dieren met alle gepaste middelen
vastgehouden worden, minstens met een korte leiband. (art. 10, §3, van hoofdstuk 5)

III. Recreatie

Artikel 7
Overeenkomstig het algemeen politiereglement is het verboden:
•
over te gaan tot spelen die de gebruikers van het park kunnen hinderen of de rust
van de plaats of van de bezoekers kunnen storen. (art. 5 van hoofdstuk 5), waarbij
lawaai of rumoer dat wordt veroorzaakt door spelende kinderen echter,
overeenkomstig art. 1 van afdeling 4.2. (“geluidsoverlast”) van het algemeen
politiereglement, niet kan worden beschouwd als overlast;
•
vuur te maken (art. 8 van hoofdstuk 5);
•
te kamperen in een tent, voertuig, caravan of mobilhome (art. 12 van hoofdstuk 5);
•
knoppen en bloemen of planten te verwijderen, bomen te verminken, schudden of
ontschorsen, takken, bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden, palen of
andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken, wegen en
dreven te beschadigen, zich te begeven in bloemperken, ze te vernietigen of te
beschadigen, in bomen te klimmen. (art. 15 van hoofdstuk 5).

Artikel 8
Overeenkomstig artikel 10 van hoofdstuk 5 (“Groene ruimten”) van het algemeen
politiereglement is het verboden dieren binnen te brengen in het speelterrein, met
uitzondering van politiehonden en assistentiehonden.
Overeenkomstig afdeling 3.10 van het algemeen politiereglement (betreffende het
gebruik van de gemeentelijke speelterreinen):
•
moeten de speeltoestellen zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet
in het gedrang komen;
•
mag het speelterrein niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor het
geconcipieerd is;
•
dienen kinderen onder de zeven jaar vergezeld te zijn van één van hun ouders of de
persoon aan wiens hoede ze werden toevertrouwd;
•
is de gemeente niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op het speelterrein.
IV. Netheid

Artikel 9
Overeenkomstig afdeling 2.1. (“Netheid van de openbare ruimte”) en art. 14 van
hoofdstuk 5 (“Groene ruimten”) van het algemeen politiereglement is het verboden om de
groene ruimten alsmede hun roerende goederen, straatmeubilair en monumenten te
bevuilen, op welke manier dan ook, door eigen toedoen of door toedoen van personen,
dieren of zaken waarover men de hoede of het toezicht heeft.

Artikel 10
De persoon die een hond begeleidt is verplicht om te zorgen voor de opruiming van de
uitwerpselen die deze in het park achterlaat. (art. 7 van hoofdstuk 6).
De eigenaar of begeleider van één of meerdere honden, uitgezonderd blinden, is er in dit
kader toe gehouden, overeenkomstig het algemeen politiereglement, steeds in het bezit
te zijn van een niet gebruikt zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond.
Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden.

Artikel 11
Overeenkomstig het algemeen politiereglement is het verboden voedsel voor zwervende
dieren of duiven achter te laten, neer te leggen of te werpen. (art. 10, §4, van hoofdstuk
5)
V. Activiteiten / Evenementen

Artikel 12
Overeenkomstig het algemeen politiereglement kan het college van burgemeester en
schepenen, op advies van de gemeentelijke technische dienst en de politie, de organisatie
van uitzonderlijke activiteiten of evenementen in het park toestaan.
VI. Overtredingen

Artikel 13

Overtredingen worden bestraft met administratieve sancties zoals voorzien in het
algemeen politiereglement van de gemeente Grimbergen.
Art. 2.
Dit reglement bekend te maken overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Art. 3.
De datum van inwerkingtreding van dit reglement te laten vaststellen door het college
van burgemeester en schepenen, rekening houdende met :
•
de datum van de plaatsing van de omheining rond vermeld park;
•
het uitvoeren van een sensibiliseringscampagne voor de inwoners.
2e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het afbakenen van een bijkomende zone in Humbeek
met eenzelfde tonnenmaatbeperking van 3,5 ton (uitgezonderd laden en
lossen en uitgezonderd landbouwvoertuigen)

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB 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 gemeenteraadsbeslissing van 22 november 2001 houdende het aanvullend
reglement inzake het instellen van een tonnenmaatbeperking van max. 3,5 ton in de
Steenstraat - gedeelte tussen parking Krëfel en grens met Zemst, die werd ingetrokken
door de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008 houdende het aanvullend reglement
inzake het afbakenen van gebieden met eenzelfde snelheidsregime en/of
tonnenmaatbeperking waardoor de bovenvermelde tonnenmaatbeperking verviel;
Overwegende dat dus in hoger vermeld weggedeelte geen tonnenmaatbeperking meer
geldt;
Overwegend dat zwaar verkeer bij gebruik van een GPS dit weggedeelte en de smalle
achtergelegen wegen gebruikt voor de ontsluiting van en naar Zemst/Mechelen;
Gelet op het verslag van de beperkte commissie van 19 april 2012;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een zone met eenzelfde tonnenmaatbeperking van 3,5 ton (uitgezonderd laden en lossen
en uitgezonderd landbouwvoertuigen) wordt ingesteld in volgende straten:
•
Steenstraat (gedeelte tussen Azalealaan en grens Zemst);
•
Zemstweg;
•
Galgenweg;
•
Putweg;
•
Bergstraat.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregelen zullen gesignaleerd worden, afhankelijk van de
plaatsgesteldheid van de maatregel, door plaatsing van de nodige borden C21 of het
zonale bord ZC21 met onderbord 'uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd
landbouwvoertuigen'.
Art. 3.

Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
3e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een verkeersregeling in Borrestraat,
Vorststraat en Kloosterdam

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB 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;
Overwegend dat de wegenis rond de Liermolen enkel lokaal verkeer dient te verwerken;
Overwegend dat het niet de bedoeling is om ander gemotoriseerd (doorgaand) verkeer
toe te laten dan het plaatselijke verkeer;
Gelet op de straatbreedte in bepaalde wegsegmenten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een verbod van toegang voor alle bestuurders wordt ingesteld in de Vorststraat,
Kloosterdam en Borrestraat uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Een verbod van toegang voor alle bestuurders, uitgezonderd fietsers, wordt ingesteld in
het weggedeelte Kloosterdam tussen N211-Wolvertemsesteenweg en huisnr. 5 en in de
Borrestraat gedeelte tussen Rijkenhoekstraat en de Liermolen.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregelen zullen gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden C3 met onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' of onderbord 'uitgezonderd
fietsers'.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
4e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het wijzigen van het parkeerverbod op parking Ter
Wilgen

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2011 inzake het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
voorbehouden van de parkeerplaatsen op parking Ter Wilgen voor motorfietsen,
personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen;
Gelet op het feit dat de bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing tevens voor te
behouden parkeerplaatsen voor autocars op parking Ter Wilgen voorziet;

Overwegend dat er een probleem is om deze vakken aan te duiden zodat het wenselijk is
om de autocars door te verwijzen naar andere plaatsen;
Overwegend dat naast parking Ter Wilgen, in de grasstrook, een parkeerstrook kan
worden voorzien uitsluitend voor kampeerauto's;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
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, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 1 stem tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2011 (20e zaak) houdende
het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van de parkeerplaatsen op de parking Ter Wilgen voor
motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen en autocars
wordt als volgt gewijzigd:
"De parking Ter Wilgen aan de Brusselsesteenweg wordt voorbehouden voor
motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. De grasstrook
naast de parking Ter Wilgen zal voorbehouden worden voor kampeerauto's".
Art. 2.
Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd:
"De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van de
nodige borden E9b en E9h".
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
5e zaak:

Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (politiecombi) - Voorwaarden en
wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 - en latere wijzigingen - tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van een dienstvoertuig
(politiecombi) volgens de behoeften van de lokale politie;

Overwegende dat voertuigen kunnen aangekocht worden via de aanbestedingen van de
federale politie;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op € 35.000 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet werd voorzien in de buitengewone dienst van de
politiebegroting 2012 op artikel 330/743-52;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een dienstvoertuig (politiecombi) volgens de raming en de behoeften van
de politiezone zoals voorgelegd in de zitting van heden goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure op te starten om deze aankoop te gunnen via de
aanbestedingen van de federale politie.
6e zaak:

Lokale politie - Aankoop zichtbaar gedragen persoonlijke kogelwerende
vesten voor interventiedienst en bestuurlijke dienst

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 – en latere wijzigingen – betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 – en latere wijzigingen – tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken;
Gelet op de voorafgaande beslissing om een persoonlijke kogelwerende vest te voorzien
voor alle operationele personeelsleden;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van persoonlijke kogelwerende
vesten;
Gelet op het feit dat de totale kostprijs voor 10 persoonlijke kogelwerende vesten
geraamd wordt op € 5.311,90 (incl. btw);
Overwegende dat er voldoende krediet voorzien is op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2012;
Gelet op het feit dat voor deze aankoop beroep kan worden gedaan op de aanbestedingen
van de federale politie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van 10 zichtbaar gedragen persoonlijke kogelwerende vesten voor
interventie- en bestuurlijke dienst volgens de raming voorgelegd in de zitting van heden
goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure op te starten om deze aankoop te gunnen via de
aanbestedingen van de federale politie.

7e zaak:

Lokale politie - Aankoop motorhelmen met geïntegreerd audiosysteem voor
leden van de bestuurlijke dienst

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 – en latere wijzigingen – betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 – en latere wijzigingen – tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van drie oranje helmen (type
systeemhelm) met geïntegreerd radiocommunicatiesysteem voor de leden van de
bestuurlijke dienst;
Gelet op het in dienst zijnde radiocommunicatiesysteem bij de lokale politie;
Overwegende dat de nieuwe motorhelmen met geïntegreerd audiosysteem hiermee
compatibel moeten zijn, zodat het aangewezen is om deze opdracht, met toepassing van
artikel 17, § 2, f, van bovenvermelde wet van 24 december 1993, te gunnen na
onderhandeling met Sait Zenitel, leverancier waarmee in het verleden een contract inzake
radiocommunicatie werd afgesloten;
Gelet op het feit dat de totale kostprijs voor deze helmen geraamd wordt op € 5.260,60
(incl. btw);
Overwegende dat er voldoende krediet voorzien is op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2012;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van drie oranje helmen (type systeemhelm) met geïntegreerd
radiocommunicatiesysteem voor de leden van de bestuurlijke dienst) goed te keuren
volgens de in zitting van heden voorgelegde raming.
Art. 2.
De in artikel 1 vermelde opdracht te gunnen op basis van een onderhandelingsprocedure
waarbij één leverancier, nl. de firma Sait Zenitel nv, gevestigd Z.1., Research park 110 te
1731 Zellik zal worden geraadpleegd.
8e zaak:

Lokale politie - Aankoop damesfiets voor wijkdienst

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 – en latere wijzigingen – betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 – en latere wijzigingen – tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van een damesfiets met striping;
Gelet op het feit dat de totale kostprijs voor de aankoop van een damesfiets met striping
wordt geraamd op € 1.800,00 (excl. btw);

Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/743-51 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2012;
Gelet op de vooropgestelde technische eisen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een damesfiets volgens de vooropgestelde technische eisen en raming
goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure op te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
9e zaak:

Lokale politie - Huur en onderhoud kopieertoestellen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 – en latere wijzigingen – betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 september 1996 – en latere wijzigingen – tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken;
Overwegende dat het gaat om een uitbreiding van het aantal kopieertoestellen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 augustus 2011 houdende de huur van
kopieertoestellen en archiveringsmodule;
Gelet op de federale aanbesteding bij de firma Ricoh;
Gelet op de huur voor vijf kopieertoestellen voor een totale kostprijs van € 261,55 (excl.
btw) per maand;
Gelet op het feit dat het gaat om een huur- en onderhoudscontract voor vijf
kopieertoestellen voor de duur van 60 maanden;
Gelet op het feit dat de kostprijs voor het omnium onderhoudscontract
(onderhoudsbedrag per click per toestel) voor het model MPC 3501 € 0,0045 (excl. btw)
bedraagt voor zwart/wit en € 0,0370 (excl. btw) voor kleur, voor het model MP 3351
bedraagt dit € 0,0048 (excl. btw) voor een zwart/wit afdruk;
Gelet op het feit dat er een eenmalige reprobel bijdrage voor de vijf kopieertoestellen
wordt aangerekend met een totale kostprijs van € 917,10 (excl. btw);
Gelet op het feit dat er een eenmalige recupel bijdrage voor de vijf kopieertoestellen
wordt aangerekend met een totale kostprijs van € 0,60 (excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet werd voorzien in de gewone dienst van de
politiebegroting op artikel 330/123-13;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven een contract af te sluiten
bij de firma Ricoh voor de huur en onderhoud van vijf kopieertoestellen voor de duur van
60 maanden via de federale aanbesteding.

10e zaak:

Wijziging retributiereglement inzake het ter beschikking stellen van de
gemeentelijke sportinfrastructuur (2012-2013)

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24 april 2008 houdende het retributiereglement
inzake het ter beschikking stellen van de gemeentelijke sportinfrastructuur voor de
dienstjaren 2008–2013;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 oktober
2010 houdende de gunning van de afbraak van de bestaande schietstand en oprichting
van de nieuwe schietstand te Strombeek-Bever;
Overwegende de noodzaak om in het retributiereglement inzake het ter beschikking
stellen van de gemeentelijke sportinfrastructuur te voorzien in een tarief dat aan
politiezones en (beveiligings-)firma's zal aangerekend worden voor het gebruik van de
schietstand;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Marc Van Godtsenhoven, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans;
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,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Jean
Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De tekst van artikel 2, 3 van het retributiereglement inzake het ter beschikking stellen
van de gemeentelijke sportinfrastructuur met betrekking tot de schietstand vanaf 1 juli
2012 te wijzigen als volgt:
3. Schietstand - tarief per begonnen uur
•
•
•
•
•

•

Grimbergse erkende schuttersverenigingen (lid van de sportraad)
Grimbergse schuttersverenigingen (geen lid van de sportraad)
Vlaamse schuttersverenigingen van buiten de gemeente
Politiezone Grimbergen
Andere politiezones of publiekrechtelijke veiligheidsinstanties
- met jaarcontract:
- zonder jaarcontract:
Instanties die niet behoren tot bovenvermelde categorieën
(zoals bewakings- of beveiligingsfirma's)
- met jaarcontract:
- zonder jaarcontract:

11e zaak:

€
€
€
€

5,00
10,00
20,00
15,00

€ 30,00
€ 35,00

€ 45,00
€ 50,00

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

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 kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, de
krokusvakantie en de paasvakantie gebruik maakte van het systeem voor herberekening
van het lestijdenpakket voor de kleuterafdeling en hiervan opnieuw gebruik maakte na
Hemelvaartsdag;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 29
mei 2012 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 4
gesubsidieerde lestijden volgens de schalen met ingang van 21 mei 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 21 mei 2012 van 4 gesubsidieerde lestijden volgens de
schalen ingevolge de inrichting van instaplestijden in de gemeentelijke basisschool
Beigem goed te keuren.
12e zaak:

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

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, de krokusvakantie en na de
paasvakantie gebruik maakte van het systeem voor herberekening van het
lestijdenpakket voor de kleuterafdeling en hiervan opnieuw gebruik maakte na
Hemelvaartsdag;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 4
juni 2012 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 3
gesubsidieerde lestijden volgens de schalen en 1 aanvullende lestijd lichamelijke
opvoeding met ingang van 21 mei 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 21 mei 2012 van 3 gesubsidieerde lestijden volgens de
schalen en 1 gesubsidieerde aanvullende lestijd lichamelijke opvoeding ingevolge de
inrichting van instaplestijden in de gemeentelijke basisschool Borgt goed te keuren.

13e zaak:

Basisonderwijs - kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van
het lestijdenpakket na Hemelvaartsdag.

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, na de eerste schooldag van februari, na de krokusvakantie en na de
paasvakantie gebruik maakte van het systeem voor herberekening van het
lestijdenpakket voor de kleuterafdeling en hiervan opnieuw gebruik maakte na
Hemelvaartsdag;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 4
juni 2012 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 4
gesubsidieerde lestijden volgens de schalen met ingang van 21 mei 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 21 mei 2012 van 4 gesubsidieerde lestijden volgens de
schalen ingevolge de inrichting van instaplestijden in de gemeentelijke basisschool
Humbeek goed te keuren.
14e zaak:

Kredietaanpassingen met nummers 86 en 87 voor het dienstjaar 2011 –
Kennisneming

Gelet op artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende
de inwerkingtreding van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het
gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van diverse bepalingen betreffende
personeel, financiën en organisatie van de gemeente;
Gelet op artikel 16bis van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, zoals ingevoegd bij besluit van
de Vlaamse Regering van 3 april 2009, waarin bepaald wordt dat een interne
kredietaanpassing een kredietaanpassing is aan de uitgaven- of ontvangstenkredieten
waarbij het totaal van deze uitgaven- of ontvangstenkredieten met dezelfde eerste twee
cijfers van de functionele code, niet wijzigt;
Gelet op artikel 155 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij
decreet van 23 januari 2009, dat de interne kredietaanpassingen regelt en aan het
college rechtstreeks de bevoegdheid geeft om te beslissen over interne
kredietaanpassingen van de gewone dienst, mits hiervan naderhand kennis wordt
gegeven aan de gemeenteraad;
Gelet op artikel 87, §4, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij
decreet van 23 januari 2009, dat stipuleert dat de gemeentesecretaris in overleg met het
managementteam zorgt voor het opstellen van het voorontwerp van de verklarende nota
van een interne kredietaanpassing;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2010 waarbij de beslissing van 26
november 2009 werd opgeheven en de voorwaarden werden vastgesteld waaronder het
college van burgemeester en schepenen interne kredietaanpassingen kan goedkeuren van
het investeringsbudget;

Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2011
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 17 april 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 86 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 29 mei 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 87 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

104/123-18

50.279,35

--

23,33

104/123-19

33.798,21

23,33

--

7.075,00

180,00

--

28.675,00

--

180,00

734/122-04

1.888,03

--

773,00

734/124-08

4.827,99

773,00

--

I.K. 86

I.K. 87
105/115-41
10403/123-48

15e zaak:

Kredietaanpassingen met nummers 13,14 en 15 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 29 mei 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 13 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 4 juni 2012 de interne kredietaanpassing
met nummer 14 heeft goedgekeurd;

Gelet op het feit dat het college in de zitting van 12 juni 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 15 heeft goedgekeurd
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 13
ACT-109/0740-03/2210300/
BESTUUR/CBS/60/IE-16
ACT-109/0740-00/2210300/
BESTUUR/CBS/60/IE-16

€ 500.000,00
€ 500.000,00

€ 500.000,00

GBB-CBS/0740-02/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 721,68

€ 1.825,60

GBB-CBS/0740-03/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 715,49

€ 853,84

GBB-CBS/0740-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 14.263,03

GBB-CBS/0740-03/6140150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.722,46

GBB-CBS/0740-00/6140150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 199.286,74

€ 2.679,44
€ 164.780,98
€ 164.780,98

GBB-CBS/0740-02/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 431,97

GBB-CBS/0740-03/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.365,00

GBB-CBS/0740-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 114.570,62

GBB-CBS/0740-02/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.375,85

€ 6.542,94

GBB-CBS/0740-03/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.423,18

€ 6.800,00

GBB-CBS/0740-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 49.283,89

GBB-CBS/0740-03/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 38.746,49

GBB-CBS/0740-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 35.927,56

GBB-CBS/0740-03/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.796,97

€ 13.342,94
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 194,35

GBB-CBS/0740-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 33.251,75

GBB-CBS/0740-03/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 8.660,00

GBB-CBS/0740-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 155.593,94

GBB-CBS/0740-00/6131030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 592,96

€ 194,35
€ 275,48
€ 275,48
€ 341,40

GBB-CBS/0740-00/6133000
/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 25.106,80

GBB-CBS/0820-00/6132040/
BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN

€ 750,00

GBB-CBS/0820-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 7.350,00

GBB-CBS/0300-00/6140250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 553.000,00

GBB-CBS/0301-00/6140250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.647.000,00

GBB-CBS/0600-00/6493130/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
€ 41.180,00

GBB-CBS/0119-01/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 87,73

GBB-CBS/0119-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 14.297,55

GBB-CBS/0119-01/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
€ 15.129,64

GBB-CBS/0119-01/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.979,43

GBB-CBS/0119-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 153.592,24

GBB-CBS/0119-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 8.499,89

GBB-CBS/0119-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 120.904,27

GBB-CBS/0020-00/6401020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 270.568,59

€ 22.368,00
€ 5.392,52
€ 5.392,52

€ 353,31
€ 870,20
€ 870,20
€ 3.178,00
€ 3.178,00
€ 7.230,00

€ 7.980,00

GBB-CBS/0670-00/6140400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 7.230,00
€ 12.500,00

€ 34.645,00

GBB-CBS/0739-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 12.500,00
€ 773,80

GBB-CBS/0710-00/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 20.531,71

GBB-CBS/0300-00/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.302,96

GBB-CBS/0300-00/6010400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.197,04

GBB-CBS/0750-01/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 120,60

GBB-CBS/0750-01/6129990/

€ 270.568,59

€ 353,31

GBB-CBS/0119-00/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

GBB-CBS/0670-00/6110600/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 750,00

€ 22.368,00

GBB-CBS/0600-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

GBB-CBS/0020-00/6409301/
BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN

€ 341,40

€ 773,80
€ 1.006,28
€ 926,28
€ 96,56
€ 57,50

BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
GBB-CBS/0750-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.797,40

GBB-CBS/0521-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0520-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 154,06
€ 1.314,00

€ 2.008,40

GBB-CBS/0310-00/6124050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.314,00
€ 3.614,07

GBB-CBS/0200-00/6124050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 62.756,05

GBB-CBS/0703-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 130,00

GBB-CBS/0703-00/6122050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 125.615,02

GBB-CBS/0750-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.614,07
€ 330,11
€ 330,11
€ 472,46

GBB-CBS/0750-02/6132040/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 94,32

€ 125,76

GBB-CBS/0750-02/6132040/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 400,00

€ 651,81

GBB-CBS/0750-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 22.214,29

GBB-CBS/0750-02/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.240,10

GBB-CBS/0750-00/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 462,80

GBB-CBS/0802-03/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 686,98

GBB-CBS/0802-03/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 22.594,00

GBB-CBS/0790-09/6493250/
BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN

€ 1.250,03
€ 138,75
€ 138,75
€ 686,98
€ 686,98
€ 1.030,50

GBB-CBS/0790-00/6493250/
BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN

€ 214.511,00

GBB-CBS/0119-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.642,50

GBB-CBS/0119-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 11.397,00

GBB-CBS/0119-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.128,64

GBB-CBS/0119-00/6010100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 18.384,52

GBB-CBS/0200-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.030,50
€ 654,00
€ 654,00
€ 3.140,41
€ 3.140,41
€ 508,20

GBB-CBS/0200-00/6140400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 239.709,79

€ 508,20

GBB-CBS/0300-00/6110500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.500,00

€ 80,00

GBB-CBS/0309-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0390-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 379,00
€ 1.200,00

GBB-CBS/0310-00/6132070/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0310-00/6132990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 306.475,00
€ 306.475,00

GBB-CBS/0390-00/6132990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0390-00/6132010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 379,00

€ 306.475,00
€ 121,00

€ 2.716,49

€ 121,00

I.K. 14
GBB-CBS/0050-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.660,29

GBB-CBS/0050-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 24.000,00

€ 50,66
€ 50,66

GBB-CBS/0200-00/6491050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 353,00

GBB-CBS/0210-00/6161200/
BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN

€ 152,17

GBB-CBS/0200-00/6010500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 118.283,78

GBB-CBS/0300-00/6042020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 121.556,71

GBB-CBS/0300-00/6140250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 823.568,59

GBB-CBS/0300-00/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.309,24

GBB-CBS/0300-00/6140300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 25.000,00

GBB-CBS/0390-00/6132070/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 9.763,51

GBB-CBS/0390-00/6132010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.595,49

GBB-CBS/0701-01/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0701-01/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.505,17
€ 1.953,28
€ 1.953,28
€ 809,41
€ 809,41
€ 663,56
€ 663,56
€ 876,44

€ 544,44

GBB-CBS/0600-00/6492030/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 176,44
€ 50,00

GBB-CBS/0600-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 5.000,00

GBB-CBS/0119-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.628,94

GBB-CBS/0119-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 117.726,27

GBB-CBS/0119-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 30.483,08

€ 50,00
€ 1.721,85
€ 2.321,85
€ 127,96

GBB-CBS/0119-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 17.644,41

€ 127,96

GBB-CBS/0701-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 700,00

€ 350,00

GBB-CBS/0703-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.000,00

GBB-CBS/0703-00/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 475,00

GBB-CBS/0703-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.770,00

GBB-CBS/0703-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.951,91

GBB-CBS/0740-01/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 160,00

GBB-CBS/0740-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 155.318,46

GBB-CBS/0740-00/6500910/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 250,00
€ 250,00
€ 511,91
€ 45,98
€ 4.935,53
€ 4.935,53
€ 1.146,69

GBB-CBS/0740-00/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 24.765,40

GBB-CBS/0740-03/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.884,65

GBB-CBS/0740-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 41.215,35

€ 32.600,00

GBB-CBS/0703-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 9.229,99

€ 50,00

GBB-CBS/0740-00/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 474,20

GBB-CBS/0740-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.695,64

€ 2.941,76

GBB-CBS/0740-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 112.773,65

€ 12.114,46

GBB-CBS/0740-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 11.583,59

€ 415,93

GBB-CBS/0740-02/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 396,20

GBB-CBS/0740-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 33.057,40

GBB-CBS/0740-03/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 194,35

GBB-CBS/0750-01/6441010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 1.146,69
€ 32.600,00

€ 7.921,37

€ 300,00
€ 633,03
€ 300,00
€ 90,00

GBB-CBS/0750-01/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.001,70

€ 90,00

GBB-CBS/0750-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 5.697,28

€ 2.330,00

GBB-CBS/0899-01/6160900/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN

€ 163,35

GBB-CBS/0899-02/6160900/

€ 163,35

BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN
GBB-CBS/0899-03/6160900/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN

€ 163,35

GBB-CBS/0899-04/6160900/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN

€ 163,35

GBB-CBS/0802-00/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 7.195,99

GBB-CBS/0899-02/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 653,40
€ 168,19

GBB-CBS/0802-02/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 23.864,00

GBB-CBS/0740-02/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 431,97

€ 7.134,85

GBB-CBS/0740-03/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.569,33

€ 33,03

GBB-CBS/0703-00/6042010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 577,70

€ 150,00

GBB-CBS/0703-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 460,11

€ 88,94

GBB-CBS/0703-00/6010100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.900,00

GBB-CBS/0802-00/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 7.718,19

€ 238,94
€ 11.641,92

GBB-CBS/0802-00/6160300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 23.415,22

GBB-CBS/0959-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 5.561,50

GBB-CBS/0750-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 20.964,26

GBB-CBS/0112-00/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 24.800,00

GBB-CBS/0112-00/6132050/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 12.000,00

GBB-CBS/0899-01/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.780,00

GBB-CBS/0802-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 67.203,40

GBB-CBS/0802-02/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.354,77

GBB-CBS/0802-03/6122000/
BESTUUR/SEC/80/IE-GEEN

€ 11.641,92
€ 1.538,50
€ 1.538,50
€ 1.337,09
€ 1.337,09
€ 1.250,00
€ 5.067,59
€ 7.420,00
€ 130,00

GBB-CBS/0899-02/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 5.478,19

€ 1.717,59

GBB-CBS/0899-03/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.900,00

€ 900,00

GBB-CBS/0899-04/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.910,00

€ 1.200,00

GBB-CBS/0984-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.000,00

€ 168,88

GBB-CBS/0330-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 8.000,00

€ 168,88

GBB-CBS/0119-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 8.905,03

€ 372,84

GBB-CBS/0200-00/6124050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 59.141,98

GBB-CBS/0701-01/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.166,23

GBB-CBS/0750-02/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 450,00

GBB-CBS/0750-02/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 5.100,17

GBB-CBS/0899-02/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 21.530,00

GBB-CBS/0899-02/6120020
/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 31.300,00

GBB-CBS/0907-01/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0907-00/6493250/
BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN

€ 350,00
€ 445,30
€ 445,30
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 6.100,00

€ 4.290.361,00

GBB-CBS/0703-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0703-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.000,00

€ 6.100,00
€ 2.340,00

€ 4.082,50

€ 2.340,00

GBB-CBS/0750-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.330,00

GBB-CBS/0130-00/2410100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 1.598,42

GBB-CBS/0119-00/2410100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 12.500,00

€ 1.598,42

I.K. 15
GBB-CBS/0800-01/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0800-00/6124030
/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 93,17

€ 154,40

€ 1.273,24

GBB-CBS/0112-00/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 26.137,09

GBB-CBS/0110-00/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 44,00

GBB-CBS/0944-00/6492030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 154,40
€ 44,00
€ 44,00
€ 533,00

GBB-CBS/0945-00/6492030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 117.427,82

GBB-CBS/0309-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.000,00

GBB-CBS/0309-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.650,00

ACT-5/0309-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.000,00

€ 533,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 827,23

ACT-5/0309-00/6149900
/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.700,00

€ 827,23

GBB-CBS/0119-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 8.532,19

€ 171,95

GBB-CBS/0119-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 11.677,89

€ 742,24

GBB-CBS/0119-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 115.404,42

GBB-CBS/0200-00/6124050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 63.141,98

GBB-CBS/0200-00/6140400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 239.201,59

GBB-CBS/0680-00/6120060/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.292,28

€ 665,50

GBB-CBS/0680-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 14.563,15

€ 284,98

GBB-CBS/0680-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 19.879,64

GBB-CBS/0701-01/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 876,44

GBB-CBS/0701-01/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.816,23

GBB-CBS/0703-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 549,05

GBB-CBS/0703-00/6122050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 125.284,91

GBB-CBS/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 1.471.581,38

GBB-CBS/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 2.283.117,39

GBB-CBS/0119-00/6131990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.405,60

GBB-CBS/0119-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 44.160,00

GBB-CBS/0750-01/6131010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.802,05

GBB-CBS/0750-01/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 20.390,60

GBB-CBS/0820-00/6131010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.092,00

€ 3.533,98

GBB-CBS/0899-02/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 7.195,78

€ 1.230,00

GBB-CBS/0802-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 62.135,81

GBB-CBS/0800-01/6131010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 265,20

€ 36,35

GBB-CBS/0800-04/6131010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 362,10

€ 148,93

GBB-CBS/0802-01/6124030/

€ 33,45

€ 18,11

€ 914,19
€ 3.050,89
€ 3.050,89

€ 950,48
€ 350,00
€ 350,00
€ 1.650,44
€ 1.650,44
€ 346.854,47
€ 346.854,47
€ 766,98
€ 766,98
€ 1.882,50
€ 1.882,50

€ 4.763,98

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0802-01/6131010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 462,40

€ 58,89

GBB-CBS/0802-04/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 551,76

€ 158,10

GBB-CBS/0802-04/6131010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 377,40

€ 148,94

GBB-CBS/0802-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 15.855,08

GBB-CBS/0992-00/6491030/
BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN

€ 569,32
€ 2.726,26

GBB-CBS/0908-01/6491030/
BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN

€ 14.000,00

€ 2.726,26

GBB-CBS/0740-02/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 696,20

€ 132,80

GBB-CBS/0740-03/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 494,35

€ 1.664,48

GBB-CBS/0740-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 32.424,37

GBB-CBS/0740-02/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.547,28

€ 128,69

GBB-CBS/0740-03/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.602,36

€ 321,22

GBB-CBS/0740-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 11.167,66

GBB-CBS/0740-02/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 7.918,79

GBB-CBS/0740-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 35.940,95

GBB-CBS/0990-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 740,00

GBB-CBS/0630-00/6160400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 104.000,00

GBB-CBS/0050-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 12.500,00

GBB-CBS/0050-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 23.949,34

GBB-CBS/0740-02/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.316,96

GBB-CBS/0740-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 12.600,00

GBB-CBS/0300-00/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 5.118,65

GBB-CBS/0300-00/6010400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.270,76

GBB-CBS/0119-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.269,05

GBB-CBS/0119-00/6010100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 15.244,11

€ 1.797,28

€ 449,91
€ 10.585,24
€ 10.585,24
€ 4,00
€ 4,00
€ 4.408,00
€ 4.408,00
€ 1.179,75
€ 1.179,75
€ 374,64
€ 374,64
€ 6.945,27
€ 6.945,27

GBB-CBS/0790-01/6119900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 133,10

GBB-CBS/0790-00/6119900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.149,10

GBB-CBS/0521-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.314,00

GBB-CBS/0710-00/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 19.757,91

GBB-CBS/0520-00/6131990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0520-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

16e zaak:

€ 102,85
€ 102,85
€ 813,12
€ 813,12
€ 80,52

€ 1.714,40

€ 80,52

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - Vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen - Rekening 2011.

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Gelet op het begeleidend financieel verslag van het accountantskantoor, belast met de
controle van de jaarrekening door de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen;
Overwegende dat de rekeningen van de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
jaarlijks onderworpen moeten worden aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat de rekening 2011 van deze vereniging werd goedgekeurd door haar
Algemene Vergadering op 26 maart 2012;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage 2011 op € 1.498.765,51 werd vastgesteld;
Overwegende dat het batig resultaat van deze rekening € 286.187,44 bedraagt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van de rekening 2011 van vzw
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, 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, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom
Mensalt;
BESLIST: 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Enig artikel.
De rekening 2011 van de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen wordt goedgekeurd
met een batig resultaat van € 286.187,44.
Schepen Jaak Cauwenberghs verlaat de vergadering.

17e zaak:

Goedkeuring aanvullende akte voor de erfpachtovereenkomst met de Vrije
Basisschool Prinsenhof

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 juni 2011 om akkoord te gaan met zowel de
toekenning van een bouwrecht aan de vzw Schoolbestuur Prinsenhof als met de
voorgestelde erfpachtovereenkomst (35 jaar) en de aanpassing van de lopende
huurovereenkomst;
Gelet op het feit dat de erfpachtovereenkomst pas ingang kon vinden op het moment dat
het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) haar goedkeuring gaf aan
vzw Schoolbestuur Prinsenhof;
Overwegende dat hierdoor de erfpachtovereenkomst en de aangepaste huurovereenkomst kunnen ingaan voor een periode van 35 jaar vanaf 14 december 2011;
Gelet op het feit dat de erfpachtovereenkomst op basis van de toepasselijke
reglementering moet worden aangevuld met volgende bepalingen:
"Bij het einde van de erfpacht, zal de erfpachtverlener een vergoeding verschuldigd zijn aan de

erfpachter, gelijk aan de meerwaarde die op dat tijdstip zal voortvloeien uit de aldus uitgevoerde
verbeteringswerken of nieuw opgerichte gebouwen, behalve echter indien de pacht verbroken wordt
door de schuld van de erfpachter, doch steeds onder voorbehoud van toepassing van artikel 19§1 van
de wet van 29/5/1959, gewijzigd door de wet van 11/7/1973 en door het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap betreffende het Onderwijs I van 5/7/1989. Gemelde meerwaarde zal bepaald worden in
onderling akkoord tussen partijen en bij ontstentenis van zodanig akkoord door een deskundige, aan te
duiden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de ligging van het goed, op het
eerste verzoek van de meest gerede partij."
"De erfpachter heeft het recht van terughouding tot bij de volledige terugbetaling."
Overwegende dat de gemeente bij gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2011 bij de
bepaling van het canon reeds een meerwaardeprijs (voor de oprichting van de
fietsenstalling en een berging voor afvalcontainers) heeft ingecalculeerd ter waarde van
267,00 euro per maand, oftewel 3.204,00 euro per jaar; dat deze meerwaarde derhalve
nooit voorwerp kan uitmaken van een verrekening bij het einde van de erfpacht;
Gelet op het feit dat deze bijkomende bepalingen opgenomen werden in een ontwerp van
bijakte, dat hierbij aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, 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, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Bart Laeremans, Karlijne
Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Anne Deman, Vincent Fontaine,
Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de aanvullende akte van erfpacht, waardoor de erfpachtovereenkomst met vzw Schoolbestuur Prinsenhof loopt van 14 december 2011 tot en met 13
december 2046 en tevens wordt aangevuld met een opgelegde bepaling betreffende de
vaststelling van de vergoeding die na de looptijd verschuldigd is voor de eventuele
meerwaarde.
Art. 2.

Akkoord te gaan met de huurovereenkomst met vzw Schoolbestuur Prinsenhof, waardoor
deze loopt van 14 december 2011 tot en met 13 december 2046.
Art. 3.
De burgemeester en gemeentesecretaris te gelasten met de ondertekening van de
aanvullende akte van erfpacht.
Schepen Jaak Cauwenberghs vervoegt de vergadering.
18e zaak:

Gemeenteraadscommissie personeel
a) Kennisneming aanpassing samenstelling gemeenteraadscommissie
personeel
b) Vervanging van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeel

a) Kennisneming aanpassing samenstelling gemeenteraadscommissie personeel
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5-3-2007
kennis nam van de samenstelling van de 5 gemeenteraadscommissies op basis van de
ingediende voorstellen door de politieke fracties;
Overwegende dat Tom Mensalt door de politieke fractie CD&V/NV-A als lid voorgedragen
werd voor de gemeenteraadscommissie van personeel;
Gelet op het feit dat de heer Tom Mensalt per brief van 19-1-2012 meedeelde dat hij de
fractie CD&V/NV-A verlaten heeft en dat hij tot het einde van de legislatuur zou blijven
zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid;
Gelet op het feit dat de heer Tom Mensalt dientengevolge de fractie CD&V/NV-A niet meer
vertegenwoordigt in de gemeenteraadscommissie van personeel, waarvan de
samenstelling door het college werd geakteerd in de zitting van 5-3-2007;
Overwegende dat in voorkomend geval een nieuwe voordracht moet ingediend worden
door de fractie CD&V/NV-A om Tom Mensalt te vervangen in de gemeenteraadscommissie
van personeel;
Gelet op artikel 39, §3, van het gemeentedecreet en artikel 31 van het reglement van
orde van de gemeenteraad betreffende de verdeling en de toewijzing van de mandaten in
de gemeenteraadscommissies;
Overwegende dat in voorkomend geval een fractie de mandaten dient toe te wijzen
d.m.v. een voordracht gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat om ontvankelijk te zijn de akte van voordracht voor elk van de
kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend moet zijn door een meerderheid van
de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt;
Gelet op het voorstel vermeld in de voordrachtsakte om Tom Mensalt te vervangen door
Patrick Mensalt in de vermelde gemeenteraadscommissie;
Overwegende dat de ingediende voordrachtsakte ondertekend is door de meerderheid van
de leden van de fractie CD&V/NV-A en derhalve ontvankelijk is;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeenteraad kennis neemt van deze
wijziging in de samenstelling van de bovenvermelde gemeenteraadscommissie;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van de door de fractie CD&V/NV-A ingediende voordrachtsakte voor de
gemeenteraadscommissie van personeel op naam van Patrick Mensalt en dit ter
vervanging van Tom Mensalt, waardoor de samenstelling van de fractie CD&V/NV-A in de
gemeenteraadscommissie van personeel als volgt wordt gewijzigd: Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Paul Hermans en Patrick Mensalt.
Art 2.
Een afschrift van dit besluit ter informatie te zenden aan:
•
de fractievoorzitters van de gemeenteraad;
•
de gemeentelijke diensten.

b) Vervanging van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeel
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1-3-2007 waarbij voorzitters van de
gemeenteraadscommissies voor personeel, ruimtelijke ordening, financiën, openbare
werken en verkeer werden aangeduid;
Overwegende dat de heer Tom Mensalt werd aangeduid als voorzitter van de
gemeenteraadscommissie van personeel;
Overwegende dat de heer Tom Mensalt per brief van 19-1-2012 meedeelde dat hij de
fractie CD&V/NV-A verlaten heeft en dat hij tot het einde van de legislatuur zal blijven
zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid;
Overwegende dat de heer Tom Mensalt dientengevolge de fractie CD&V/NV-A niet meer
vertegenwoordigt in de gemeenteraadscommissie voor personeel;
Overwegende dat op voordracht van de fractie CD&V/NV-A de heer Tom Mensalt werd
vervangen door de heer Patrick Mensalt in de gemeenteraadscommissie van personeel;
Overwegende dat ook in de vervanging van de heer Tom Mensalt als voorzitter van de
gemeenteraadscommissie van personeel dient voorzien te worden;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 32 van het reglement van orde van de
gemeenteraad de voorzitter van de gemeenteraadscommissie wordt aangewezen door de
gemeenteraad;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van de voorzitter voor de
gemeenteraadscommissie van personeel waaruit blijkt dat :
•
17 ja-stemmen en 1 nee-stem worden uitgebracht op naam van Kirsten HOEFS;
•
5 ja-stemmen worden uitgebracht op naam van Luk RAEKELBOOM;
•
1 ja-stem wordt uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
1 ja-stem wordt uitgebracht op naam van Alena VAN DEN BUSSCHE;
•
1 ja-stem wordt uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 ja-stem wordt uitgebracht op naam van Trui OLBRECHTS;
•
1 ongeldige stem wordt uitgebracht;
•
1 blanco stem wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mw. Kirsten HOEFS wordt aangeduid als voorzitter van de gemeenteraadscommissie van
personeel.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing te informatieve titel te zenden aan:
•
de fractievoorzitters van de gemeenteraad;
•
de gemeentelijke diensten.
19e zaak:

Aanstelling van drie commissarissen voor de controle op de financiële
toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen

Gelet op artikel 263quater van de Nieuwe Gemeentewet dat bepaalt dat het toezicht op
de financiële toestand en op de jaarrekeningen van de autonome gemeentebedrijven
wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen, die door de gemeenteraad
worden gekozen buiten de raad van bestuur van het gemeentebedrijf en waarvan ten
minste één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren;
Overwegende dat de aanstelling van deze commissaris-revisor, lid van het Instituut voor
Bedrijfsrevisoren, gebeurt middels een overheidsopdracht voor diensten;
Overwegende dat de waarde van deze opdracht beneden de 67.000 euro ligt, waardoor
beroep kon gedaan worden op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking overeenkomstig artikel 17, §2, 1° a) van de wet van 24 december 1993 op
de overheidsopdrachten;
Gelet op de goedkeuring van het bestek door de gemeenteraad op 25-11-2010;

Gelet op de uitnodiging tot het indienen van een offerte van 31-5-2011;
Overwegende dat, overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 25-11-2010, de
volgende bedrijfsrevisoren werden uitgenodigd voor het indienen van een offerte:
•
PKF Audit, met kantoor te 2600 ANTWERPEN, Potvlietlaan 6;
•
Deloitte Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 1040 DIEGEM, Berkenlaan 8a;
•
Price Waterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren, met kantoren te 2018 ANTWERPEN,
Generaal Lemanstraat 67;
Overwegende dat de offertes het gemeentebestuur uiterlijk dienden te bereiken op
donderdag 14 juni 2012 om 14.00 uur;
Overwegende dat de volgende bureaus van bedrijfsrevisoren een offerte indienden:
•
PKF Audit, met kantoor te 2600 ANTWERPEN, Potvlietlaan 6;
•
Deloitte Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 1040 DIEGEM, Berkenlaan 8a;
Overwegende dat de firma PKF Audit de voordeligste regelmatige offerte indiende;
Overwegende dat de prijs van deze offerte € 19.311,60 (incl. btw) bedraagt voor 3 jaar
en € 6.437,20 (incl. btw) voor 1 jaar;
Overwegende dat de geraamde prijs voor deze opdracht slechts € 5.000 op jaarbasis
bedroeg;
Overwegende dat de gemeenteraad, rekening houdend hiermee, kan beslissen om niet tot
gunning van de opdracht over te gaan;
Gelet op het feit dat uit verder onderzoek van de markt gebleken is dat levering van de
gewenste diensten gedurende de vooropgestelde periode mogelijk is tegen ongeveer een
derde van de prijs geboden door PKF Audit; dat in voorkomend geval de gunning van de
opdracht zelfs kan gebeuren bij aangenomen factuur;
Overwegend dat uit dit onderzoek van de markt gebleken is dat het kantoor Ravert,
Stevens & Co Bedrijfsrevisoren, gevestigd H. Van Dievoetlaan 1 te 1860 Meise, de
beschreven opdracht voor de duur van drie jaar kan aannemen voor de totale prijs van
5.935,05 euro btw inbegrepen (1.978,35 euro btw inbegrepen per jaar) en hierbij Kristien
STEVENS voordraagt als bedrijfsrevisor;
Gezien het derhalve in het belang is van de gemeente om, rekening houdend met de
ingekomen offertes die allen boven het geraamde bedrag liggen, niet tot gunning van de
opdracht in kwestie over te gaan op basis van de gevoerde onderhandelingsprocedure;
Gaat over tot de stemming betreffende het niet gunnen van de opdracht voor het
aanstellen van een bedrijfsrevisor voor het Autonoom Gemeentebedrijf van Grimbergen
voor een periode van drie jaar op basis van de gevoerde onderhandelingsprocedure:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, 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, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom
Mensalt;
Stelt vast dat het voorstel om niet over te gaan tot de gunning van de opdracht voor het
aanstellen van een bedrijfsrevisor voor het Autonoom Gemeentebedrijf van Grimbergen
voor een periode van drie jaar op basis van de gevoerde onderhandelingsprocedure wordt
aangenomen met 25 stemmen voor een 0 stemmen tegen bij 4 onthoudingen;
Gaat over tot de stemming over het voorstel om de opdracht voor het aanstellen van een
bedrijfsrevisor voor het Autonoom Gemeentebedrijf van Grimbergen voor een periode van
drie jaar via een aangenomen factuur en voor een totaalbedrag van 5.935,05 euro
inclusief btw te gunnen aan het kantoor Ravert, Stevens & Co Bedrijfsrevisoren, gevestigd
H. Van Dievoetlaan 1, 1860 Meise, dat Kristien STEVENS voordraagt als bedrijfsrevisor:

stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, 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, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom
Mensalt;
Stelt vast dat het voorstel om de opdracht voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor
voor het Autonoom Gemeentebedrijf van Grimbergen voor een periode van drie jaar via
een aangenomen factuur te gunnen aan het kantoor Ravert, Stevens & Co
Bedrijfsrevisoren, gevestigd H. Van Dievoetlaan 1, 1860 Meise, dat Kristien STEVENS
voordraagt als bedrijfsrevisor, wordt aangenomen met 25 stemmen voor een 0
stemmen tegen bij 4 onthoudingen;
Overwegende dat, naast de commissaris-revisor, de twee andere leden van dit college
van commissarissen lid dienen te zijn van de gemeenteraad;
Overwegende dat artikel 44 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen bijkomend bepaalt dat de meerderheidspartijen en de oppositiepartijen uit de
gemeenteraad elk één commissaris-gemeenteraadslid kunnen voordragen;
Overwegende dat de volgende gemeenteraadsleden niet als commissarisgemeenteraadslid kunnen voorgedragen worden aangezien ze deel uitmaken van de raad
van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf: Marleen Mertens, Jaak Cauwenberghs,
William De Boeck, Marc Van Godtsenhoven, Jean Dewit, Patrick Mensalt, Kirsten Hoefs,
Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Carine Buyle, Luc Van Lint;
Gelet op het schrijven van 1-6-2012 aan de fractievoorzitters van zowel de meerderheidsals de oppositiepartijen met de vraag om uiterlijk donderdag 14 juni 2012 gezamenlijk elk
één commissaris-gemeenteraadslid voor te dragen;
Gelet op de voordracht van Chris SELLESLAGH door de meerderheidspartijen
(CD&V/NV-A en VLD);
Overwegende dat door de verschillende oppositiepartijen (GroenPro, Vlaams Belang en
UF) één kandidaat werd voorgedragen, doch dat deze voordracht niet kan beschouwd
worden als een ontvankelijke gezamenlijke voordracht vanuit de oppositiepartijen
aangezien:
•
de fractie GroenPro één kandidaat heeft voorgedragen, nl. Alena VAN DEN BUSSCHE;
•
de fractie Vlaams Belang meedeelde dat er geen gezamenlijke voordracht zal komen
en ter zitting Luk RAEKELBOOM voordraagt;
•
de fractie UF geen reactie gaf op het schrijven van 1-6-2012 en de herinnering van
15-6-2012;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 waardoor het mandaat van de
commissarissen-gemeenteraadslid normaliter eindigt op 31-12-2012 of ten laatste bij hun
vervanging als commissaris-gemeenteraadslid;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een commissarisgemeenteraadslid voor de meerderheidspartijen waaruit blijkt dat 29 ja-stemmen op 29
stemmers worden uitgebracht op naam van Chris Selleslagh;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanstelling van een commissarisgemeenteraadslid vanuit de oppositiepartijen waaruit blijkt dat:
•
23 ja-stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Alena Van Den
Bussche;
•
5 ja-stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Luk Raekelboom;
•
1 blanco stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.

De opdracht voor het aanstellen voor een periode van drie jaar van een bedrijfsrevisor
voor het Autonoom Gemeentebedrijf van Grimbergen niet te gunnen op basis van de
gevoerde onderhandelingsprocedure.
Art. 2.
De opdracht voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor voor het Autonoom
Gemeentebedrijf van Grimbergen voor een periode van drie jaar en tegen de totale prijs
van 5.935,05 euro btw inbegrepen (1.978,35 euro btw inbegrepen per jaar) te gunnen
aan het kantoor Ravert, Stevens & Co Bedrijfsrevisoren, gevestigd H. Van Dievoetlaan 1,
1860 Meise, dat Kristien STEVENS voordraagt als bedrijfsrevisor.
Art. 3.
De college van commissarissen ter controle van de financiële toestand, de jaarrekeningen
en de regelmatigheid van de verrichtingen van het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen tot het einde van de huidige legislatuur (31-12-2012) en ten laatste tot hun
vervanging als commissaris-gemeenteraadslid van het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen samen te stellen als volgt:
commissaris-revisor

Kristien STEVENS

commissaris-gemeenteraadslid afgevaardigd door de
meerderheidspartijen

Chris SELLESLAGH

commissaris-gemeenteraadslid afgevaardigd door de
oppositiepartijen

Alena VAN DEN BUSSCHE

20e zaak:

Intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. - buitengewone algemene
vergadering van 10-09-2012:
a) kennisname agendapunten, goedkeuring statutenwijziging en
vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger

a) kennisname agendapunten, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente als vennoot aangesloten is bij de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op
10-9-2012;
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;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de buitengewone algemene
vergadering:
1. Statutenwijziging
2. Varia
Overwegende dat de agenda van deze buitengewone algemene vergadering de
goedkeuring van de statutenwijziging behelst, zoals deze door de raad van bestuur van
I.W.V.B. is voorgesteld;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door I.W.V.B. aan het gemeentebestuur
werd overgemaakt per brief van 23-5-2012;
Gelet op de motivering door de raad van bestuur van I.W.V.B. met betrekking tot deze
statutenwijziging;
Overwegende dat het door de raad van bestuur opgestelde ontwerp van gewijzigde
statuten, overeenkomstig artikel 39 §2 van het decreet van 6-7-2001, uiterlijk negentig
dagen voor de buitengewone algemene vergadering aan de deelnemers bezorgd is;

Overwegende dat de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 56 van de statuten van
I.W.V.B., ook binnen de negentig dagen na de toezending van het ontwerp van statuten
dient te beraadslagen en te beslissen;
Overwegende dat de beslissing van de gemeenteraad terzake, overeenkomstig artikel 39
§2 van het decreet van 6-7-2001, het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
op de buitengewone algemeen vergadering bepaalt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12-6-2012
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
buitengewone algemene vergadering van 10-9-2012 van de intergemeentelijke vereniging
I.W.V.B.:
1. Statutenwijziging
2. Varia
Art. 2.
De voorgestelde statutenwijziging van I.W.V.B., zoals opgenomen in het desbetreffend
ontwerp, goed te keuren.
Art. 3.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 109-2012 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om deze
statutenwijziging goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 4.
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 als vennoot is aangesloten bij de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op
10-9-2012;
Gelet op de aangetekende brieven van 23-5-2012 en 29-9-2012 van I.W.V.B. waarbij ons
bestuur uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van 10-9-2012;
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 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 buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. van 10-92012 waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Trui OLBRECHTS;
•
1 ongeldige stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
•
9 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. van 10-9-2012 waaruit blijkt
dat:
•
16 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Odiel SCHELFHOUT;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
2 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
10 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mw. Marleen MERTENS als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor deelname
aan de buitengewone algemene vergadering van 10-9-2012 van de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.
Art. 2.
M. Odiel SCHELFHOUT als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van 10-9-2012 van de intergemeentelijke vereniging
I.W.V.B.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. op 10-9-2012
(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.

Toegevoegde agendapunten
21e zaak:

Aangevraagd door raadslid Marc Van Godtsenhoven: Bebloeming

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Marc Van Godtsenhoven betreffende
de bebloeming.
22e zaak:

Aangevraagd door raadslid Alena Van den Bussche: Voorstel van motie om
op korte termijn te komen tot duurzame mobiliteitsinvesteringen in de
Vlaamse Rand in plaats van een uitbreiding van de ring rond Brussel.

Gelet op de interpellatie van raadslid Alena Van den Bussche betreffende het voorstel van
motie om op korte termijn te komen tot duurzame mobiliteitsinvesteringen in de Vlaamse
Rand in plaats van een uitbreiding van de ring rond Brussel;
Gelet op het feit dat raadslid Patrick Mensalt namens de meerderheidsfracties betreffende
de gestelde problematiek van een aangepaste motie voorlegt;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming over een voorstel van motie met betrekking tot de
problematiek van duurzame mobiliteitsinvesteringen in de Vlaamse rand en de
problematiek van de optimalisering van de ring rond Brussel:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:

Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Tom Mensalt, 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, Alena Van den Bussche, Jeannine
Thielemans, Bart Laeremans, Steven Dupont, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves
Verberck, Carine Buyle, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, Vincent Fontaine,
BESLIST: met 28 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Onderstaande motie aan te nemen:

Motie met betrekking tot problematiek van duurzame
mobiliteitsinvesteringen in de Vlaamse rand en problematiek van de
optimalisering van de ring rond Brussel
Overwegende dat recentelijk de problematiek van de ring rond Brussel weer actueel is
geworden onder meer met betrekking tot het dossier rond U-place;
Overwegende dat tevens een strategisch project MER werd uitgewerkt dat evenwel geen
gewoon een algemeen MER-rapport is;
Overwegende dat bedoelt strategisch project MER zich vooral heeft toegespitst op het
element “mobiliteit” en de verschillende aspecten van het dit standpunt heeft bekeken en
getoetst
Overwegende dat de lezing van dit strategisch MER-rapport als eerste indruk inderdaad
kan geven dat het inderdaad beter is geen dure infrastructuurwerken uit te voeren en
enkel te investeren in het verbeteren van het openbaar vervoer, fiets verplaatsingen en
andere begeleidende maatregelen;
Overwegende dat het wel zo is dat bij een capaciteitsverhoging van de snelweg het
onderliggende wegennet minder onder druk zal komen te staan;
Overwegende dat dit verder onderzocht moet worden in het verdere plan MER (voorziet
een grotere perimeter);
Overwegende dat, doordat het strategisch rapport MER enkel het luik mobiliteit heeft
uitgewerkt, het logisch is dat de gevolgen ter hoogte van de ring (waar de maatregel
wordt uitgevoerd) het grootst zijn en dat de waarden voor lucht, hinder en geluid
achteruitgaan (het is namelijk de doelstelling om meer verkeer op dit wegennet te
krijgen);
Overwegende dat in het algemene MER het onderliggende wegennet en woonweefsel
meer belicht zal worden en logischerwijze dit als resultaat zal moeten hebben dat op deze
domeinen beter gescoord wordt voor een aantal aspecten;
Overwegende dat het nu al duidelijk is dat geen enkel voorgesteld alternatief alleen voor
een oplossing zal zorgen, maar dat het steeds een "en-en-scenario" zal zijn;
Overwegende dat het realiseren van fietsverbindingen voorzien is in de uitwerking van
een FIETS-GEN, een project dat dit jaar werd opgestart en momenteel nog in opmaak is;
Overwegende dat de gemeenteraad van Grimbergen met betrekking tot deze
problematiek reeds op datum van 23 juni 2005 en 5 maart 2009 een motie goedkeurde;
Overwegende dat het past voornoemde moties opnieuw te bevestigen;
REDENEN WAAROM DE GEMEENTERAAD VAN GRIMBERGEN HET
SCHEPENCOLLEGE VRAAGT OM BIJ DE VLAAMSE, FEDERALE EN BRUSSELSE
REGERINGEN
1) Opnieuw mededeling te doen van de eerder door de gemeenteraad d.d. 23 juni 2005
en 5 maart 2009 goedgekeurde moties en hun aandacht op deze beslissing te vestigen;
2) Aan te dringen dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van het algemeen MERrapport en in afwachting nog geen definitieve beslissingen worden genomen met
betrekking tot de optimalisering van de ring;
3) Aan te dringen dat zo snel mogelijk een verder werk wordt gemaakt van het FIETSGEN;

4) Aan te dringen dat zolang het algemeen er-rapport niet zal voorleggen en besproken
is, er geen negatieve beslissingen zouden worden genomen met betrekking tot
investeringsplannen van Infrabel, De Lijn of de MIVB;
5) Aan te dringen dat van zodra alle studie rapporten zullen afgewerkt zijn, deze samen
gelegd zouden worden om in dialoog en met inspraak van alle betrokken gemeenten en
desbetreffende organen te komen tot een allesomvattende en coherente beslissing
waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan typisch goederenvervoer over het water
of via het spoor; soorten verkeer over de ring; uitwerking van een fietsnetwerk in de
Vlaamse rand; duidelijke en snelle communicatiekanalen.
23e zaak:

Aangevraagd door raadslid Bart Laeremans: Lokale problemen van
wateroverlast

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart Laeremans de lokale
problemen van wateroverlast.
24e zaak:

Aangevraagd door raadslid Bart Laeremans: Jaarmarkt in Grimbergen

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende de
jaarmarkt in Grimbergen.
25e zaak:

Aangevraagd door raadslid Luk Raekelboom: Aanpak van de hangjongeren
in Strombeek

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Luk Raekelboom betreffende de
aanpak van de hangjongeren in Strombeek.

Mondelinge vragen
Vanwege Marc Van Godtsenhoven
Raadslid Marc Van Godtsenhoven vraagt wanneer het openluchtzwembad “De Lammekes”
geopend zal worden.
Vanwege Steven Dupont
Raadslid Steven Dupont vraagt uitleg over het persartikel waarin verklaringen van
schepen Louis De Smedt werden opgenomen betreffende de bouw van twee
megasporthallen op de site van het huidige Lintbos. Raadslid steven Dupont wijst op de
kwaliteit van het Lintbos dat zich inmiddels als een natuurlijke biotoop heeft ontwikkeld
waarin zelfs reeën gedijen. Hij geeft aan dat N-VA tegen elk mogelijk plan is om het
Lintbos te vervangen door sportinfrastructuur. Hij vraagt integendeel dat plannen zouden
worden uitgewerkt om het Lintbos op te waarderen. Aansluitend hierbij merkt raadslid
Alena Van den Bussche op dat zij ervaren heeft dat onder andere jeugdbewegingen het
Lintbos niet kennen. Verder wordt er nog op gewezen dat er in de picknickzone geen
voorzieningen zoals vuilnisbakken zijn aangebracht.
Vanwege Karlijne Van Bree
•

Raadslid Karlijn Van Bree vraagt aandacht voor het ernstige ongeval dat zich voor
heeft gedaan op het kruispunt tussen de Oude Mechelsestraat en de Antwerpselaan.
Ze wijst erop dat er op deze plaats geen zicht op de weg mogelijk is, onder andere
omdat het er vol vrachtwagens staat.

•

Raadslid Karlijn Van Bree informeert naar de stand van zaken nu het huurcontract
tussen het Museum voor de Oudere Technieken en de eigenaar van de oude
tramstatie te Humbeek in september afloopt. Zij vernam dat de eigenaar aan de
gemeente een voorstel zou hebben gedaan betreffende de verkoop van het pand en
dat de gemeente hierop niet is ingegaan.

Vanwege Carine Buyle
•

Raadslid Carine Buyle haalt aan dat de nv Waterwegen en Zeekanaal aan de
Eppegemsesteenweg drie huizen heeft afgebroken die wat achterin stonden. Zij
vraagt hoe de afbraak van de drie resterende huizen zal gebeuren, die vlakbij de
steenweg staan. Zal dit worden afgezet?

•

Raadslid Carine Buyle wijst erop dat het openbaar sanitair van het kerkhof van Lint in
een verschrikkelijke toestand is.

Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 24 mei 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

