GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 AUGUSTUS 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. Gebruik spreekrecht vanwege Wim Jespers, Potaarde 57, 1850 Grimbergen
2. Aanpassing personeelsformatie
3. Goedkeuring rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
4. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending
puntenenveloppen - omzetting van de toegekende punten in uren tewerkstelling voor
het schooljaar 2012-2013
5. Basisonderwijs - Lestijdenpakket - Vaststelling van de aanwending van het
lestijdenpakket voor het schooljaar 2012-2013
6. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de formatie voor ICTcoördinator voor het academiejaar 2012-2013
7. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van het aantal toezichtsuren ten
laste van het bestuur voor het academiejaar 2012-2013
8. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Verzoek tot ondersteuning van het
experiment "ortho-agogische muzikale vorming" tijdens het schooljaar 2012-2013
9. Principiële vaststelling van een straatnaam voor de nieuwe straat in de verkaveling
Immo Zegers & C° langs de Eeuwlaan te Grimbergen
10. Principiële vaststelling van een straatnaam voor de nieuwe straat in de verkaveling
mesO bvba langs de Kerkstraat/Sint-Rumoldusstraat te Humbeek
11. Goedkeuring overeenkomst af te sluiten met het Autonoom Gemeentebedrijf
Grimbergen betreffende het in erfpacht geven van de sporthal Verbrande Brug
12. Verslaggeving in het kader van artikel 53 van het decreet van 6-7-2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking
13. Virtuele centrumstad "Brabantse Kouters" - Goedkeuring van het "Protocol tot
samenwerking" op het vlak van ICT en e-government
14. vzw Cargovil:
a) Toetreding
b) Aanstelling van de gemeentelijke afgevaardigden
15. Reglement projectsubsidies Cultuur - aanpassing
16. Toekenning Ereburgerschap Kamiel D'Hooghe en Vic Nees
17. Goedkeuring Integratiebeleidsplan

18. Agendering bij hoogdringendheid van een voorstel tot budgetwijziging met het oog op
het verstrekken van een lening aan het sociaal tewerkstellingsproject vzw Den Diepen
Boomgaard
19. Tweede wijziging budget 2012 - Goedkeuring
20. Lening aan het sociaal tewerkstellingsproject vzw Den Diepen Boomgaard
21. Interne kredietaanpassingen met nummers 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 voor het
dienstjaar 2012 - Kennisneming
22. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Heemschut - Rekening 2011 Goedkeuring
23. Subsidies van gemeentewege aan verscheidene verenigingen - Toewijzing Dienstjaar 2012
24. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek-Bever) - Rekening 2011 - Advies
25. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) - Rekening 2011 - Advies
26. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig Hart en
Sint-Jozef (Verbrande Brug) - Rekening 2011 - Advies
27. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) - Rekening 2011 - Advies
28. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt) - Rekening 2011 - Advies
29. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) - Rekening 2011 - Advies
30. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem) - Rekening 2011 - Advies
31. Recht van erfpacht gemeente Grimbergen/Sibelgas op perceel grond te 1852
Grimbergen, Rotsartlaan voor oprichting van een HS-cabine - Goedkeuring
ontwerpakte
32. Zeekanaal Brussel Schelde Gemeente Grimbergen BB1794 - Heraanleggen
Oostvaartdijk tussen de Kanaalstraat en de Bergstraat - Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal
33. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in
de Brouwerijstraat ter hoogte van het huisnummer 38
34. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de Antwerpselaan (N276) t.h.v. de
aansluiting met de Oude Mechelsestraat
35. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan
36. Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven bij
mobiliteit
37. Lokale politie - Openstelling van één contractuele betrekking onthaalbediende (gesco)
niveau D (D1A-D4A) in het raam van de herverdeling van de arbeid in de openbare
sector
38. Lokale politie - Aankoop stoel voor het afkolven van moedermelk - Voorwaarden en
wijze van gunnen
39. Lokale politie - Aankoop datakluis - Voorwaarden en wijze van gunnen
40. Lokale politie - Aankoop computertoebehoren - Voorwaarden en wijze van gunnen
41. Lokale politie - Aankoop oog- en oorbescherming voor de schietstand - Voorwaarden
en wijze van gunnen
42. Lokale politie - Aankoop handboeien - Voorwaarden en wijze van gunnen

43. Lokale politie - Aankoop oortjes voor radio - Voorwaarden en wijze van gunnen
44. Lokale politie - Aankoop laptop voor de recherche - Voorwaarden en wijze van gunnen

Toegevoegde agendapunten
45. Dossier Potaarde
(agendapunt aangevraagd door raadslid Bart Laeremans)
46. Westvaartdijk
(agendapunt aangevraagd door raadslid Bart Laeremans)
47. Nieuw spreidingsplan inzake de vliegtuighinder
(agendapunt aangevraagd door raadslid Bart Laeremans)
48. Deelname van niet-Belgen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
(agendapunt aangevraagd door raadslid Marc Van Godtsenhoven)

Mondelinge vragen

Besloten zitting
49. Lokale politie - Toewijzing van de functies van inspecteur opengesteld bij de tweede
mobiliteitscyclus 2012 - Betrekkingen van inspecteur interventie
50. Lokale politie - Kennisneming van het opnemen van 1 functie inspecteur interventie in
het kader van artikel 3bis
51. Lokale politie - Tijdelijke pensionering van een operationeel personeelslid naar
aanleiding van fysieke ongeschiktheid
52. Lokale politie - Kennisgeving vrijwillig ontslag van een contractueel (gesco) niveau D
(D1A-D4A)
53. Lokale politie - Aanwerving (aspirant-) agent van politie buiten het mobiliteitssysteem
54. Aanstelling van een personeelslid als waarnemend gemeenteontvanger van 1
augustus 2012 tot en met 31 juli 2013 om de gemeenteontvanger bij zijn afwezigheid
of verhindering te vervangen

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Jean-Pierre Van Campenhout aangeduid om de stemmingen aan
te vangen.
Schepen Odiel Schelfhout verlaat de vergadering.
1e zaak:

Gebruik spreekrecht vanwege Wim Jespers, Potaarde 57, 1850 Grimbergen

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 7bis
betreffende het spreekrecht van de burger;
Gelet op de brief van 6 augustus 2012 waarin de heer Wim Jespers vraagt om in het
kader van het spreekrecht het woord te mogen nemen tijdens de gemeenteraadzitting
van heden;
Overwegend dat zijn tussenkomst zal handelen over:
•
de toekomst van het Potaardeveld binnen de Ring;
•
de manier waarop in het masterplan voor Strombeek-Bever rekening gehouden wordt
met het Potaardeveld;
Gezien deze tussenkomst derhalve met toepassing van de bepalingen van artikel 7bis, §§
4 en 6, door het college van burgemeester en schepenen ontvankelijk werd verklaard;
BESLIST:
Enig artikel.

De tussenkomst te horen van de heer Wim Jespers, Potaarde 57, 1850 Grimbergen,
betreffende de toekomst van het Potaardeveld binnen de Ring 0 en de manier waarop met
het Potaardeveld in het masterplan voor Strombeek-Bever rekening gehouden wordt.
Schepen Odiel Schelfhout vervoegt de vergadering.
2e zaak:

Aanpassing personeelsformatie

Gelet op het feit dat de dienst Economie en Cultuur dient in te staan voor de
voorbereiding en uitvoering van het beleid in uiteenlopende domeinen zoals cultuur,
economie, communicatie, feestelijkheden, …
Overwegend dat hiertoe in de personeelsformatie de volgende betrekkingen zijn
opgenomen:
graad
cultuurbeleidscoördinator
beleidsmedewerker economische en culturele zaken
medewerker
ondersteunend medewerker
totalen

schalen
A1a-A3a
B1-B3
C1-C3
D1-D3

vast
1,00
2,00
2,00
1,00
6,00

gesco

1,00
1,00
2,00

totaal
1,00
2,00
3,00
2,00
8,00

Overwegend dat bij de vaststelling van de bovenvermelde formatie werd uitgegaan van
een visie waarin beleidsmedewerkers, o.a. met het oog op de continuïteit, polyvalent
inzetbaar dienen te zijn;
Overwegend dat steeds sterker de noodzaak wordt gevoeld van een specialisatie door
vooraf genoten vorming of door specifieke bijscholing en training tijdens de uitoefening
van de functie;
Overwegend dat in de vastgestelde formatie geen rekening gehouden werd met de
ontwikkeling van een lokaal economisch beleid waarbinnen de gemeente een regisseursrol
opneemt en o.a. via een ondernemingsloket een specifieke dienstverlening voor
bedrijven, kmo's en zelfstandigen ontwikkelt;
Gezien daarom kan worden voorgesteld om de bestaande betrekkingen van
beleidsmedewerker economische en culturele zaken met rang Bv om te zetten in:
•
1 voltijdse betrekking van beleidsmedewerker cultuur met rang Bv;
•
1 voltijdse betrekking van beleidsmedewerker lokale economie met rang Bv;
Overwegend dat het voeren van een actief communicatiebeleid, waarbij in functie van de
doelgroep en de situatie op een creatieve wijze de juiste communicatiemiddelen worden
gebruikt en waarbij de gemeentelijke website de juiste zorgen krijgt, de inzet vergt van
een voltijdse kracht op B-niveau met specifieke competenties;
Gezien daarom kan worden voorgesteld om bijkomend een specifieke betrekking van
beleidsmedewerker communicatie met rang Bv in de personeelsformatie op te nemen, die
kan begeven worden mits uitdoving van een betrekking van administratief medewerker
met rang Cv;
Overwegend dat in het licht hiervan tevens kan worden voorgesteld om de vacante
betrekking van ondersteunend medewerker met rang Dv in gesubsidieerd contractueel
dienstverband niet langer voor te behouden voor de dienst Economie en Cultuur;
Gelet op het feit dat in de zitting van heden, als bijlage 1 bij de rechtspositieregeling, het
bundel houdende de bijzondere voorwaarden voor het begeven van de onderscheiden
betrekkingen bij ons bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd;
Overwegend dat hierin de voorwaarden voor de bovenvermelde betrekkingen zijn
opgenomen;
Gelet op de bespreking van deze documenten in het Gewoon Bijzonder Onderhandelingsen Hoog Overlegcomité van het Gemeente- en OCMW-personeel;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///

onthouden zich:
Jean Dewit, 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, Johan Declerck,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle, Marc Hamelrijckx, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Artikel 1.
De twee voltijdse statutaire betrekkingen van beleidsmedewerker economische en
culturele zaken opgenomen in de personeelsformatie op te splitsen in:
•
1 voltijdse betrekking van beleidsmedewerker cultuur (Bv);
•
1 voltijdse betrekking van beleidsmedewerker lokale economie (Bv).
Art. 2.
Een nieuwe voltijdse statutaire betrekking van beleidsmedewerker communicatie (Bv) op
te nemen in de personeelsformatie en een voltijdse statutaire betrekking van
administratief medewerker (Cv) te laten uitdoven bij de bezetting van deze betrekking.
3e zaak:

Goedkeuring rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, §1, gewijzigd bij decreet van
23 januari 2009;
Gelet op het besluit Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16
januari 2009;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2009 betreffende de nieuwe
rechtspositieregeling, goedkeuring van Titel VIII – Toelagen, vergoedingen en sociale
voordelen en van Titel IX – Verloven en afwezigheden;
Overwegende dat er in samenwerking met het OCMW een ontwerptekst
rechtspositieregeling werd opgesteld;
Overwegende dat deze ontwerptekst op donderdag 7 juni en dinsdag 4 juli 2012 werd
besproken in de schoot van het Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité van het Gemeente- en OCMW-personeel (BOC/HOC);
Gelet op het verslag van deze vergaderingen waarin de vragen, opmerking en suggesties
van de vakbondsafgevaardigden worden opgelijst en besproken;
Gelet op de bijlagen bij het ontwerp van rechtspositieregeling, inzonderheid de bijlage
houdende vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor het begeven van de
onderscheiden betrekking opgenomen in de personeelsformatie;
Gelet op de aangepaste ontwerptekst die door het college van burgemeester en schepen
werd goedgekeurd in de zitting van 14 augustus 2012;
Gelet op de zitting van de gemeenteraadscommissie personeel op 27 augsutus 2012
waarin de ontwerptekst werd toegelicht en besproken;
Gelet op de finale bespreking van de ontwerptekst in het BOC/HOC van 30 augustus
2012;
Na beraadslaging, welke leidde tot de vervanging van de woorden "zogenaamd ras" in
artikel 20, eerste lid, 3°, door het woord "herkomst";
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:

///
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle, 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, Johan Declerck,
Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 10 onthoudingen
Artikel 1.
Het rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel vast te stellen zoals zij in de zitting
van heden is voorgelegd.
Art. 2.
Drie exemplaren van deze tekst met bijlagen dienen te worden bewaard na door de
voorzitter en de secretaris te zijn geviseerd om te worden gevoegd bij onderhavig besluit,
waarvan zij integraal deel uitmaken.
4e zaak:

Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending
puntenenveloppen - omzetting van de toegekende punten in uren
tewerkstelling voor het schooljaar 2012-2013

Overwegend dat basisscholen en scholengemeenschappen sinds het schooljaar 20032004 personeel kunnen aanwerven voor de uitbouw van de terreinen administratie,
informatie- en communicatietechnologie (ICT) en zorg;
Gelet op het feit dat hiertoe voor de vermelde terreinen puntenenveloppen worden
toegekend, op basis van de leerlingenaantallen op de eerste schooldag van februari, die
vervolgens moeten worden omgezet in uren tewerkstelling;
Overwegend dat men meer punten nodig heeft voor dezelfde omvang van betrekking
naarmate het tewerkstellingsniveau hoger is;
Overwegend dat de schoolhoofden, na berekening van de puntenenveloppen voor het
komende schooljaar, tot het volgend voorstel kwamen inzake de verdeling en aanwending
van de punten die op schoolniveau werden toegewezen:
BOP

enveloppes
adm.

ict

Beigem

48

Borgt

verdeling
adm.

ict

zorg

adm.

ict

zorg

13

47

12

54

27

7

23

49

13

49

12

57

28

7

24

Humbeek

57

16

56

16

64

32

9

27

Strombeek-B.

52

14

51

14

59

29

8

25

234

3

2

0

234

206

56

234

116

31

99

gemeenschap
TOTAAL

206

56

zorg

uren tewerkstelling

Overwegend dat volgend voorstel werd geformuleerd voor aanwending van de punten die
samengelegd werden op het niveau van de scholengemeenschap:

school

stimulus

restpunten

TOTAAL

verdeling punten

uren tewerkstelling

adm.

ICT

zorg

adm.

ICT

zorg

0

4

12

0

2

5

adm.

ICT

1

1

Borgt

0

1

4

4

9

2

2

4

Humbeek

1

0

7

0

12

4

0

5

Strombeek-B.

1

0

12

2

5

7

1

2

23

10

38

13

5

16

Beigem

66

TOTAAL

71

5

Gelet op het feit dat beide voorstellen samen voor het schooljaar 2012-2013 resulteren in
de volgende formatie:
uren per week (/36)

Beigem

Borgt

Humbeek

Strombeek-Bever

TOTAAL

HSO

adm.

27

30

36

36

129

ICT

9

9

9

9

36

zorg

28

28

32

27

115

PBA

Gelet op het advies dat de respectievelijke schoolraden;
Gelet op het protocol dat inzake deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot van
het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerd Onderwijs;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwervingen in de hieronder opgesomde gesubsidieerde ambten te realiseren op de
vermelde aanwervingsniveaus:
•
niveau hoger secundair onderwijs voor het ambt van administratief medewerk(st)er;
•
niveau hoger secundair onderwijs voor het ambt van ICT-coördinator;
•
niveau professionele bachelor voor het ambt van zorgcoördinator.
Art. 2.
De formatie voor het beleids- en ondersteunend personeel voor de gemeentescholen van
Grimbergen, rekening houdend met de in artikel 1 vastgestelde aanwervingsniveaus, als
volgt vast te stellen:
uren per week (/36)

HSO

admin.

ICT

PBA

zorg

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

TOTAAL

1*

27

28

32

29

116

2**

0

2

4

7

13

tot

27

30

36

36

129

1*

7

7

9

8

31

2**

2

2

0

1

5

tot

9

9

9

9

36

1*

23

24

27

25

99

2**

5

4

5

2

16

tot

28

28

*

uit de punten van de school

**

uit de punten van de scholengemeenschap

5e zaak:

32

27

115

Basisonderwijs - Lestijdenpakket - Vaststelling van de aanwending van het
lestijdenpakket voor het schooljaar 2012-2013

Gelet op het decreet basisonderwijs van 27 februari 1997;
Overwegend dat het schoolbestuur in toepassing van dit decreet dient over te gaan tot de
vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket dat aan de verschillende
gemeentescholen door de Vlaamse Gemeenschap werd toegekend;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol houdende het resultaat van de bespreking van deze aangelegenheid
in de schoot van het afzonderlijk bijzonder onderhandelings- en hoog overlegcomité voor
het gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aanwending van de lestijden die door de Vlaamse Gemeenschap worden gesubsidieerd
en van de lestijden ingericht ten laste van de gemeente, voor het schooljaar 2012-2013
als volgt vast te stellen:

1

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BEIGEM

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2012: 257

1.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

1.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2012: 103

gesubsidieerde lestijden:
126 + 11 lichamelijke opvoeding + 7 SES - als volgt aangewend:
•
4 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) met resp. 12 en 18 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
6 en 5 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) SES met resp. 2 en 5 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
6 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 6 lestijden

1.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2012: 154

gesubsidieerde lestijden:
183 + 12 lichamelijke opvoeding + 7 SES - als volgt aangewend:
•
7 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 15 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 8 en 4
lestijden
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) SES met 7 lestijden

lestijden ten laste:
2 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 2 lestijden

1.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
27 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van administratief medewerk(st)er met resp. 24 en 3 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
7 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 7 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
23 - als volgt aangewend:
•
3 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 7, 6 en 10 uren

2

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BORGT

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2012: 270

2.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

2.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2012: 124

gesubsidieerde lestijden:
139 (148 gesubsidieerde lestijden - 9 gesubsidieerde lestijden overgedragen naar de
lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt) + 13 lichamelijke opvoeding + 26
SES - als volgt aangewend:
•
4 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
4 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) met resp. 14, 17, 10 en 2 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
6, 6 en 1 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) SES met resp. 18, 6 en 2 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

2.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2012: 146

gesubsidieerde lestijden:
181 (172 gesubsidieerde lestijden + 9 gesubsidieerde lestijden overgedragen uit de
kleuterafdeling) + 16 lichamelijke opvoeding + 27 SES - als volgt aangewend:
•
7 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 4 en 9 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 10, 4 en
2 lestijden

•

4 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) SES met resp. 12, 12, 2 en 1 lestijden

lestijden ten laste:
8 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 8 lestijden

2.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
28 - als volgt aangewend:
•
4 deeltijdse ambten van administratief medewerk(st)er met resp. 4, 7, 4 en 13 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
7 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 7 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
24 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met 19 en 5 uren

3

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL HUMBEEK

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2012: 318

3.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

3.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2012: 131

gesubsidieerde lestijden:
155 + 14 lichamelijke opvoeding + 12 SES - als volgt aangewend:
•
6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) met resp. 4 en 7 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
3, 4 en 7 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) SES met resp. 3 en 9 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
1 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 1 lestijd

3.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2012: 187

gesubsidieerde lestijden:
217 + 16 lichamelijke opvoeding + 16 SES - als volgt aangewend:
•
9 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 1 lestijd
•
1 deeltijds ambt van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met 16 lestijden
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) SES met 16 lestijden

lestijden ten laste:
13 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 12 en 1 lestijden

3.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
32 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van administratief medewerk(st)er met 32 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 9 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
27 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met 24 en 3 uren

4

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL STROMBEEK-BEVER

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2012: 287

4.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

4.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2012: 118

gesubsidieerde lestijden:
143 + 12 lichamelijke opvoeding + 34 SES - als volgt aangewend:
•
5 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 23 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
1 en 11 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) SES met resp. 24 en 10 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

4.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2012: 169

gesubsidieerde lestijden:
196 + 18 lichamelijke opvoeding + 36 SES - als volgt aangewend:
•
6 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
6 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 7, 12, 18, 7, 6 en 2 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 14 en 4
lestijden
•
5 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) SES met resp. 5, 2, 12, 16 en 1 lestijden

lestijden ten laste:
20 - als volgt aangewend:
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 8, 4 en 8 lestijden

4.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
29 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van administratief medewerk(st)er met 29 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
8 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 8 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
25 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 8 en 17 uren

5

scholengemeenschap

5.1

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren administratie:
11 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

0

2

4

7

13

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
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2

2

0

1

5

gesubsidieerde uren ICT:
7 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
15 zorg - als volgt aangewend:

Gemeenschap

6e zaak:

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

5

4

5

2

16

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de formatie voor
ICT-coördinator voor het academiejaar 2012-2013

Gelet op de omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad, rekening houdend met de mogelijkheden die in
deze omzendbrief worden aangeboden, in de zitting van 25 augustus 2011 besliste om
het samenwerkingsplatform dat op 26 september 2002 werd opgericht voor onze
gemeentescholen en onze Academie voor Muziek, Woord en Dans, te continueren
gedurende de komende 3 schooljaren (2011-2014);
Overwegend dat de gemeentelijke basisscholen en de gemeentelijke Academie een
samenwerkingplatform vormen, maar dat de middelen en de uren ICT-coördinator
afzonderlijk (basisonderwijs-academie) worden aangewend;
Gelet op het feit dat de Academie een enveloppe van 12 punten mag aanwenden voor de
berekening van de omvang van het ambt tijdens het academiejaar 2012-2013;
Overwegend dat de directeur met een schrijven van 1 juli 2012 voorstelt om, rekening
houdend met de geldende bepalingen, de 12 punten tijdens het academiejaar 2012-2013
aan te wenden om een betrekking van ICT-coördinator ten belope van 3 u. LS/week in te
richten;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.

De formatie voor een betrekking van ICT-coördinator voor het academiejaar 2012-2013 in
de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vast te stellen op 3 u. LS/week.
7e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van het aantal
toezichtsuren ten laste van het bestuur voor het academiejaar 2012-2013

Overwegend dat er vorig schooljaar in totaal 60,25 u./week toezicht werden
georganiseerd voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en dat die
met ingang van 1 april 2012 werden uitgebreid naar 64,50 u./week;
Overwegend dat voor het komende academiejaar 2012-2013 wordt gevraagd om 64,50
uren te handhaven;
Overwegend dat het inrichten van deze toezichtsuren noodzakelijk is om een voldoende
dekking te realiseren van de openingsuren van de diverse vestigingen van de Academie;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Voor het academiejaar 2012-2013 64,50 uren ten laste te nemen voor het inrichten van
het toezicht voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
8e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Verzoek tot ondersteuning van het
experiment "ortho-agogische muzikale vorming" tijdens het schooljaar
2012-2013

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2001 om in onze Academie een
project op te starten met het oog op de integratie van verstandelijk gehandicapte
personen in het deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op het feit dat de Vlaamse Gemeenschap de inrichting van lessen ortho-agogische
vorming van 2001 tot heden heeft gesubsidieerd;
Overwegend dat het project enkel wordt gesubsidieerd voor leerlingen van de lagere
afdeling;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad de voorbije jaren besloot om volgens welbepaalde
principes leraarsuren voor de inrichting van lessen ortho-agogische muzikale vorming ten
laste te nemen tijdens het lopende schooljaar om te vermijden dat leerlingen die binnen
dit project de 4 schooljaren van de lagere afdeling hebben afgerond, geen muzieklessen
meer zouden kunnen volgen;
Gelet op het feit dat de Academie er in het verleden telkens in slaagde deze uren in te
richten via het reguliere lesurenpakket, zodat ons bestuur geen kosten heeft moeten
dragen;
Gelet op het schrijven van 2 juni 2012 waarmee de directeur van de gemeentelijke
Academie meldt dat het project ortho-agogische muzikale vorming opnieuw niet is
opgenomen in een organieke regeling, zodat het opnieuw voor de duur van 1 jaar zal
worden verlengd;
Gelet op de vraag van de directeur om voor het schooljaar 2012-2013 hetzelfde
princiepsbesluit als vorige jaren te nemen inzake de ondersteuning van de lessen orthoagogische muzikale vorming;
Overwegend dat het ditmaal 13 leerlingen betreft die volgend schooljaar uit de boot
zouden vallen, wat neerkomt op 6,5 leraarsuren, waaraan op jaarbasis een kost van naar
schatting € 12.000 à € 15.000 verbonden is;
Overwegend dat de kans bestaat dat de Academie niet alle uren van het gesubsidieerde
lesurenpakket aanwendt voor de organisatie van de reguliere lessen in de afdeling
muziek, zodat mits toestemming van het ministerie, resterende uren kunnen worden
aangewend voor inrichting van extra lessen ortho-agogische muzikale vorming, bovenop
de uren die in het kader van het project worden gesubsidieerd;

Gelet op het protocol dat ter zaken werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Tijdens het schooljaar 2012-2013 6,5 leraarsuren ten laste te nemen voor de inrichting
van lessen ortho-agogische muzikale vorming, volgens de hieronder vermelde principes:
•
nieuwe leerlingen worden enkel toegelaten indien ze in de (nog gesubsidieerde)
lagere graad terecht kunnen;
•
leerlingen die de voorbije jaren hebben deelgenomen aan de vermelde lessen en die
niet meer in aanmerking komen voor lessen in de lagere graad, kunnen de lessen
voortzetten in de (niet-gesubsidieerde) middelbare graad;
•
in overeenstemming met de norm van de Vlaamse Gemeenschap voor de uren die
gesubsidieerd worden binnen het voor de lagere graad goedgekeurde experiment,
wordt per week 1 uur les per twee leerlingen voorzien. Het aantal uren dat ons
bestuur hiervan ten laste zal nemen, wordt als volgt bepaald:
- het aantal in te richten uren wordt verminderd met het aantal uren dat door de
Vlaamse Gemeenschap wordt gesubsidieerd voor het experiment;
- dit aantal wordt, mits toestemming van het Vlaams ministerie van onderwijs en
vorming, vervolgens verminderd met de uren van het gesubsidieerde
lesurenpakket die de Academie niet aanwendt voor de organisatie van de
reguliere lessen;
•
het inrichten van deze lessen mag niet leiden tot de uitbreiding van het aantal
beschikbare lokalen voor de werking van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.
9e zaak:

Principiële vaststelling van een straatnaam voor de nieuwe straat in de
verkaveling Immo Zegers & C° langs de Eeuwlaan te Grimbergen

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 25-2-2010 zijn akkoord betuigde met
het nieuwe wegenistracé voorzien in de verkavelingsaanvraag VA/748/09/I ingediend
door Immo Zegers & C°.
Overwegende dat deze verkaveling de aanleg van een nieuwe straat voorziet vanaf de
Eeuwlaan te Grimbergen.
Overwegende dat er een straatnaam aan deze nieuwe straat dient toegekend te worden.
Gelet op het decreet van 28-1-1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
19-6-2012 om, na het informele advies van de Cultuurraad ingewonnen te hebben, de
naam "Kattebergen" aan deze nieuwe straat toe te kennen.
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De benaming "Kattebergen" principieel toe te kennen aan de nieuwe straat in de
verkaveling Immo Zegers & C° langs de Eeuwlaan te Grimbergen.
Art. 2.
Aan het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de procedure
voorgeschreven bij decreet van 28-1-1977 tot bescherming van de namen van de
openbare wegen en pleinen uit te voeren.
Art. 3.
Deze aangelegenheid na het openbaar onderzoek voor definitieve beslissing aan de
gemeenteraad voor te leggen.

10e zaak:

Principiële vaststelling van een straatnaam voor de nieuwe straat in de
verkaveling mesO bvba langs de Kerkstraat/Sint-Rumoldusstraat te
Humbeek

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 16-12-2009 zijn akkoord betuigde met
het nieuwe wegenistracé voorzien in de verkavelingsaanvraag VA/744/09/I ingediend
door mesO bvba;
Overwegende dat deze verkaveling de aanleg van een nieuwe straat voorziet langs de
Kerkstraat / Sint-Rumoldusstraat te Humbeek;
Overwegende dat er een straatnaam aan deze nieuwe straat dient toegekend te worden.
Gelet op het decreet van 28-1-1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
19-6-2012 om, na het advies van de Cultuurraad ingewonnen te hebben, de naam
"Brassershof" aan deze nieuwe straat toe te kennen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
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, Johan Declerck,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
De benaming "Brassershof" principieel toe te kennen aan de nieuwe straat in de
verkaveling mesO bvba langs de Kerkstraat / Sint-Rumoldusstraat te Humbeek.
Art. 2.
Aan het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de procedure
voorgeschreven bij decreet van 28-1-1977 tot bescherming van de namen van de
openbare wegen en pleinen uit te voeren.
Art. 3.
Deze aangelegenheid na het openbaar onderzoek voor definitieve beslissing aan de
gemeenteraad voor te leggen.
11e zaak:

Goedkeuring overeenkomst af te sluiten met het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen betreffende het in erfpacht geven van de
sporthal Verbrande Brug

Gelet op het feit dat het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) werd opgericht
met als maatschappelijk doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de
valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan
het eigenaar is of waarop, ongeacht de rechtstechniek, door de gemeente een beheers- of
gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor
culturele, toeristische, sportieve activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden;
Overwegend dat dit maatschappelijk doel in de beheersovereenkomst met het AGBG, die
werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 november 2010, verder wordt
geconcretiseerd;
Overwegend dat hierbij o.a. het in erfpacht geven aan het AGBG van de sporthal
Verbrande Brug uitdrukkelijk wordt vermeld;

Overwegend dat de overdracht van de sporthal Verbrande Brug aan het AGBG met het
oog op het geïntegreerd beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur logisch is;
Gelet op de mogelijkheden tot btw-optimalisatie die een dergelijke overdracht biedt;
Gelet evenwel op het feit dat tot op heden van de btw-administratie geen voorafgaand
akkoord werd bekomen betreffende een overdracht onder btw-regime die resulteert in
een btw-recuperatie op de totale uitgaven van de uitgevoerde renovatie en verbouwing;
Overwegend dat een uitspraak hierover afhankelijk zal zijn van het standpunt over de
vraag of de renovatie- en verbouwingswerken ingrijpend genoeg waren om een
gelijkstelling te bekomen met een nieuwbouw;
Overwegend dat bij een negatief antwood van de btw-administratie op deze vraag een
tweede mogelijkheid tot btw-optimalisatie kan worden benut waarbij het AGB zelf de btw
op 3/5 van het totaalbedrag van de facturen van de verbouwing recupereert, gezien er in
dit geval immers sprake zou zijn van een overdracht van een bedrijfseenheid, waarbij
wordt vastgesteld dat deze nu onder btw-plicht zal worden uitgebaat;
Overwegend dat het gebruik van deze mogelijkheid de verwerking ervan veronderstelt
uiterlijk in de kwartaalaangifte van 20 oktober 2012;
Overwegend dat de tekst van de erfpachtovereenkomst dient te worden aangepast
naargelang de ene dan wel de andere mogelijkheid zou worden gebruikt;
Gezien in beide gevallen wordt voorgesteld om het gebouw in erfpacht te geven voor een
periode van 99 jaar;
Gezien in beide gevallen wordt voorgesteld om de totale contante vergoeding voor de
erfpacht, in functie van de totale renovatiekost, te bepalen op 1.108.522,96 EUR,
namelijk 1.108.423,96 EUR voor de infrastructuur en 99,00 EUR voor de grond;
Overwegend dat de jaarlijkse canon aldus bepaald kan worden op 11.197,20 EUR;
Overwegend dat, mits de gemeenteraad zijn akkoord betuigt met het in erpacht geven
onder de meest gunstige voorwaarden van van de sporthal Verbrande Brug aan het
AGBG, in een latere zitting kan worden meegedeeld welke akte inzake deze erfpacht
effectief werd verleden;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
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, Johan Declerck,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
De sporthal Verbrande Brug, gelegen aan de Vaartstraat 198 te 1850 Grimbergen,
kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, nummer 396H, met een oppervlakte volgens
kadaster van 44 aren 94 centiaren, vanaf de datum bepaald bij het verlijden van de
desbetreffende akte in erfpacht te geven aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
(AGBG).
Art. 2.
Beide voorliggende ontwerpakten, opgemaakt respectievelijk voor het geval van een
overdracht onder btw-regime en voor het geval van een overdracht buiten btw-regime,
goed te keuren.
Art. 3.

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om met het AGBG, rekening
houdend met de beslissing van de btw-administratie met betrekking tot een mogelijke
overdracht van de sporthal Verbrande Brug onder btw-regime, de erfpachtovereenkomst
te sluiten die aangepast is aan de situatie.
12e zaak:

Verslaggeving in het kader van artikel 53 van het decreet van 6-7-2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking

1. De raad hoort het verslag van raadslid Paul Hermans, bestuurder van Havicrem,
opdrachthoudende vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement HalleVilvoorde.
2. De raad hoort het verslag van raadslid Trui Olbrechts, bestuurder van de
dienstverlenende vereniging Haviland, Intergemeentelijke Maatschappij voor de
Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expansie van het arrondissement HalleVilvoorde.
3. De raad hoort het verslag van raadsleden Kirsten Hoefs, bestuurder van de
opdrachthoudende vereniging voor Waterbedeling in Vlaams Brabant.
13e zaak:

Virtuele centrumstad "Brabantse Kouters" - Goedkeuring van het "Protocol
tot samenwerking" op het vlak van ICT en e-government

Overwegende dat het autonoom provinciebedrijf VERA en de vereniging van ICTverantwoordelijken van lokale openbare besturen, V-ICT-OR vzw, op 8-11-2011 een
samenwerkingsprotocol sloten waarbij ze zich engageren om gezamenlijk inspanningen te
leveren om de kwaliteit van de ICT bij de lokale besturen in Vlaams-Brabant te
verbeteren en de noodzakelijke samenwerking van deze besturen op het vlak van ICT en
e-government te bevorderen;
Gelet op de brief vanwege het autonoom provinciebedrijf VERA en V-ICT-OR vzw van 303-2012, ingekomen op 21-6-2012, waarbij aan het gemeentebestuur wordt voorgesteld
om - in uitvoering van het eerdere door hen afgesloten samenwerkingsprotocol - een
"protocol van samenwerking" op het vlak van ICT en e-government goed te keuren
tussen de gemeenten Affligem, Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel,
Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel, en de stad Vilvoorde enerzijds en het autonoom
provinciebedrijf VERA en V-ICT-or vzw anderzijds;
Gelet op de tekst van dit samenwerkingsprotocol;
Overwegende dat het protocol van samenwerking een "intentieverklaring" is, waarin de
gemeentebesturen het voornemen vastleggen om samen te werken;
Overwegende dat het doel van de samenwerking is te komen tot een algemene visie op
het vlak van elektronische dienstverlening en interne automatisering, een betere
aansturing vanuit het beleid te bevorderen en een verantwoorde planning en een
efficiëntere besteding van mensen en middelen te bewerkstelligen;
Overwegende dat door de loutere ondertekening van het protocol van samenwerking
geen rechtspersoon wordt opgericht noch een financiële inbreng of een financieel
engagement wordt gevraagd;
Overwegende dat door deze samenwerking een schaalgrootte wordt gecreëerd van
ongeveer 200.000 inwoners en dat projecten, die op deze schaalgrootte worden
aangepakt, beter kunnen onderzocht worden naar kwaliteit toe en een gunstigere
kostprijs kunnen opleveren;
Overwegende dat enkel kosten voor gemeenschappelijke projecten en initiatieven worden
aangerekend op basis van de effectieve deelname en/of afname;
Overwegende dat in voorkomend geval de kosten worden verdeeld over de
gemeentebesturen die aan het voorgestelde project of initiatief deelnemen;
Overwegende dat inzake de verdere uitvoering van deze samenwerking het autonoom
provinciebedrijf VERA enerzijds op haar kosten een objectieve “nulmeting” zal doorvoeren
bij de opstart van de samenwerking, en voorts de samenwerking zal blijven coördineren;

Overwegende dat de vzw V-ICT-OR anderzijds in dit verband het overleg tussen ITverantwoordelijken vanuit haar opdracht en expertise mee zal ondersteunen;
Gelet op het voorstel toe te treden tot dit samenwerkingsverband;
Overwegende dat in dit verband het college van burgemeester en schepenen op 10-72012 een princiepsbeslissing heeft genomen houdende de voorlegging ter goedkeuring
aan de gemeenteraad van het desbetreffend samenwerkingsprotocol op het vlak van ICT
en e-government tussen enerzijds de voorgestelde gemeenten en anderzijds het
autonoom provinciebedrijf VERA en V-ICT-OR vzw;
Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake het beslissen tot deelname aan of vertegenwoordiging in
instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op artikel 196 van het gemeentedecreet betreffende het sluiten van onderlinge
overeenkomsten tussen gemeenten;
Overwegende dat het bestuur in deze samenwerkingsovereenkomst wordt
vertegenwoordigd in een 'stuurgroep' en een 'adviescomité';
Overwegende dat een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen zal
zetelen in de stuurgroep, die de strategie bepaalt en elke substantiële beslissing neemt,
zoals de keuze van de projecten binnen het strategisch kader;
Overwegende dat de secretarissen en de ICT-verantwoordelijken van de respectievelijke
gemeentebesturen zullen zetelen in het adviescomité, dat tot taak heeft om de
stuurgroep vanuit technisch oogpunt te adviseren/informeren omtrent de bestaande
behoeften en de wenselijkheid van bepaalde oplossingen;
Gaat over tot een stemming betreffende de goedkeuring van het protocol van
samenwerking onder de noemer "virtuele centrumstad Brabantse kouters" tussen:
•
de gemeenten Affligem, Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise,
Merchtem, Opwijk, Wemmel, en de stad Vilvoorde,
•
het autonoom provinciebedrijf VERA,
•
vzw V-ICT-OR,
die volgend resultaat geeft:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx, 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, Johan Declerck,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle, Anne Deman, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: 28 stemmen voor en 1 stem tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Het samenwerkingsprotocol op het vlak van ICT en e-governement tussen de
voorgestelde gemeenten Affligem, Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel,
Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel, en de stad Vilvoorde enerzijds en het autonoom
provinciebedrijf VERA en V-ICT-OR vzw anderzijds goed te keuren.
Art. 2.
Mevrouw Marleen Mertens, burgemeester, en de heer Hans Habils, gemeentesecretaris, te
machtigen om het in bijlage gevoegde samenwerkingsprotocol - dat integraal deel
uitmaakt van deze beslissing - te ondertekenen.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen verder te belasten met de uitvoering van
deze

beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid ter kennisgeving en
tevens een afschrift te bezorgen aan de vzw V-ICT-OR en het autonoom provinciebedrijf
VERA.
14e zaak:

vzw Cargovil

a) Toetreding
Gelet op de oprichtingsakte van de vzw Cargovil, goedgekeurd door de
oprichtingsvergadering van 28-6-2012;
Gelet op de statuten van de vzw Cargovil;
Overwegende dat deze vzw een actor wil zijn in de ontwikkeling van het "Businesspark
Cargovil", dat gelegen is op de grens van Vilvoorde, Zemst en Grimbergen, en o.a. tot
doel heeft om overleg te organiseren tussen het terreinbeheer en de gevestigde bedrijven
met het oog op het onderhoud en de kwaliteitsbewaking van het openbaar en privaat
domein;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen als naastliggende gemeente van het
bedrijventerrein en met een mogelijke uitbreidingszone op Grimbergs grondgebied
betrokken partij is;
Gelet op de vraag van vzw Cargovil om toe te treden als werkend lid van categorie A;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 24-7-2012 om
toe treden tot de vzw Cargovil als werkend lid van categorie A;
Overwegende dat elk werkend lid jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage dient te betalen van
maximaal 500,00 euro;
Overwegende dat dit bedrag kan voorzien worden op BV 0500 - AR 6160500;
Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het gemeentedecreet;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
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, Johan Declerck,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Toe te treden tot de vzw Cargovil als werkend lid categorie A.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
vzw Cargovil, Schaliënhoevedreef 20 J te 2800 Mechelen.
b) Aanstelling van de gemeentelijke afgevaardigden
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden besliste over de toetreding tot de
vzw Cargovil als werkend lid van categorie A;
Gelet op de oprichtingsakte van de vzw Cargovil, goedgekeurd door de
oprichtingsvergadering van 28-6-2012;
Gelet op de statuten van de vzw Cargovil;

Overwegende dat - overeenkomstig de statuten - elk werkend lid één stem heeft in de
algemene vergadering en dat rekening houdend hiermede voorgesteld wordt een
effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan
aanstellen;
Overwegende dat de statuten niet vermelden dat deze vertegenwoordiger al dan niet de
hoedanigheid van gemeenteraadslid moet hebben;
Gelet op het voorstel om in dit kader de schepen van KMO voor te dragen als effectieve
vertegenwoordiger en het diensthoofd Economie en Cultuur als plaatsvervangende
vertegenwoordiger;
Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het gemeentedecreet;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vzw Cargovil waaruit blijkt dat:
•
22 stemmen worden uitgebracht op naam van William DE BOECK,
•
4 ongeldige stemmen worden uitgebracht,
•
5 blanco stemmen worden uitgebracht;
Stelt vast dat de heer William DE BOECK de volstrekte meerderheid der stemmen
behaalt;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vzw Cargovil
waaruit blijkt dat
•
25 stemmen worden uitgebracht op naam van Dirk SPAENS,
•
1 stem wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS,
•
5 ongeldige stemmen worden uitgebracht;
Stelt vast dat de heer Dirk SPAENS de volstrekte meerderheid der stemmen behaalt;
BESLIST:
Artikel 1.
M. William DE BOECK aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van vzw Cargovil.
Art. 2.
M. Dirk SPAENS aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van vzw Cargovil.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
vzw Cargovil, Schaliënhoevedreef 20 J te 2800 Mechelen;
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
15e zaak:

Reglement projectsubsidies Cultuur - aanpassing

Gelet op de collegebeslissing van 7 augustus 2012 tot het aanpassen van het reglement
Projectsubsidies Cultuur;
Gelet op het reglement Projectsubsidies Cultuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van
15 december 2011;
Overwegende dat het op basis van een evaluatie zoals vermeld in artikel 15 van dit
reglement Projectsubsidies Cultuur aangewezen is om een aantal bepalingen ervan aan te
passen of aan te vullen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, Vincent Fontaine;
onthouden zich:
///
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, Johan Declerck,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Het reglement "Projectsubsidies Cultuur" als volgt aan te passen:
•

Artikel 2, eerste lid:
De tekst "Projectsubsidies kunnen toegekend worden aan uitzonderlijke socioculturele of culturele initiatieven en aan projecten, die nieuw of vernieuwend zijn of
die, binnen de regio, een bijzondere uitstraling hebben voor de gemeente." wordt
vervangen door:
"Projectsubsidies kunnen toegekend worden aan uitzonderlijke socio-culturele of
culturele initiatieven en aan projecten, die nieuw of vernieuwend zijn, die
samenwerking tussen verenigingen bevorderen of die, binnen de regio, een
bijzondere uitstraling hebben voor de gemeente.";

•

Artikel 4:
De tekst “ – evenementen of projecten die georganiseerd worden in het kader van
een kermisactiviteit komen niet in aanmerking” wordt als voorwaarde toegevoegd

•

Artikel 8:
de tekst "Een vereniging kan maximaal 1 projectsubsidie per jaar toegekend krijgen.”
Als nieuw artikel toe te voegen.

•

Artikel 9 tem 14:
hernemen de tekst van de huidige artikelen 8 tem 13

•

Artikel 15:
de tekst " Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Als
overgangsfase komen enkel projecten in aanmerking die plaats vinden nà 1 april
2012. Elke aanvraag moet ingediend worden bij het College van burgemeester en
schepenen. Vòòr 1 februari voor de projecten georganiseerd tussen 1 april en 30 juni
2012. 1 april voor de projecten georganiseerd tussen 1 juli en 31 december 2012.”
(huidig artikel 14) wordt vervangen door “Dit reglement treedt in werking met ingang
van 1 september 2012. Elke aanvraag moet ingediend worden bij het College van
burgemeester en schepenen. Vòòr 1 oktober voor de projecten georganiseerd tussen
1 januari en 30 juni. Vòòr 1 april voor de projecten georganiseerd tussen 1 juli en 31
december.”

•

Artikel 16:
de tekst "De werking van onderhavig reglement zal na één jaar worden geëvalueerd.”
(huidig artikel 15) wordt vervangen door “De werking van onderhavig reglement zal
jaarlijks worden geëvalueerd”.

16e zaak:

Toekenning Ereburgerschap Kamiel D'Hooghe en Vic Nees

Gelet dat Kamiel D'Hooghe in zijn lange loopbaan een wereldreputatie heeft opgebouwd
als organist en orgelpedagoog, tevens docent was aan het Lemmensinstituut en aan het
Conservatorium van Maastricht en jarenlang directeur was van het Koninklijk
Muziekconservatorium te Brussel;
Gelet dat Kamiel D’Hooghe in Grimbergen de drijvende kracht is achter de jaarlijkse
orgelconcerten en de recent opgerichte vereniging 'Grimbergen Orgelt';
Gelet dat Vic Nees woont en werkt in onze gemeente en al vele jaren naam en faam heeft
verworven in de wereld van de koormuziek;
Gelet dat Vic Nees een veel gevraagd en bevraagd componist, pedagoog en dirigent is en
als dirigent van het Omroepkoor van de BRT ook een internationale reputatie opbouwde;

Gelet dat beide heren meermaals de erkenning van hun culturele verdiensten genoten en
ze beiden zonder enige twijfel waardevolle Culturele Ambassadeurs zijn niet alleen voor
Grimbergen, maar voor heel Vlaanderen;
Gelet op het advies van de Cultuurraad om het Ereburgerschap simultaan toe te kennen
aan Kamiel D’Hooghe en Vic Nees, zijnde twee eminente musici uit onze gemeente en
“reuzen” van de klassieke muziek;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
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, Johan Declerck,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Het Ereburgerschap van de gemeente Grimbergen toe te kennen aan:
•
de heer Kamiel D’Hooghe, geboren te Beveren-Waas op 17 november 1929 en
wonende Beiaardlaan 1 te 1850 Grimbergen;
•
de heer Vic Nees, geboren te Mechelen op 8 maart 1936 en wonende Max
Havelaarlaan 7 te 1850 Grimbergen.
17e zaak:

Goedkeuring Integratiebeleidsplan

Gelet op de toekenning van een werkingstoelage voor de oprichting van een
integratiedienst op basis van de overeenkomst terzake tussen de gemeente en de
Vlaamse Regering voor de periode 1 november 2011 t.e.m. 31 augustus 2012;
Gelet op de aanvraag van verlenging van deze startovereenkomst tot 31 oktober 2012;
Overwegende dat het integratiebeleidsplan bij het Team Integratie van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur, uiterlijk moet worden ingediend op 31 oktober 2012;
Overwegende dat een goedgekeurd integratiebeleidsplan een vereiste is voor de
erkenning van een integratiedienst;
Gelet op het belang van een integratiedienst voor de verdere ontwikkeling van het
gemeentelijk integratiebeleid;
Overwegend dat de problematiek van integratie in de voorgelegde ontwerptekst op een
evenwichtige wijze wordt benaderd en dat concrete acties verbonden worden aan
nagestreefde doelstellingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine
Buyle, Jean Dewit, Anne Deman;
onthouden zich:
Steven Dupont, Marc Hamelrijckx, 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, Johan Declerck,
Tom Mensalt;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Enig artikel.
Het integratiebeleidsplan voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2015 goed
te keuren.
Burgemeester en voorzitter Marleen Mertens verlaat samen met raadslid Kirsten
Hoefs de vergadering.
Schepen Jaak Cauwenberghs neemt het ambt van voorzitter waar.
18e zaak:

Agendering bij hoogdringendheid van een voorstel tot budgetwijziging met
het oog op het verstrekken van een lening aan het sociaal
tewerkstellingsproject vzw Den Diepen Boomgaard

Gelet op het feit dat de vzw Diepen Boomgaard een belangrijk sociaal
tewerkstellingsproject is dat met de werking rond haar bio-boerderij
tewerkstellingskansen biedt aan een 40-tal mensen;
Overwegend dat de vzw Diepen Boomgaard ernstige financiële problemen kent, die
zonder de toekenning van een overbruggingskrediet op zeer korte termijn tot sluiting
zullen leiden omdat lonen niet meer kunnen worden uitbetaald;
Overwegend dat de gemeente een dergelijk overbruggingskrediet kan toekennen;
Overwegend dat hiertoe vooraf een passend krediet in het budget dient te worden
opgenomen;
Gelet op de mogelijkheid voorzien bij artikel 29 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005, zoals gewijzigd, om in spoedeisende gevallen ter zitting een punt aan de agenda
van de gemeenteraad toe te voegen mits het akkoord van ten minste twee derden van de
aanwezige leden, waarvan de naam dient te worden genotuleerd;
Gelet op de hoogdringendheid, het grote maatschappelijk belang van het project en de
belangrijke sociale gevolgen van een eventuele sluiting van Den Diepen Boomgaard;
Gaat over tot de hoofdelijke stemming tot behandeling bij hoogdringendheid van volgend
agendapunt:
•
Tweede wijziging budget 2012 - Goedkeuring
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volgende stemmen worden hierbij uitgebracht:
Jean-Pierre Van Campenhout: ja,
Marc Van Godtsenhoven: ja,
Eddy Willems: ja,
Odiel Schelfhout: ja,
Chris Selleslagh: ja,
Jean Dewit: onthouding,
Bart Laeremans: ja,
Tom Mensalt: ja,
Patrick Mensalt: ja,
Louis De Smedt: ja,
William De Boeck: ja,
Marc Hamelrijckx: ja,
Alena Van den Bussche: ja,
Patrick Vertongen: ja,
Paul Hermans: ja,
Steven Dupont: ja,
Jeannine Thielemans: ja,
Trui Olbrechts: ja,
Karlijne Van Bree: ja,
Kevin Vleminckx: ja,
Johan Declerck: ja,
Luk Raekelboom: ja,
Yves Verberck: ja,

•
•
•
•
•
•

Mari Gomez: ja,
Carine Buyle: ja,
Luc Van Lint: ja,
Anne Deman: ja,
Vincent Fontaine: ja,
Jaak Cauwenberghs: ja;

Stelt vast dat 27 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 1 onthouding werden genoteerd zodat
twee derden van de aanwezige leden akkoord gaan met de agendering van dit punt;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Bij hoogdringendheid volgend punt aan de agenda van de zitting toe te voegen:
•
Tweede wijziging budget 2012 - Goedkeuring
19e zaak:

Tweede wijziging budget 2012 - Goedkeuring

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 een budgetwijziging bestaat uit een verklarende- en een financiële
nota;
Overwegende dat de verklarende nota bij een budgetwijziging minstens de volgende
elementen bevat:
•
een motivering van de wijzigingen van het budget;
•
de herziening van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel 16, 2° en 3°;
•
in voorkomend geval, de wijziging van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in
artikel 16, 1° en 4° tot en met 6°;
Overwegende dat de financiële nota van een budgetwijziging alle onderdelen bevat van de
financiële nota van het budget waarop de wijziging een weerslag heeft. In die onderdelen
worden het al vastgestelde krediet, de kredietwijziging en het nieuwe krediet vermeld;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis van het budget positief is;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge van het budget hetzelfde resultaat geeft als
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:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems, Patrick Mensalt,
Paul Hermans, Trui Olbrechts, 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, Johan Declerck, Bart Laeremans, Karlijne Van

Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Casado, Carine Buyle, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 28 stemmen voor bij 1 onthouding
Artikel 1.
De wijziging van het budget 2012 goed te keuren waarvan het resultaat op kasbasis
870.284,29 euro en de autofinancieringsmarge - 4.480.098,92 euro bedraagt.
Art. 2.
De tweede budgetwijziging van 2012 aan de toezichthoudende overheid over te maken.
De heer Jean Dewit verlaat de vergadering.
20e zaak:

Lening aan het sociaal tewerkstellingsproject vzw Den Diepen Boomgaard

Gelet op het feit dat het sociaal tewerkstellingsproject vzw Den Diepen Boomgaard de
voorbije maanden ernstige financiële problemen kent;
Overwegend dat vzw Den Diepen Boomgaard een lening van 150.000 euro aangevraagd
heeft bij cvba Hefboom om deze problemen te keren;
Gelet op het feit dat cvba Hefboom financiering en advies levert aan projecten die werk
maken van een sociale en duurzame samenleving; dat cvba Hefboom daarnaast ethische
beleggingsproducten heeft voor particulieren, organisaties, bedrijven en openbare
besturen;
Gelet op het feit dat het dossier van vzw Den Diepen Boomgaard door vzw Hefboom werd
onderzocht; dat hierbij is nagegaan of vzw Den Diepen Boomgaard op basis van wat
voorligt in staat mag worden geacht om de aangevraagde lening binnen de voorziene
termijn terug te betalen;
Gelet op het feit dat de leningsaanvraag van vzw Den Diepen Boomgaard positief wordt
geëvalueerd door cvba Hefboom; dat evenwel gevraagd wordt om een persoon of
instantie voor te dragen die zich borg stelt voor de terugbetaling van de lening;
Gelet op het feit dat vzw Den Diepen Boomgaard aan de gemeente vraagt om zich borg te
stellen in dit dossier;
Gelet op het feit dat de lening door cvba Hefboom zou worden toegekend tegen een rente
van 3,5%;
Overwegend dat deze rente in vergelijking met de rente waaraan de gemeente zelf zou
kunnen lenen nadelig is;
Gezien het derhalve een rechtstreekse lening vanwege de gemeente aan vzw Den Diepen
Boomgaard te verkiezen valt boven een garantstelling voor een lening bij cvba Hefbooom;
Gelet op de resultaten van de door de gemeente bestelde audit van vzw Den Diepen
Boomgaard;
Gelet op het grote maatschappelijke belang van het project vzw Den Diepen Boomgaard,
dat 40 mensen tewerkstelt die moeilijk integreerbaar zijn in de reguliere arbeidsmarkt;
Gelet op de bijdrage die vzw Den Diepen Boomgaard door deze sociale tewerkstelling en
ook door zijn specifieke activiteit inzake bio-landbouw levert tot een duurzame
samenleving;
Overwegend dat het in overeenstemming met artikel 2 van het gemeentedecreet tot de
opdracht van de gemeente behoort om bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van
het gemeentelijk gebied;
Gelet op het feit dat een lening aan vzw Den Diepen Boomgaard derhalve mogelijk moet
zijn, mits voorwaarden worden opgelegd die gedurende de looptijd van de lening een
permanente inzagemogelijkheid in de boekhouding en het beleid van vzw Den Diepen
Boomgaard garanderen;
Gaat over tot de stemming betreffende het toekennen van een lening van maximaal
150.000 euro aan de vzw Den Diepen Boomgaard:

BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een lening van maximaal 150.000 euro toe te kennen aan vzw Den Diepen Boomgaard.
Art. 2.
Aan deze lening volgende voorwaarden te koppelen:
•
de lening heeft een looptijd van 5 jaar;
•
de intrest bedraagt 2,5%;
•
bij geldbehoefte dient hiervan het bewijs te worden geleverd;
•
de vzw Den Diepen Boomgaard neemt een extra-vertegenwoordiger van de gemeente
op in haar van beheer.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om een hierover een
overeenkomst op te stellen.
Burgemeester en voorzitter Marleen Mertens vervoegt evenals de raadsleden
Kirsten Hoefs en Jean Dewit de vergadering.
Burgemeester Marleen Mertens neemt het ambt van voorzitter terug op en
schorst de zitting gedurende korte tijd.
Bij de hervatting van de vervoegen raadsleden Jeannine Thielemans en Mari
Gomez de vergadering niet meer.
21e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22
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 19 juni 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 16 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 26 juni 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 17 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 3 juli 2012 de interne kredietaanpassing
met nummer 18 heeft goedgekeurd;

Gelet op het feit dat het college in de zitting van 10 juli 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 19 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 17 juli 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 20 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 24 juli 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 21 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 31 juli 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 20 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 16
GBB-CBS/0990-00/6140200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0990-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 100,00
€ 10.183,86

GBB-CBS/0907-01/6140200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 100,00
€ 1.525,02

GBB-CBS/0907-02/6140200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 600,00

GBB-CBS/0500-00/6109900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 26.625,00

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

€ 8.704,14

€ 9,62

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

€ 5.350,79

€ 3.309,97

GBB-CBS/0119-00/6132030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0119-00/6110100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 769,26
€ 2.294,28

€ 2.590,15
€ 114.490,23

GBB-CBS/0610-00/6132070/BESTUUR/
CBS/50/IE-GEEN

€ 5.909,74
€ 2.250,00

GBB-CBS/0680-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 31.976,66

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

€ 217,16

€ 1.000,00

GBB-CBS/0750-01/6430100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 90,00

€ 4.100,00

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

€ 1.643,34

GBB-CBS/0320-00/6133000/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 80,00

GBB-CBS/0320-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 8.299,00

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

€ 66.192,87

€ 2.250,00

€ 1.100,00
€ 6,66
€ 6,66
€ 86,27

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

€ 113.778,61

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

€ 2.199,49

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

€ 1.661,06

GBB-CBS/0790-08/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0119-00/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 22,77
€ 0,61
€ 0,61
€ 2.199,68

€ 10.743,00

GBB-CBS/0800-04/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.199,68
€ 74,00

GBB-CBS/0800-00/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.118,84

GBB-CBS/0701-01/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 5.864,60

€ 4.585,40

GBB-CBS/0710-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.500,00

€ 1.329,07

GBB-CBS/0703-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 16.085,00

GBB-CBS/0740-02/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 60.600,00

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

€ 8.615,35

GBB-CBS/0309-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 5.000,00

GBB-CBS/0390-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 19.000,00

GBB-CBS/0309-00/6140300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 74,00

€ 5.914,47
€ 4.721,00
€ 4.721,00
€ 410,49
€ 410,49
€ 1.536,40

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

€ 24.190,59

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

€
1.936.262,92

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

€
1.818.435,85

GBB-CBS/0112-00/6231990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.536,40
€
336.097,52
€ 336.097,52
€
316.500,00

GBB-CBS/0112-00/6201990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 328.650,00

GBB-CBS/0110-00/6121020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.000,00

GBB-CBS/0119-00/6121020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 59.000,00

GBB-CBS/0790-01/6493250/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 8.471,00

€ 25.412,77

GBB-CBS/0790-02/6493250/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 3.952,00

€ 11.856,15

GBB-CBS/0790-03/6493250/BESTUUR/

€ 2.779,00

€ 8.336,88

€ 316.500,00
€ 24.070,00
€ 24.070,00

CBS/44/IE-GEEN
GBB-CBS/0790-04/6493250/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 10.939,24

GBB-CBS/0790-05/6493250/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 6.845,00

€ 20.535,77

GBB-CBS/0790-06/6493250/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 4.119,00

€ 12.356,14

GBB-CBS/0790-07/6493250/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 101,00

€ 301,16

GBB-CBS/0790-08/6493250/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 25.799,00

€ 77.396,41

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

€ 213.480,50

GBB-CBS/0320-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 120,00

GBB-CBS/0309-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.698,75

GBB-CBS/0500-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.080,00

GBB-CBS/0949-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.400,00

GBB-CBS/0290-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 167.134,52
€ 10,00
€ 10,00
€ 1.270,00
€ 1.270,00
€ 2.538,00

GBB-CBS/0200-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 4.246,31

€ 2.500,00

GBB-CBS/0310-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 158,00

€ 38,00

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

€ 3.030,00

€ 914,81

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

€ 2.800,00

€ 629,65

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

€ 5.110,00

€ 771,26

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

€ 57.371,83

GBB-CBS/0790-07/6641325/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 2.315,72
€ 434,68

GBB-CBS/0790-00/6641325/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 52.360,19

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

€ 18.508,10

GBB-CBS/0750-01/6160202/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 16.122,80

€ 7.882,50

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

€ 4.654,87

€ 4.000,00

GBB-CBS/0750-01/6100300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.185,50

€ 500,00

GBB-CBS/0750-01/6132040/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.277,96

€ 2.500,00

€ 434,68
€ 7.882,50

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

€ 5.911,70

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

€ 3.281,91

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

€ 10.717,75

GBB-CBS/0710-00/6160500/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 85,00

GBB-CBS/0710-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.896,80

GBB-CBS/0719-00/6430100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0719-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.000,00
€ 136,84
€ 136,84
€ 65,00
€ 65,00
€ 52,50

€ 4.270,36

GBB-CBS/0750-00/6119900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 52,50
€ 397,40

GBB-CBS/0750-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 15.648,60

€ 397,40

GBB-CBS/0200-00/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.314,96

€ 63,50

GBB-CBS/0150-00/6100500/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0150-00/6430100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 5.800,00
€ 6.600,00

€ 5.800,00

I.K. 17
GBB-CBS/0500-00/6132070/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 450,00

GBB-CBS/0500-00/6124020/BESTUUR/
CBS/50/IE-GEEN

€ 16.000,00

GBB-CBS/0112-00/6233100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 27.336,00

GBB-CBS/0112-00/6140100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 9.000,00

GBB-CBS/0800-01/6160160/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0800-01/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 450,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 4.085,33

€ 5.194,00

GBB-CBS/0899-03/6123020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 4.085,33
€ 694,10

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

€ 1.373,96

€ 694,10

GBB-CBS/0990-00/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 666,14

GBB-CBS/0990-00/6140450/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.000,00

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

€ 3.944,81

€ 507,17

GBB-CBS/0899-02/6140200/BESTUUR/

€ 8.425,78

€ 1.937,30

€ 101,49
€ 101,49

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

€ 3.429,65

€ 596,43

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

€ 5.881,26

€ 482,98

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

€ 55.056,11

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

€ 7.566,82

GBB-CBS/0740-02/6119900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0740-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.523,88
€ 2.026,75
€ 3.035,60

€ 100.659,19

GBB-CBS/0119-00/6131010/BESTUUR/
CBS/41/IE-GEEN

€ 5.062,35
€ 2.275,61

GBB-CBS/0119-00/6131010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 43.187,14

GBB-CBS/0119-00/6160250/BESTUUR/
CBS/50/IE-GEEN

€ 45.133,33

GBB-CBS/0740-02/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 65.321,00

€ 2.895,28

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

€ 37.484,65

€ 2.894,45

GBB-CBS/0740-01/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.381,00

€ 6,54

GBB-CBS/0740-01/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 7.400,00

€ 5.783,19

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

€ 2.849,63

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

€ 152.722,04

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

€ 30.611,04

GBB-CBS/0119-01/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 280,48

GBB-CBS/0418-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.506,46
€ 4.782,07

€ 287,15
€ 287,15
€ 0,87
€ 0,87
€ 167,07

GBB-CBS/0490-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.000,00

€ 167,07

GBB-CBS/0740-00/6122000/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 108,68

€ 84,00

GBB-CBS/0740-03/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.000,00

€ 546,02

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

€ 3.753,88

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

€ 12.500,00

GBB-CBS/0670-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 609.581,00

€ 630,02
€ 178,43
€ 178,43

GBB-CBS/0200-00/6140300/BESTUUR/
CBS/80/IE-GEEN

€ 1.891,75

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

€ 236.150,70

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

€ 1.217,16

€ 1.000,00

GBB-CBS/0750-02/6132040/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.403,98

€ 662,88

GBB-CBS/0750-01/6160202/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 8.240,30

GBB-CBS/0630-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 316,59
€ 316,59

€ 1.350,00
€ 39.000,00

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

€ 103.996,00

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

€ 66.279,14

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

€ 113.755,84

GBB-CBS/0750-01/6109900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 39.000,00
€ 7.402,49
€ 7.402,49
€ 1.100,00

GBB-CBS/0750-01/6100300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.685,50

€ 1.100,00

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

€ 19.425,76

€ 312,88

GBB-CBS/0790-06/6119900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 108,90

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

€ 2.046,25

€ 986,15
€ 986,15

GBB-CBS/0802-01/6160150/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 6.134,78

GBB-CBS/0802-01/6160160/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 6.053,80

GBB-CBS/0802-01/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 18.403,00

GBB-CBS/0701-01/6124050/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 12.188,58
€ 105,63

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

€ 1.923,58

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

€ 10.580,91

GBB-CBS/0907-01/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.544,60

GBB-CBS/0911-00/6133000/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.170,00

GBB-CBS/0945-00/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 72,18

GBB-CBS/0500-00/6109900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 24.330,72

GBB-CBS/0119-01/6124030/BESTUUR/

€ 1.241,61

€ 203,86
€ 309,49
€ 602,37
€ 602,37
€ 1.435,10
€ 1.435,10
€ 200,59

CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0119-01/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.012,27

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

€ 12.420,13

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

€ 108.580,49

GBB-CBS/0740-01/6120010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 79,08

€ 2,36

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

€ 18.504,03

€ 1.040,00

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

€ 25.355,71

GBB-CBS/0800-01/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 247,57

GBB-CBS/0800-00/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.044,84

GBB-CBS/0800-04/6110100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0800-00/6110100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 200,59
€ 931,68
€ 931,68

€ 1.042,36
€ 425,85
€ 425,85
€ 140,76

€ 1.187,50

GBB-CBS/0309-00/6110350/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 140,76
€ 1.056,20

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

€ 821.615,31

€ 1.056,20

GBB-CBS/0899-02/6120010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 4.275,00

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

€ 22.300,00

GBB-CBS/0802-01/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 51,56

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

€ 15.285,76

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

€ 2.296,50

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

€ 8.543,32

€ 570,50

GBB-CBS/0130-00/6120010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.482,00

€ 1.482,00

GBB-CBS/0802-04/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.102,18

GBB-CBS/0802-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.239,53

€ 170,02
€ 170,02
€ 36,23
€ 36,23
€ 2.052,50

€ 2.975,77
€ 2.975,77

I.K. 18
GBB-CBS/0390-00/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0309-00/6124010/BESTUUR/

€ 200,00
€ 3.150,00

€ 200,00

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

€ 8.395,57

GBB-CBS/0740-01/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.000,00

GBB-CBS/0200-00/2200800/BESTUUR/
CBS/60/IE-18
GBB-CBS/0200-00/2200900/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 1.839,29
€ 1.839,29
€ 21.060,00

€ 80.000,00

GBB-CBS/0119-00/6221000/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 21.060,00
€ 17.664,82

GBB-CBS/0112-00/6221000/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 19.462,00

€ 2.278,62

GBB-CBS/0119-00/6232100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 167.699,01

€ 15.386,20

GBB-CBS/0703-00/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 51,00

GBB-CBS/0703-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.140,00

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

€ 727,70

GBB-CBS/0750-00/6160202/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 45,93
€ 96,93
€ 61,48

GBB-CBS/0750-00/6430100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.145,43

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

€ 2.127,44

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

€ 10.271,42

GBB-CBS/0710-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 50,00

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

€ 18.944,79

GBB-CBS/0790-06/6140200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.160,00

€ 43,35

GBB-CBS/0790-06/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.384,05

€ 1.100,47

GBB-CBS/0790-00/6110100/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 5.700,00

GBB-CBS/0802-00/6132040/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 900,00

GBB-CBS/0802-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 263,76

GBB-CBS/0210-00/6161200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0311-00/6140400/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0200-00/6132070/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 61,48
€ 30,19
€ 1.342,56
€ 0,88
€ 0,88

€ 135,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 1.817,72

€ 100.000,00

€ 1.817,72
€ 9.847,00

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

€ 3.614,07

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

€ 306.475,00

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

€ 123.509,99

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

€ 820.559,11

€ 3.779,63
€ 12.067,62
€ 1.633,50
€ 1.633,50

GBB-CBS/0899-02/6121020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 52,50

GBB-CBS/0899-03/6121020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 52,50

GBB-CBS/0899-04/6121020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 35,00

GBB-CBS/0899-01/6121020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 157,50

GBB-CBS/0701-01/2210300/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 59.500,62

GBB-CBS/0701-00/2210300/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 7.670,47

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

€ 73.681,63

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

€ 106.353,35

€ 5.001,00

GBB-CBS/0310-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.580,00

€ 1.559,01

GBB-CBS/0680-00/6110350/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 140,00
€ 2.671,32
€ 2.671,32
€ 5.001,00

€ 605,00

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

€ 18.929,16

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

€ 543,34

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

€ 2.217,16

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

€
2.272.360,44

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

€
1.482.338,33

GBB-CBS/0740-00/2210300/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 252.568,17

GBB-CBS/0740-02/2210300/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 25.000,00

GBB-CBS/0112-00/6160500/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 90,00

GBB-CBS/0112-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 45.000,00

€ 605,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 19.195,55
€ 19.195,55
€ 8.887,01
€ 8.887,01
€ 6.500,00
€ 6.500,00

GBB-CBS/0750-01/6160500/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 225,00

GBB-CBS/0750-01/6160500/BESTUUR/

€ 732,02

CBS/80/IE-GEEN
GBB-CBS/0750-00/6160500/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.135,98

GBB-CBS/0740-02/6110350/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 957,02
€ 3.142,18

GBB-CBS/0740-00/6110350/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.142,18

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

€ 8.713,76

€ 458,46

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

€ 6.453,09

€ 1.523,36

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

€ 152.434,89

GBB-CBS/0740-03/6110100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.142,18

€ 1.981,82
€ 12.132,62

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

€ 11.420,25

GBB-CBS/0130-00/6132030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.837,00

GBB-CBS/0130-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 96.741,92

€ 5.000,00

GBB-CBS/0119-01/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.442,20

€ 17,87

GBB-CBS/0790-00/6124030/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 990,95

€ 990,95

GBB-CBS/0908-01/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0908-00/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 10.820,25
€ 5.000,00

€ 500,00
€ 2.793,60

GBB-CBS/0908-01/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 500,00
€ 1.650,00

GBB-CBS/0750-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 6.574,56

GBB-CBS/0740-01/6132030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.000,00

GBB-CBS/0740-00/6132030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.474,20

€ 474,20

GBB-CBS/0740-00/6132040/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 5.071,77

€ 2.422,60

GBB-CBS/0720-00/2142000/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 15.000,00

€ 2.155,29

GBB-CBS/0740-03/2141007/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 21.313,28

€ 6.198,00

GBB-CBS/0740-00/2142000/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 15.923,75

GBB-CBS/0750-01/6160200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0750-00/6132040/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.650,00
€ 2.896,80

€ 8.353,29
€ 150,00

€ 19.112,88

€ 150,00

GBB-CBS/0750-00/6110500/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 301,16

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

€ 3.367,28

€ 301,16

GBB-CBS/0740-02/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 68.216,28

GBB-CBS/0703-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 10.170,53

€ 1.970,00

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

€ 42.246,49

€ 400,00

GBB-CBS/0701-01/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.793,60

€ 3.790,00

GBB-CBS/0703-00/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 19.405,00

€ 9.000,00

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

€ 3.894,35

€ 590,00

GBB-CBS/0740-01/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.374,46

€ 1.990,00

GBB-CBS/0710-00/6109900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 778,03

GBB-CBS/0710-00/6100300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.938,27

€ 17.740,00

€ 484,00
€ 484,00

I.K. 19
GBB-CBS/0740-02/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 112.409,65

GBB-CBS/0740-02/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 85.956,28

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

€ 9.172,22

€ 976,35

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

€ 8.660,76

€ 1.104,98

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

€ 13.351,81

€ 1.301,97

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

€ 107.648,81

GBB-CBS/0150-00/6493190/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 3.383,30
€ 960,00

GBB-CBS/0119-00/6430100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 22.950,00

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

€ 5.493,29

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

€ 2.896,12

GBB-CBS/0309-00/6140300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.536,40

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

€
1.376.431,41

€ 960,00
€ 251,00
€ 251,00
€ 11.197,01
€ 11.197,01

GBB-CBS/0600-00/6123010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
ACT-5/0309-00/6123010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0680-00/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 150,00
€ 300,00
€ 18.324,16

GBB-CBS/0680-00/6124040/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0680-00/6010400/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

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

€ 2.845,20

€ 1.435,59

€ 50,00

€ 18.943,91
€ 9.593,57

GBB-CBS/0740-03/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 50,00
€ 500,00
€ 396,88

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

€ 2.157,63

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

€ 95.596,84

GBB-CBS/0800-03/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0800-00/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.155,55
€ 280,04

GBB-CBS/071000/6100100/BESTUUR/CBS/60/IEGEEN
GBB-CBS/071000/6430100/BESTUUR/CBS/60/IEGEEN

€ 150,00

€ 354,00
€ 1.250,88
€ 200,45

€ 618,99

GBB-CBS/0802-02/6124050/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 200,45
€ 1.052,72

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

€ 16.145,81

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

€ 709,86

€ 855,00

GBB-CBS/0802-04/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 4.077,95

€ 2.900,00

GBB-CBS/0802-04/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 10.749,56

GBB-CBS/0945-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.052,72

€ 3.755,00
€ 3.472,07

GBB-CBS/0945-00/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 4.100,00

€ 2.342,07

GBB-CBS/0949-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.130,00

€ 1.130,00

GBB-CBS/0520-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 4.160,00

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

€ 32.427,56

GBB-CBS/0290-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.538,00

€ 440,00
€ 440,00
€ 112,00

GBB-CBS/0670-00/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 609.402,57

GBB-CBS/0740-02/2300000/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 1.708,52

GBB-CBS/0740-03/2300000/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 112,00
€ 2.077,00
€ 3.092,76

GBB-CBS/0740-00/2300000/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 28.291,48

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

€ 3.418,75

€ 270,50

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

€ 895,30

€ 50,00

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

€ 8.928,86

€ 270,50

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

€ 2.207,16

€ 50,00

GBB-CBS/0408-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 5.169,76

€ 161,99

GBB-CBS/0150-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 900,00

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

€ 14.848,13

GBB-CBS/0680-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 29.726,66

GBB-CBS/0899-01/6160900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 654,27

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

€ 6.542,59

GBB-CBS/0719-00/6131990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 25,70

GBB-CBS/0719-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 4.217,86

GBB-CBS/0703-00/6119900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.350,00

€ 175,49

GBB-CBS/0739-00/6140200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.400,00

€ 400,00

GBB-CBS/0740-00/6131990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.068,00

€ 75,38

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

€ 150.382,93

GBB-CBS/0500-00/6132070/BESTUUR/
CBS/41/IE-GEEN

€ 161,99
€ 668,77
€ 668,77
€ 624,36
€ 624,36
€ 98,02
€ 98,02

€ 650,87
€ 250,00

GBB-CBS/0500-00/6109900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 22.895,62

GBB-CBS/0899-01/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 38,22

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

€ 15.249,53

GBB-CBS/0119-01/6100250/BESTUUR/

€ 6.000,00

€ 250,00
€ 87,79
€ 87,79
€ 299,31

CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0119-00/6100250/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 12.070,36

GBB-CBS/0802-04/6110450/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 74,05

GBB-CBS/0802-00/6110450/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 11.066,90

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

€ 2.127,12

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

€ 694,40

GBB-CBS/0990-00/6129010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 735,00

GBB-CBS/0990-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 10.083,86

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

€ 301,55

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

€ 511,03

GBB-CBS/0050-00/6131020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0050-00/6140200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 0,40
€ 0,40
€ 1,57
€ 1,57
€ 63,65
€ 63,65

€ 466,84

€ 34.898,77
€ 32,00
€ 91.741,92

GBB-CBS/0820-00/6140300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0820-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 74,05

€ 466,84

GBB-CBS/0130-00/6133000/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0130-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 299,31

€ 32,00
€ 30,73
€ 30,73

€ 5.460,00

GBB-CBS/0300-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 165,47

GBB-CBS/0390-00/6140400/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 363,00

GBB-CBS/0390-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 18.589,51

GBB-CBS/0030-00/6140600/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 528,47
€ 12,39

GBB-CBS/0030-00/6140600/BESTUUR/
CBS/70/IE-GEEN

€ 240,00

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

€ 19.541,34

GBB-CBS/0802-04/6160150/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 129,32
€ 141,71
€ 244,05

GBB-CBS/0802-00/6160150/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.700,00

€ 244,05

GBB-CBS/0112-00/6222000/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 10.167,00

€ 126,50

GBB-CBS/0119-00/6222000/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 126,50

GBB-CBS/0110-00/6231990/BESTUUR/
CBS/50/IE-GEEN

€ 11,00

GBB-CBS/0112-00/6231990/BESTUUR/
CBS/50/IE-GEEN

€ 12.000,00

GBB-CBS/0790-04/6493250/BESTUUR/
CBS/44/IE-GEEN

€ 10.939,24

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

€ 46.345,98

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

€ 3.136,78

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

€ 150.453,07

GBB-CBS/0907-01/6140200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.525,02

GBB-CBS/0907-01/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.146,97

€ 11,00
€ 0,76
€ 0,76
€ 168,12
€ 168,12
€ 136,97
€ 136,97

I.K. 20
GBB-CBS/0740-01/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.616,81

€ 39,97

GBB-CBS/0740-02/6120030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 84.456,28

€ 6.000,00

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

€ 31.987,56

GBB-CBS/090801/6120020/BESTUUR/CBS/60/IEGEEN
GBB-CBS/0908-00/6120020/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 500,00

€ 6.039,97
€ 1.150,00

€ 2.293,60

GBB-CBS/0119-00/6430102/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.150,00
€ 1.704,00

GBB-CBS/0119-00/6430100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 21.990,00

€ 1.704,00

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

€ 14.653,78

GBB-CBS/0119-00/6132040/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 4.967,50

GBB-CBS/0719-00/6131990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 123,72

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

€ 18.893,91

GBB-CBS/0740-00/6121010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 45,48

€ 123,94

GBB-CBS/0740-00/6160100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.319,40

€ 5.526,10

GBB-CBS/0740-00/6160400/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 11.812,82

€ 39,92
€ 39,92
€ 17,00
€ 17,00

€ 5.650,04

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

€ 78.682,63

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

€ 101.352,35

GBB-CBS/0802-04/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 6.994,56

GBB-CBS/0802-01/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 6.214,42

GBB-CBS/0100-00/6131990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 3.191,99
€ 3.191,99
€ 896,29
€ 896,29
€ 755,30

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

€ 8.298,84

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

€ 8.223,18

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

€ 24.313,35

GBB-CBS/0802-03/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 201,87

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

€ 15.161,74

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

€ 168,19

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

€ 10.363,08

GBB-CBS/0030-00/6140600/BESTUUR/
CBS/70/IE-GEEN

€ 369,32

GBB-CBS/0030-00/6502040/BESTUUR/
CBS/70/IE-GEEN

€ 5.500,00

GBB-CBS/0200-00/6132070/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 9.847,00

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

€ 294.407,38

GBB-CBS/0990-00/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 767,63

GBB-CBS/0990-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 10.082,29

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

€ 2.950,00

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

€ 818.925,61

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

€ 1.957,78

€ 665,50

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

€ 15.516,90

€ 122,75

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

€ 19.479,71

GBB-CBS/0720-00/6140200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0729-00/6119900/BESTUUR/

€ 755,30
€ 703,38
€ 703,38
€ 915,91
€ 429,48
€ 50,00
€ 50,00
€ 49,68
€ 49,68
€ 0,95
€ 0,95
€ 290,00
€ 290,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 788,25
€ 2.175,95

€ 14.100,00

€ 2.175,95

CBS/41/IE-GEEN
GBB-CBS/0802-03/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 21.907,02

GBB-CBS/0740-02/6140200/BESTUUR/
CBS/80/IE-GEEN

€ 112,00

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

€ 149.732,06

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

€ 2.511,63

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

€ 167.503,44

GBB-CBS/0119-00/6140400/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0119-00/6140200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 10.725,79
€ 10.725,79
€ 22,41
€ 22,41
€ 509,51

€ 150.284,95

GBB-CBS/0520-00/6122000/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0520-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 486,43

€ 509,51
€ 360,10

€ 1.633,88

€ 360,10

I.K. 21
GBB-CBS/090801/6120010/BESTUUR/CBS/60/IEGEEN

€ 400,00

GBB-CBS/0750-03/6120010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.000,00

€ 400,00

GBB-CBS/0119-00/6132030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.590,15

€ 3.473,99

GBB-CBS/0119-00/6470100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 8.000,00

€ 2.500,00

GBB-CBS/0119-00/6132070/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 18.740,50

€ 5.973,99

GBB-CBS/0119-01/6160200/BESTUUR/
CBS/41/IE-GEEN

€ 150,00

GBB-CBS/0119-01/6409901/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 175,36

GBB-CBS/0119-00/6160200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 44.099,98

€ 310,72

GBB-CBS/0119-00/6409901/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 190,00

€ 14,64

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

€ 3.123,86

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

€ 30.627,09

GBB-CBS/0740-00/6470100/BESTUUR/
CBS/80/IE-GEEN
GBB-CBS/0740-00/6160500/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 309,82
€ 309,82
€ 785,15

€ 2.655,52

€ 785,15

GBB-CBS/0500-00/6123010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 425,00

GBB-CBS/0500-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 2.250,00

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

€ 14.693,70

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

€ 104.265,51

GBB-CBS/0200-00/6119900/BESTUUR/
CBS/80/IE-GEEN
€ 81.874,62

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

€ 98.160,36

GBB-CBS/0200-00/6140300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 7.377,26

GBB-CBS/0200-00/6110500/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 52.184,08

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

€ 7.393,70

GBB-CBS/0310-00/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 478,94

GBB-CBS/0390-00/6140400/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 363,00

GBB-CBS/0390-00/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 18.061,04

GBB-CBS/0710-00/6129990/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 50,88

GBB-CBS/0710-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.304,05

GBB-CBS/0740-01/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 260,54
€ 260,54

€ 420,00
€ 2.782,12
€ 6.056,87
€ 6.056,87
€ 60,50
€ 60,50
€ 150,00
€ 150,00
€ 589,20
€ 589,20
€ 404,02

€ 94.345,96

GBB-CBS/0802-03/6110100/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0802-03/6124010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 213,00

€ 2.362,12

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

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

€ 213,00

€ 404,02
€ 502,85

€ 21.420,59

GBB-CBS/0907-01/6149900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 502,85
€ 686,50

GBB-CBS/0949-00/6123010/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 1.000,00

GBB-CBS/0802-02/6124030/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 310,36

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

€ 15.093,09

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

€ 8.926,56

GBB-CBS/0740-00/6120010/BESTUUR/

€ 23.609,97

€ 686,50
€ 50,00
€ 50,00
€ 6.150,00
€ 6.150,00

CBS/60/IE-GEEN

I.K. 22
GBB-CBS/0300-00/6124040/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 5.744,29

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

€ 2.645,12

GBB-CBS/0200-00/6124040/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 815,12

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

€ 95.378,24

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

€ 15.639,65

GBB-CBS/0680-00/6110300/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 29.057,89

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

€ 116.894,82

GBB-CBS/0992-00/6132030/BESTUUR/
CBS/50/IE-GEEN

€ 24.000,00

GBB-CBS/0740-00/6109900/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 330,00
€ 129,30
€ 129,30
€ 1.643,17
€ 1.643,17
€ 5.500,08
€ 5.500,08
€ 150,00

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

€ 93.941,94

GBB-CBS/0119-01/6160200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 108.500,02

GBB-CBS/0119-00/6160200/BESTUUR/
CBS/60/IE-GEEN

€ 43.789,26

GBB-CBS/0119-01/6160250/BESTUUR/
CBS/50/IE-GEEN

€ 77.006,67

GBB-CBS/0119-00/6160250/BESTUUR/
CBS/50/IE-GEEN

€ 40.351,26

GBB-CBS/0802-01/2400000/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 4.000,00

GBB-CBS/0800-01/2400000/BESTUUR/
CBS/60/IE-18

€ 1.600,00

22e zaak:

€ 330,00

€ 150,00
€ 43.789,26
€ 43.789,26
€ 40.351,26
€ 40.351,26
€ 23,49
€ 23,49

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Heemschut Rekening 2011 - Goedkeuring

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 dat de rekeningen van de vzw Heemschut jaarlijks onderworpen moeten worden
aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat de rekening 2011 van de vzw Heemschut door haar Algemene
Vergadering op 29 mei 2012 werd goedgekeurd;

Overwegende dat zes rubrieken binnen de groep van de uitgaven werden overschreden
voor een totaal bedrag van € 1.476,12 waarvoor geen budgetwijziging werd goedgekeurd
door de gemeenteraad;
Overwegende dit volgens de principes van het begrotingsrecht niet is toegelaten;
Overwegende dat iedere toelichting desbetreffende ontbreekt;
Overwegende dat het college hiervoor de verwerping van deze uitgave niet adviseert;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage 2011 op € 263.190,00 werd vastgesteld
(museum: € 234.720,00 en camping: € 28.470,00);
Overwegende dat het batig resultaat van deze rekening € 43.290,60 bedraagt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, Vincent Fontaine;
onthouden zich:
///
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, Johan Declerck, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom
Mensalt;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Enig artikel.
De rekening 2011 van de vzw Heemschut wordt goedgekeurd met een batig resultaat van
€ 43.290,60.
23e zaak:

Subsidies van gemeentewege aan verscheidene verenigingen - Toewijzing Dienstjaar 2012

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de instructies vervat in de omzendbrief BB 2011/03 met betrekking tot het
opstellen van het budget 2012;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus
1983 waarin de toekenningsvoorwaarden van subsidieverdeling werden vastgesteld voor
de vaderlandslievende verenigingen en dat de verdeling van de subsidies voor de
landbouwverenigingen tot op heden steeds op dezelfde manier gebeurde als voor de
vaderlandslievende verenigingen;
Gelet op de collegebeslissing van 4 juni 2012 inzake toelagen aan
liefdadigheidsinstellingen met sociale kenmerken;
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, Alena Van den Bussche, Johan Declerck, 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 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Enig artikel.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2012 worden
toegewezen:
BV
•
•
•
•

0530-00 AR 6492030: Landbouwverenigingen
Landelijke Gilde Beigem
Landelijke Gilde Grimbergen (centrum)
Landelijke Gilde Verbrande Brug
Landbouwcomice Meise-Wolvertem
Totaal

€
€
€
€

174,10
157,38
91,79
84,73

€

508,00

BV 0908-00 AR 6492030: Liefdadigheidsinstellingen
A.
•
•
•
•
•
•

Werkingstoelagen
GROG
Broederlijk Delen Grimbergen
11.11.11 - Grimbergen
Vredeseilanden Grimbergen
Kids for kids
Fairtradegemeente

€ 2.700,00
€ 540,00
€ 540,00
€ 540,00
€ 540,00
€ 540,00

Totaal werkingstoelage: € 5.400,00
B.
•
•
•
•

Projectbetoelaging
Broederlijk Delen Grimbergen
11.11.11-Grimbergen
Vredeseilanden Grimbergen
Kids for kids

€
€
€
€

5.630,00
7.031,00
6.059,00
11.880,00

Totaal projectbetoelaging: € 30.600,00
Totaal A + B: € 36.000,00
Schepen Odiel Schelfhout verlaat de vergadering.
24e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintAmandus (Strombeek-Bever) - Rekening 2011 - Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 9;
Overwegende dat de jaarrekening 2011 van het bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek-Bever) door de kerkraad op 26 maart 2012 werd vastgesteld en via het
centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt;
Overwegende dat het ontwerp van dit cijfermatig overzicht voorafgaandelijk door de
gemeentelijke administratie werd doorgenomen;

Overwegende dat hoofdfunctie 20 van de uitgaven werd overschreden met € 2.721,30;
Overwegende dat een budgetwijziging 2011 werd goedgekeurd door de kerkraad op 26
maart 2012;
Overwegende dat budgetwijzigingen bij de gemeente moeten worden ingediend vóór 15
september van het jaar waarop deze betrekking hebben en dit, in overeenstemming met
artikel 50 van het decreet van 7 mei 2004;
Overwegende dat een interne kredietaanpassing een oplossing kan bieden voor het
wegwerken van overschreden budgetrubrieken binnen éénzelfde hoofdfunctie en bij de
rekening in kwestie kan gevoegd worden;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage echter binnen de perken blijft van
deze, goedgekeurd in het oorspronkelijk budget;
Overwegende dat in het verleden dergelijke situaties zich herhaaldelijk hebben
voorgedaan -ook bij andere kerkfabrieken- en de rekeningen van deze instellingen steeds
werden goedgekeurd;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2011;
Overwegende dat bij deze rekening de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
actualisering van de inventaris;
•
budgetwijziging 2011;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2011 € 32.461,88 bedroeg;
Overwegende dat voor 2011 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2011 een financieel overschot vertoont
van € 1.278,35;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2011 een financieel evenwicht
vertoont;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Marleen Mertens, 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, Johan Declerck, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Jean Dewit, Anne Deman, Vincent
Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
De rekening 2011 van het kerkbestuur Sint-Amandus (Strombeek-Bever) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Schepen Odiel Schelfhout vervoegt de vergadering.

25e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintServaas (Grimbergen) - Rekening 2011 - Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 9;
Overwegende dat de jaarrekening 2011 van het bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) door de kerkraad op 19 maart 2012 werd vastgesteld en via het centraal
kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt;
Overwegende dat het ontwerp van dit cijfermatig overzicht voorafgaandelijk door de
gemeentelijke administratie werd doorgenomen;
Overwegende dat een interne kredietaanpassing werd goedgekeurd door de kerkraad op
13 december 2011;
Overwegende dat bij deze rekening de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van roerende goederen;
•
kastoestand;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2011 € 84.587,50 bedroeg;
Overwegende dat voor 2011 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2011 een financieel tekort vertoont van
€ 8.981,56;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2011 een financieel overschot
vertoont van € 13.983,02;
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, 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, Johan Declerck, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Anne Deman, Vincent
Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2011 van het kerkbestuur Sint-Servaas (Grimbergen) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.

26e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig
Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug) - Rekening 2011 - Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 9;
Overwegende dat de jaarrekening 2011 van het bestuur van de eredienst Heilig Hart en
Sint-Jozef (Verbrande Brug) via het centraal kerkbestuur bij de gemeente is
binnengekomen op 5 juli 2012;
Overwegende dat deze door de kerkraad op 20 maart 2012 werd vastgesteld;
Overwegende dat het ontwerp van dit cijfermatig overzicht voorafgaandelijk door de
gemeentelijke administratie werd doorgenomen en volledig juist bevonden;
Overwegende dat twee interne kredietaanpassingen werden goedgekeurd door de
kerkraad respectievelijk op 21 en 30 december 2011;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2011;
Overwegende dat bij deze rekening de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van onroerende goederen;
•
actualisering van de inventaris;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2011 € 23.167,00 bedroeg;
Overwegende dat voor 2011 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2011 een financieel overschot vertoont
van € 8.102,12;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2011 een financieel overschot
vertoont van € 795,93;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
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, Johan Declerck, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Anne Deman, Vincent
Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
De rekening 2011 van het kerkbestuur Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug) wordt
gunstig geadviseerd.

Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Schepen Eddy Willems verlaat de vergadering.
27e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek) - Rekening 2011 - Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 9;
Overwegende dat de jaarrekening 2011 door de kerkraad op 23 maart 2012 werd
vastgesteld en via het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt;
Overwegende dat een interne kredietaanpassing werd goedgekeurd door de kerkraad op
29 februari 2012;
Overwegende dat bij deze rekening de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van onroerende goederen;
•
actualisering van de inventaris;
•
interne kredietaanpassing;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2011 € 8.625,92 bedroeg;
Overwegende dat voor 2011 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2011 een financieel overschot vertoont
van € 17.050,37;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2011 een financieel evenwicht
vertoont;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, 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, Johan Declerck, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Jean Dewit, Anne Deman, Vincent
Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
De rekening 2011 van het kerkbestuur Sint-Rumoldus (Humbeek) wordt gunstig
geadviseerd.

Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Schepen Eddy Willems vervoegt de vergadering.
28e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt) - Rekening 2011 - Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 9;
Overwegende dat de jaarrekening 2011 door de kerkraad op 13 maart 2012 werd
vastgesteld en via het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt;
Overwegende dat een interne kredietaanpassing werd goedgekeurd door de kerkraad;
Overwegende dat bij deze rekening de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van onroerende goederen;
•
actualisering van de inventaris;
•
interne kredietaanpassing;
•
geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2011 € 11.075,23 bedroeg;
Overwegende dat voor 2011 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2011 een financieel overschot vertoont
van € 44.875,17;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2011 een financieel overschot
vertoont van € 2.138,43;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx;
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, Johan Declerck, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Jean Dewit, Anne
Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
De rekening 2011 van het kerkbestuur Sint-Salvator (Borgt) wordt gunstig geadviseerd.
Art. 2.

Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Mevrouw Anne Deman verlaat de vergadering.
29e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) - Rekening 2011 - Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 9;
Overwegende dat de jaarrekening 2011 van het bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) door de kerkraad op 29 maart 2012 werd vastgesteld en via het centraal
kerkbestuur aan gemeente overgemaakt;
Overwegende dat het ontwerp van dit cijfermatig overzicht niet voorafgaandelijk door de
gemeentelijke administratie werd doorgenomen;
Overwegende dat een interne kredietaanpassing werd goedgekeurd door de kerkraad op
26 december 2011;
Overwegende dat de bijgevoegde kastoestand overeenstemt met de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2011;
Overwegende dat bij deze rekening de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen en de kastoestand;
•
actualisering van het meerjarenplan 2008-2013;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2011 € 535,72 bedroeg;
Overwegende dat voor 2011 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2011 een financieel overschot vertoont
van € 12.296,65;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2011 een financieel tekort vertoont
van € 5.205,76;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx;
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, Johan Declerck, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Vincent Fontaine,
Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 1 stem tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.

De rekening 2011 van het kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Mevrouw Kirsten Hoefs verlaat de vergadering.
30e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) - Rekening 2011 - Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de gecoördineerde versie van de omzendbrief BB 2007/01 inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst, inzonderheid punt 9;
Overwegende dat de jaarrekening 2011 door de kerkraad op 18 april 2012 werd
vastgesteld en via het centraal kerkbestuur aan de gemeente overgemaakt;
Overwegende dat een interne kredietaanpassing werd goedgekeurd door de kerkraad op
27 december 2011;
Overwegende dat bij deze rekening de volgende overzichten tevens werden gevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
overzicht van onroerende goederen;
•
actualisering van de inventaris;
•
interne kredietaanpassing;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2011 € 13.321,25 bedroeg;
Overwegende dat voor 2011 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2011 een financieel overschot vertoont
van € 10.478,47;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2011 een financieel evenwicht
vertoont;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis
De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout, Marc Van
Godtsenhoven, Alena Van den Bussche, Johan Declerck, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Vincent Fontaine, Steven Dupont,
Tom Mensalt;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.

De rekening 2011 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van deze beslissing voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Mevrouw Kirsten Hoefs vervoegt de vergadering.
31e zaak:

Recht van erfpacht gemeente Grimbergen/Sibelgas op perceel grond te
1852 Grimbergen, Rotsartlaan voor oprichting van een HS-cabine Goedkeuring ontwerpakte

Gelet op de collegebeslissing van 10 mei 2011 betreffende de goedkeuring van een
erfpachtovereenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht voor een termijn van 99 jaar
op een deelperceel eigendom van de gemeente, bestemd voor de oprichting van een HScabine 304 in de Rotsartlaan 28 te 1852 Grimbergen, volgens plan nr. ONW30016693,
voorstel 2 tegen de éénmalige betaling van € 1,00;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2011 houdende de goedkeuring voor de
vestiging van een erfpacht op een deelperceel in de Rotsartlaan te 1852 Grimbergen, voor
de oprichting van een HS-cabine volgens inplanting voorstel 2;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 23
augustus 2011 verleend aan Sibelgas Intercommunale, Brusselsesteenweg 199 te 9090
Melle voor het plaatsen van een HS-cabine, Rotsartlaan te 1852 Grimbergen met als kad.
nr.(afd.5) sectie B nr. 428 P3 (deel) (zie dossier);
Gelet op de collegebeslissing van 24 juli 2012 betreffende de goedkeuring van het
ontwerp van de akte opgemaakt door notaris Toon Bieseman;
Gezien met toepassing van artikel 43,§2,12° van het gemeentedecreet, het stellen van
daden van beschikking een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het ontwerp van de akte opgemaakt door notaris Toon Bieseman,
voor een recht van erfpacht gemeente Grimbergen / Sibelgas op een perceel grond te
1852 Grimbergen, Rotsartlaan voor een oprichting van een HS-cabine.
Art. 2.
Mevrouw Marleen Mertens – burgemeester en de heer Hans Habils – gemeentesecretaris
te gelasten met de ondertekening van de akte.
32e zaak:

Zeekanaal Brussel Schelde Gemeente Grimbergen BB1794 - Heraanleggen
Oostvaartdijk tussen de Kanaalstraat en de Bergstraat - Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 21 juni 2011 besliste
akkoord te gaan met de inhoud van het burenoverleg d.d. 30 mei 2011 m.b.t. de
heraanleg van de Oostvaartdijk tussen de Kanaalstraat en de Bergstraat;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 21 juni 2011 besliste de
dienst Openbare Werken opdracht te geven om dit verslag over te maken aan
Waterwegen en Zeekanaal nv zodat er rekening kan gehouden worden bij de opmaak van
het ontwerp "Heraanleggen Oostvaartdijk tussen de Kanaalstraat en de Bergstraat";
Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal nv een voorstel van
samenwerkingsovereenkomst overgemaakt heeft aan het gemeentebestuur Grimbergen
m.b.t. dit project voor akkoord;
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst dient voorgelegd te worden aan de
raad van bestuur van Waterwegen en Zeekanaal nv in september 2012;
Overwegende dat de overeenkomst de gemeente hiermee niet financieel bindt omdat op
drie momenten voorzien in de overeenkomst, uit de realisatie van het project kan gestapt
worden;
Overwegende dat de goedkeuring van deze samenwerkingovereenkomst van belang is
voor Waterwegen en Zeekanaal nv opdat ze opdracht kunnen geven aan hun firma onder
contract, om de studie uit te voeren en het aanbestedingsdossier op te maken en om
budgettair hun aandeel te kunnen vastleggen in 2012;
Overwegende dat er verbinteniskredieten ter beschikking kunnen gesteld worden in 2012
door het bestuur Grimbergen om het aandeel van de gemeente in de studie te laten
bekostigen en te laten uitvoeren door Waterwegen en Zeekanaal nv in 2012;
Overwegende dat Waterwegen en Zeekanaal nv dit project in 2012 wenst te gunnen voor
wat de studie betreft en over te gaan tot uitvoering van de werken in 2013;
Overwegende dat de geraamde kostprijs voor de riolerings-, afkoppelings- en
wegeniswerken geraamd wordt op € 525.000,00 en € 45.000,00 voor de studiekosten
voor wat het aandeel van de gemeente Grimbergen betreft;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het voorstel van samenwerkingsovereenkomst van Waterwegen en
Zeekanaal nv voor "Heraanleggen Oostvaartdijk tussen de Kanaalstraat en de
Bergstraat".
Art. 2.
Akkoord te gaan met de geraamde kostprijs voor de riolerings-, afkoppelings- en
wegeniswerken geraamd wordt op € 525.000,00 en € 45.000,00 voor de studiekosten
voor wat het aandeel van de gemeente Grimbergen betreft.
Art. 3.
Akkoord te gaan om de studie voor deze werken uit te voeren in opdracht van
Waterwegen en Zeekanaal nv.
Art. 4.
Akkoord te gaan om de goedkeuring te verlenen voor dit project en
samenwerkingsakkoord.

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.
33e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen
met een handicap in de Brouwerijstraat ter hoogte van het huisnummer 38

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 later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
handicap in de Brouwerijstraat ter hoogte van het huisnummer 37;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie d.d. 31 mei 2012 inzake het
voorbehouden van deze plaats;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Eén parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden in de
Brouwerijstraat ter hoogte van het huisnummer 38.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van het nodige bord
E9a met onderbord type VIId en/of door het aanbrengen van wegmarkeringen.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
34e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod in de
Antwerpselaan (N276) t.h.v. de aansluiting met de Oude Mechelsestraat

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 verkeertekens, hun minimum afmetingen
en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Overwegend dat de zichtbaarheid op het kruispunt Antwerpselaan - Oude Mechelsestraat
dient te worden verbeterd voor voertuigen die uit de Oude Mechelsestraat komen
gereden;
Overwegend dat dit kruispunt in beheer is van het Vlaams gewest, afdeling Wegen en
Verkeer.
Gelet op de voorstellen van de bevoegde wegbeheerder;
•
Voorstel 1: een parkeerverbod voor alle voertuigen in te stellen over ongeveer 80
meter in beide richtingen;
•
Voorstel 2: het parkeren door vrachtwagens te verbieden over ongeveer 80 meter in
beide richtingen;

Overwegend dat Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant voorstander is van het 1e voorstel;
Overwegend dat het gemeentebestuur deze voorkeur kan volgen daar hogere voertuigen
die in de bedoelde zone parkeren de zichtbaarheid evenzeer belemmeren;
Gelet op het gemeentedecreet.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
In de Antwerpselaan langs weerszijden van de aansluiting met de Oude Mechelsestraat,
wordt over een afstand van zo'n 80 meter een parkeerverbod voor alle voertuigen
ingesteld.
Art. 2.
De maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van de nodige
signalisatieborden E3. Om de maatregel af te dwingen zullen in de bedoelde stroken
bijkomend paaltjes worden aangebracht die het parkeren verhinderen.
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.
35e zaak:

Definitieve vaststelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Gelet op het mobiliteitsdecreet d.d. 20 maart 2009 inzake de procedure voor de
opmaak/bijsturing van de mobiliteitsplannen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 september 2011 inzake de ondertekening
van het addendum bij moederconvenant - verbreden en verdiepen mobiliteitsplan module 1 en koepelmodule;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 1 maart 2012 inzake de voorlopige goedkeuring
van het nieuwe mobiliteitsplan;
Overwegend dat het beleidsplan voorwaardelijk conform werd verklaard door de PAC
(Provinciale AuditCommissie) op 17 april 2012;
Gelet op het verslag van de auditor van 27 april 2012;
Gelet op het verslag van de PAC inzake de conformverklaring van het mobiliteitsplan door
de PAC in vergadering van 12 juni 2012, waarbij dit verslag samen met het voorgaande
van april 2012 moet gelezen worden;
Gelet op de procedure voor de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan.
Overwegend dat het nieuwe mobiliteitsplan in werking treedt na publicatie in het Belgisch
Staatsblad;
Gaat over tot de stemming betreffende de definitieve vaststelling van het mobiliteitsplan:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Marc
Hamelrijckx, 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, Johan Declerck, Steven Dupont, Tom
Mensalt;

BESLIST: met 20 stemmen voor en 1 stem tegen bij 7 onthoudingen
Artikel 1.
Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt definitief vastgesteld.
Art. 2.
Het verslag van de PAC d.d. 12 juni 2012 houdende de conformverklaring, en het verslag
van de PAC d.d. 17 april 2012 inzake de voorwaardelijk conformverklaring worden bij het
beleidsplan gevoegd.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de bevolking worden gebracht.
Art. 4.
Dit besluit zal krachtens de richtlijnen van het mobiliteitsdecreet gepubliceerd worden in
het Belgisch Staatsblad.
36e zaak:

Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven
bij mobiliteit

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°en
vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19 §1
eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid, VI.II.46
eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 februari 2012 om de permanente openstelling
in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2012 goed te
keuren;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2012-03 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 29 juni 2012 dienden te worden meegedeeld aan de Directie
van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Gelet op het feit dat de resultaten van de huidige cyclus nog niet gekend zijn;
Gelet
•
2
•
3
•
3

op het feit dat actueel volgende betrekkingen vacant zijn:
vacatures inspecteur van politie interventie;
vacatures hoofdinspecteur van politie interventie;
vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;

Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST:
Enig artikel.

Kennis te nemen van de openstelling van volgende vacatures voor het operationeel kader
in het kader van de mobiliteitscyclus 2012-03:
•
2 vacatures inspecteur van politie interventie
•
3 vacatures hoofdinspecteur van politie interventie
•
3 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst.
37e zaak:

Lokale politie - Openstelling van één contractuele betrekking
onthaalbediende (gesco) niveau D (D1A-D4A) in het raam van de
herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Gelet op de wet van 10 april 1995 aangaande de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector en aanvullingen;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 23 juni 2005 en van 1 maart 2007 waarbij
het nieuwe personeelskader werd goedgekeurd;
Overwegende dat er, door het ontslag van de titularis, een vacature is voor een voltijds
contractueel onthaalbediende (gesco) niveau D;
Overwegende dat een snelle invulling van de vacature voor de dienst onthaal van groot
belang is;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 augustus
2012 waarbij zij akkoord gaat met de openstelling van een vacature voor een voltijdse
contractuele onthaalbediende (gesco) niveau D (D1A-D4A) en de steundienst van de
lokale politie belast met de rekrutering en de selectie van een nieuwe kandidaat in
samenwerking met de VDAB;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 augustus 2012
betreffende de openstelling van één contractuele betrekking onthaalbediende (gesco)
niveau D (D1A-D4A) en het belasten van de steundienst van de lokale politie met de
rekrutering en selectie van een nieuwe kandidaat in samenwerking met de VDAB, wordt
bekrachtigd.
38e zaak:

Lokale politie - Aankoop stoel voor het afkolven van moedermelk 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;
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 comfortabele stoel voor
het afkolven van moedermelk;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op € 85,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/741-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2012;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aankoop van een stoel voor het afkolven van moedermelk volgens de behoeften van
de politiezone goed te keuren.
39e zaak:

Lokale politie - Aankoop datakluis - 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;
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 datakluis ter beveiliging
van de back-ups van computergegevens;
Gelet op het feit dat de totale kostprijs voor de aankoop van een datakluis volgens de
behoeften van de politiezone wordt geraamd op € 2.100,00 (excl. btw);
Gelet op de vooropgestelde technische eisen;
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/741-51 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 een datakluis volgens de vooropgestelde technische eisen en raming
goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
40e zaak:

Lokale politie - Aankoop computertoebehoren - 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;
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 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni
2003, hernomen op 12 maart 2007 waardoor aankopen kunnen gegund worden via de
aanbestedingen van de federale politie en dat hiervoor het nodige protocol werd
afgesloten;

Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van 30 toetsenborden en 20
muizen om de huidige te kunnen vervangen;
Overwegende dat informaticamateriaal kan aangekocht worden via de open
meerjarenmarkten van de federale politie;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdrachten geraamd wordt op € 600,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/742-53 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 30 toetsenborden en 20 muizen 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 de open
meerjarenmarkten van de federale politie.
41e zaak:

Lokale politie - Aankoop oog- en oorbescherming voor de schietstand 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;
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 oog- en oorbescherming om
onze personeelsleden te beschermen bij het schieten in de schietstand in StrombeekBever;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op € 970,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven 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 vijftien veiligheidsbrillen en dertien oorkappen volgens de behoeften van
de politiezone en raming goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
42e zaak:

Lokale politie - Aankoop handboeien - 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;
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 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni
2003, hernomen op 12 maart 2007 waardoor aankopen kunnen gegund worden via de
aanbestedingen van de federale politie en overwegend dat hiervoor het nodige protocol
werd afgesloten;
Gelet op het feit dat handboeien worden aangeboden in de open meerjarenmarkten van
de federale politie;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van handboeien wegens de
problemen die zich voordoen met de huidige handboeien;
Gelet op het feit dat handboeitassen niet worden aangeboden in de open
meerjarenmarkten van de federale politie;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van handboeitassen om de
voorgestelde handboeien in op te bergen;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op € 8.600,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven 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 86 handboeien volgens de behoeften van de politiezone en raming via de
open meerjarenmarkten van de federale politie goed te keuren
Art. 2.
De aankoop van 86 handboeitassen volgens de behoeften van de politiezone en raming
via een onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden
aangeschreven goed te keuren.
43e zaak:

Lokale politie - Aankoop oortjes voor radio - 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;
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 de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op € 2.200,00 (excl.
btw);
Gelet op de vraag van operationele personeelsleden om te beschikken over oortjes voor
de radio;

Gelet op het feit dat er door de lokale politie Grimbergen in het verleden een contract
werd afgesloten met de firma Sait Zenitel, Z.1. Research park 110 te 1731 Zellik inzake
de radiocommunicatie;
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/744-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2012;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aankoop van 100 oortjes voor de radio's goed te keuren.
44e zaak:

Lokale politie - Aankoop laptop voor de recherche - 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;
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 de huidige laptop te vervangen;
Gelet op de behoeftebepaling van de politiezone;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op € 1.700,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2012;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een laptop voor de recherche volgens de behoeftebepaling van de
politiezone goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
Korpschef van de lokale politie heer Jean Muyldermans verlaat de vergadering

Toegevoegde agendapunten
Schepen Odiel Schelfhout verlaat de vergadering.
45e zaak:

Dossier Potaarde
(agendapuntaangevraagd door raadslid Bart Laeremans)

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende het
dossier Potaarde.
Gaat over tot een eerste stemming betreffende het voorstel om als gemeenteraad van
Grimbergen aan de Vlaamse regering te vragen haar beslissingen van december 2011

omtrent het Potaardeveld in te trekken en de procedure tot invulling van dit gebied
opnieuw van in het begin op te starten:
stemmen tegen:
Marleen Mertens, 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, Marc
Hamelrijckx, Vincent Fontaine, Tom Mensalt;
onthouden zich:
Marc Van Godtsenhoven, Alena Van den Bussche, Johan Declerck;
stemmen voor:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Steven
Dupont;
Stelt vast dat dit voorstel verworpen wordt met 18 stemmen tegen en 6 stemmen voor bij
3 onthoudingen;
Gaat over tot een tweede stemming over de vaststelling van een standpunt waarbij de
gemeenteraad zich voorstander verklaart van een aaneengesloten park van minstens 3
ha, gekoppeld aan groenstroken en een centrale as voor fietsers en voetgangers:
stemmen tegen:
Marleen Mertens, 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,
Tom Mensalt;
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx, Vincent Fontaine;
stemmen voor:
Marc Van Godtsenhoven, Alena Van den Bussche, Johan Declerck, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Steven Dupont;
Stelt vast dat dit voorstel verworpen wordt met 16 stemmen tegen en 9 stemmen voor bij
2 onthoudingen;
Neemt na de sluiting van de stemming akte van de bemerking van raadslid Jean Dewit
dat er ook bij deze beraadslaging en stemming in de gemeenteraad aangaand de
problematiek van de invulling van het Potaardeveld sprake is geweest van
belangenvermenging in hoofde van een van de deelnemende raadsleden.
Schepen Odiel Schelfhout vervoegt de vergadering.
46e zaak:

Westvaartdijk
(agendapunt aangevraagd door raadslid Bart Laeremans)

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende de
Westvaartdijk.
47e zaak:

Nieuw spreidingsplan inzake de vliegtuighinder
(agendapunt aangevraagd door raadslid Bart Laeremans)

Gelet op de interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende het nieuwe
spreidingsplan inzake de vliegtuighinder;
Gaat over tot de stemming over de volgende motie:
“De gemeenteraad van Grimbergen:
•

drukt zijn grote ongerustheid uit over de aangekondigde versterkte concentratie van
vliegtuigenhinder boven onze gemeente;

•

vraagt dat de reeds bestaande concentratie boven de Noordrand wordt afgebouwd
naar de historische situatie vóór het aantreden van Durant en het invoeren van de
Brusselse geluidsnormen;

•

vraagt de regering eenzelfde spreidingsbeleid toe te passen in het noorden als in het
zuiden, met name door het vermijden van de omleidingsroutes, door een gefaseerde
afdraaibeweging van de vertrekken van de baan 25 R en door een snelle uitwaaiering
in de richting van bestemming;

•

vraagt nogmaals dat alle regio's rond de luchthaven een gelijkwaardig deel van de
hinder op zich nemen;

•

vraagt gelijke geluidsnormen voor de hele luchthavenregio;

•

vraagt de regering om inzake de windnormen enkel rekening te houden met
veiligheidscriteria en met de aanbevelingen uit de eigen studies en niet met politieke
overwegingen.”

stemmen tegen:
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, Marc Hamelrijckx, Vincent Fontaine, Tom Mensalt;
onthouden zich:
Marc Van Godtsenhoven, Alena Van den Bussche, Johan Declerck, Steven Dupont;
stemmen voor:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle;
Stelt vast dat deze motie verworpen wordt met 19 stemmen tegen en 5 stemmen voor bij
4 onthoudingen.
48e zaak:

Deelname van niet-Belgen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober
(agendapunt aangevraagd door raadslid Marc Van Godtsenhoven)

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Marc Van Godtsenhoven betreffende
deelname van niet-Belgen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Mondelinge vragen
Vanwege raadslid Luk Raekelboom
Raadslid Luk Raekelboom informeert naar de stand van het dossier aangaande de airco in
het nieuw politiecommissariaat.
Vanwege raadslid Karlijne Van Bree
Raadlid Karlijne Van Bree vraagt na wat er op 15 september ek. tijdens de infosessie over
het masterplan voor Strombeek-Bever aan bod zal komen en informeert naar het
voorziene verloop van de leerwandeling de week erna. Zij wenst tevens te weten aan
welke groepen er al informatie werd gegeven.
Aansluitend haalt raadslid Karlijne Van Bree de problematiek van de huur vroegere
tramloods te Humbeek door vzw Heemschut aan.
Vanwege raadslid Marc Van Godtsenhoven
Raadslid Marc Van Godtsenhoven vraagt of het seizoen in het openluchtzwembad De
Lammekes goed verlopen is.

Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 28 juni 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

