GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 NOVEMBER 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. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende aanwending van gesubsidieerde
lestijden in de gemeentelijke baisschool Beigem vanaf 1 september 2012
2. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en evenredige
vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke basisschool StrombeekBever vanaf 1 september 2012
3. Interne kredietaanpassing met nummer 31 voor het dienstjaar 2012 - Kennisneming
4. Subsidies van gemeentewege aan verenigingen voor de derde leeftijd en instellingen
voor gezondheidszorg - Toewijzing - Dienstjaar 2012
5. Vaststelling van de jaarrekening 2011, (begrotingsrekening, resultatenrekening en
balans)
6. Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een deelperceel van
de gemeente voor oprichting van een aardgascabine in de Koraalstraat te 1850
Grimbergen ter vervanging van de bestaande putcabine in de Smaragdstraat
7. Intergemeentelijke vereniging Haviland - buitengewone algemene vergadering van
20-12-2012:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger;
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
8. Intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. - buitengewone algemene vergadering van
18-12-2012:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
9. Intergemeentelijke vereniging Havicrem - gewone algemene vergadering van 19-122012:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
10. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in
Ruwaal ter hoogte van huisnummer 21
11. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het verplicht parkeren deels op de verhoogde berm deels op de rijbaan in de
Azalealaan, de Saslaan en een gedeelte van de Seringenlaan

12. Lokale politie - Vaststelling van de jaarrekening van het dienstjaar 2011
13. Lokale politie - Kennisgeving goedkeuring door gouverneur van begrotingswijziging 1
voor dienstjaar 2012
14. Lokale politie - Onderhoudscontract voor lift
15. Lokale politie - Afsluiten van een onderhoudscontract voor de Astrid radiodekking in
politiecommisariaat
16. Lokale politie - Verlenging Kaspersky antiviruslicenties

Mondelinge vragen

BESLOTEN ZITTING
17. Lokale politie - Verlenging met één jaar van de contractuele tewerkstelling van een
voltijdse assistent (m/v) met de weddeschaal CC1
18. Lokale politie - Calog-personeel - Bekrachtiging van de aanwerving van een voltijdse
onthaalbediende niveau D (D1A) in gesubsidieerd contractuele betrekking
19. Lokale politie - Bekrachtiging van de aanwerving aspirant-agenten buiten het
mobiliteitssysteem

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word schepen William De Boeck aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
Schepen Chris Selleslagh vervoegt de vergadering.
1e zaak:

Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende aanwending van
gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke baisschool Beigem vanaf 1
september 2012

Gelet op de bepalingen van omzendbrief Bao/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende de
personeelsformatie scholen in het gewoon basisonderwijs (laatst aangepast op 31 juli
2012);
Overwegend dat de basisscholen te Grimbergen op 1 oktober 2012 een hertelling dienden
te doen, omdat de gemeente Grimbergen één van de gemeenten is waar zich in de lagere
afdeling van de basisscholen een uitgesproken leerlingenevolutie voordoet;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 24 mei 2012 besliste om bij de
start van het schooljaar 2012-2013 50 lestijden ten laste van het bestuur te nemen,
waarvan 2 lestijden toegekend werden aan de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisschool Beigem;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2012 overging tot de
vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket van het schooljaar 2012-2013;
Gelet op het feit dat het schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool Beigem meldt dat,
op basis van de hertelling van 1 oktober 2012, het leerlingenaantal in vergelijking met 1
februari 2012 met 13 leerlingen is gestegen, waardoor het aantal gesubsidieerde lestijden
met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2012 wordt verhoogd met 13 lestijden;
Overwegend dat hierdoor de 2 lestijden ten laste die het bestuur had voorzien voor de
lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Beigem niet moeten worden
aangewend;
Overwegend dat de gemeenteraad als inrichtende macht moet beslissen over de
aanwending van gesubsidieerde lestijden en over de inrichting van lestijden ten eigen
laste;

Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
In de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Beigem met ingang van 1
september 2012 13 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden aan te wenden en de 2 op
24 mei 2012 toegekende lestijden ten laste niet aan te wenden.
2e zaak:

Basisonderwijs - Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden
en evenredige vermindering van de lestijden ten laste in de
gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever vanaf 1 september 2012

Gelet op de bepalingen van omzendbrief Bao/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende de
personeelsformatie scholen in het gewoon basisonderwijs (laatst aangepast op 31 juli
2012);
Overwegend dat de basisscholen te Grimbergen op 1 oktober 2012 een hertelling dienden
te doen, omdat de gemeente Grimbergen één van de gemeenten is waar zich in de lagere
afdeling van de basisscholen een uitgesproken leerlingenevolutie voordoet;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 24 mei 2012 besliste om bij de
start van het schooljaar 2012-2013 50 lestijden ten laste van het bestuur te nemen,
waarvan 20 lestijden toegekend werden aan de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisschool Strombeek-Bever;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2012 overging tot de
vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket van het schooljaar 2012-2013;
Gelet op het feit dat het schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever
meldt dat, op basis van de hertelling van 1 oktober 2012, het leerlingenaantal in
vergelijking met 1 februari 2012 met 22 leerlingen is gestegen, waardoor het aantal
gesubsidieerde lestijden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2012 wordt
verhoogd met 22 lestijden;
Overwegend dat hierdoor de 20 lestijden ten laste die het bestuur had voorzien voor de
lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever niet moeten worden
aangewend;
Overwegend dat het betrokken schoolhoofd van de 22 gesubsidieerde klaslestijden voor
de lagere afdeling, 2 lestijden wenst over te dragen naar de kleuterafdeling ter
ondersteuning van het gelijke kansenbeleid;
Overwegend dat de gemeenteraad als inrichtende macht moet beslissen over de
aanwending van gesubsidieerde lestijden en over de inrichting van lestijden ten eigen
laste;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
In de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever met ingang van 1 september 2012 in
de lagere afdeling 20 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden aan te wenden, 2
gesubsidieerde lestijden van de lagere afdeling naar de kleuterafdeling over te dragen en
de 20 op 24 mei 2012 toegekende lestijden ten laste niet aan te wenden.

3e zaak:

Interne kredietaanpassing met nummer 31 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 kredietaanpassingen beantwoorden 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 30 oktober 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 31 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassing wordt ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 31
GBB-CBS/0050-00/6132070/
BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN
GBB-CBS/0050-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 25,00
€ 19.399,63

GBB-CBS/0050-00/6100100/
BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN

€ 25,00
€ 3.718,40

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

€ 33.288,34

€ 3.718,40

GBB-CBS/0101-00/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 23.750,00

€ 60,00

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

€ 5.253,14

€ 7,01

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

€ 23.968,00

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

€ 22.531,41

€ 67,01
€ 3.874,08

GBB-CBS/0119-00/6402010/
BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN

€ 300,00

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

€ 98.329,82

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

€ 19.894,32

€ 242,15

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

€ 1.424,33

€ 62,10

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

€ 143.121,02

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

€ 11.589,68

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

€ 7.122,06

GBB-CBS/0119-01/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.174,08

€ 304,25
€ 482,25
€ 482,25
€ 700,00

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

€ 8.660,57

GBB-CBS/0119-01/6100250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.299,31

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

€ 2.251,46

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

€ 24.562,14

GBB-CBS/0200-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 300,00

€ 36,30

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

€ 7.454,20

€ 514,56

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

€ 110.825,38

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

€ 127.006,41

GBB-CBS/0320-00/6042020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.000,00

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

€ 2.267,04

€ 1.397,09

GBB-CBS/0300-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 957,66

€ 232,23

GBB-CBS/0301-00/6110500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.629,32

GBB-CBS/0330-00/6129990/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 795,99
€ 1.495,99
€ 323,63
€ 323,63

€ 551,16
€ 42,04
€ 42,04

€ 1.629,32
€ 500,00

GBB-CBS/0330-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.000,00

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

€ 12.678,43

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

€ 609.290,57

GBB-CBS/0680-00/6120060/

€ 2.623,28

€ 500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 665,50

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

€ 24.887,17

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

€ 21.880,21

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

€ 18.820,16

GBB-CBS/0320-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 160,00

GBB-CBS/0320-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.220,00

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

€ 1.262,03

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

€ 1.831,80

€ 665,50
€ 782,87
€ 782,87
€ 592,90
€ 592,90
€ 850,31
€ 850,31

GBB-CBS/0740-00/6491030/
BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN

€ 755.050,85

GBB-CBS/0740-00/6493390/
BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN

€ 60.141,65

GBB-CBS/0740-00/6493250/
BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN

€ 815.192,50

€ 815.192,50

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

€ 11.130,95

€ 143,33

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

€ 5.055,07

€ 65,34

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

€ 1.096,88

€ 198,85

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

€ 167.481,03

€ 1.256,78

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

€ 89.710,78

GBB-CBS/0740-02/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 68.122,40

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

€ 110.190,66

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

€ 4.109,62

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

€ 213,76

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

€ 242,19

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

€ 11.286,42

GBB-CBS/0802-02/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 12.128,66

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

€ 9.180,83

GBB-CBS/0750-00/6100100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 170,00

€ 1.664,30
€ 484,00
€ 484,00
€ 22,72
€ 22,72
€ 25,00
€ 25,00
€ 1.650,00
€ 1.650,00
€ 67,49

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

€ 496,45

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

€ 10.666,80

GBB-CBS/0800-02/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 666,00

GBB-CBS/0800-02/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.070,11

€ 1.710,11

GBB-CBS/0800-02/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.220,00

€ 263,89

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

€ 676,26

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

€ 4.026,08

GBB-CBS/0959-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.766,50

GBB-CBS/0750-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.147,74

GBB-CBS/0990-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 77,02
€ 1.974,00

€ 111,01
€ 111,01
€ 740,90
€ 740,90
€ 130,90

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

€ 9.402,29

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

€ 48.417,99

GBB-CBS/0119-00/6131020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 32.457,89

4e zaak:

€ 9,53

€ 130,90
€ 6.246,73
€ 6.246,73

Subsidies van gemeentewege aan verenigingen voor de derde leeftijd en
instellingen voor gezondheidszorg - 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 de collegebeslissingen van 7 augustus en 18 september 2012 inzake toelagen
aan verenigingen voor de derde leeftijd en instellingen voor gezondheidszorg en
gehandicapten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2012 worden
toegewezen:
BV
•
•
•
•
•
•

0959-00 AR 6492030: Verenigingen voor de derde leeftijd
Okra Grimbergen
€ 370,33
Okra Strombeek-Bever
€ 1.134,03
Okra Beigem
€ 449,18
Okra Humbeek
€ 428,90
Okra Verbrande-Brug
€ 374,84
Okra Molenveld
€ 145,06

Okra Borgt
Neos
Scharnier
Kennisbeurs
Het Ketche
Markant

•
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€
€
Totaal

BV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

271,21
793,85
293,74
291,49
210,39
286,98

€ 5.050,00

0911-00 AR 6492030: Instellingen voor gezondheidszorg en gehandicapten
Ziekenzorg Grimbergen Centrum
€ 337,79
Ziekenzorg Strombeek-Bever
€ 405,80
Ziekenzorg Beigem
€
61,96
Ziekenzorg Humbeek
€ 139,18
Ziekenzorg Verbrande-Brug
€
48,84
Ziekenzorg Borgt
€
76,75
Ziekenzorg Molenveld
€
76,78
Vriendenkring der Minder-validen
Strombeek-Bever
€ 200,00
Vzw Eigen Thuis
€ 200,00
Inclusie Vlaanderen Vlaamse Vereniging voor
Hulp aan Verstandelijke Gehandicapten
€ 200,00
Ahasverus
€ 200,00
Blindenzorg Licht en Liefde
€ 200,00
Het Vlaamse Kruis Grimbergen
€ 200,00
Den Diepen Boomgaard
€ 200,00
Levedale
€ 10.752,90
Totaal: € 13.300,00

Raadsleden Patrick Mensalt en Anne Deman vervoegen de vergadering.
5e zaak:

Vaststelling van de jaarrekening 2011 (begrotingsrekening,
resultatenrekening en balans)

Gelet op de bepalingen van Titel IV, hoofdstuk VI van het Gemeentedecreet inzake de
jaarrekening van de gemeente;
Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de vaststelling van de
jaarrekening 2011;
Overwegende dat de begrotingsrekening 2011 in de exploitatie met een positief
begrotingsresultaat van 24.082.179,12 euro en in de investeringen met een negatief
begrotingsresultaat van -22.995.979,31 euro sluit;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Marc Van Godtsenhoven, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Mari Gomez, Carine Buyle, Steven
Dupont, 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,
Tom Mensalt;
BESLIST: met 16 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 13 onthoudingen
Artikel 1.

De begrotingsrekening 2011 vast te stellen met een positief begrotingsresultaat in de
exploitatie van 24.082.179,12 euro en met een negatief begrotingsresultaat van 22.995.979,31 euro in de investeringen.
Art. 2.
De resultatenrekening 2011 vast te stellen met een boni van 7.971.131,97 euro.
Art. 3.
De balans per 31 december 2011 vast te stellen met een totaal van 175.693.835,27 euro.
6e zaak:

Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een
deelperceel van de gemeente voor oprichting van een aardgascabine in
de Koraalstraat te 1850 Grimbergen ter vervanging van de bestaande
putcabine in de Smaragdstraat

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2012 waarbij de bespreking van het
voorstel van voorlopige erfpachtovereenkomst , opgemaakt door de nv Sibelgas, voor het
gebruik van een perceel grond in de Koraalstraat te 1850 Grimbergen voor het oprichten
van een aardgascabine werd verdaagd;
Gelet op het nieuw voorstel van overeenkomst van Sibelgas van 4 september 2012 voor
vestiging van een erfpachtrecht op een deelperceel van de gemeente, aangevraagd door
ons bestuur, teneinde voor de oprichting van de aardgascabine in de Koraalstraat te 1850
Grimbergen een meer gunstige locatie te bekomen, welke ook een grote bedrijfszekerheid
en hogere arbeidsveiligheid biedt;
Gelet op het plan nr. ONW30016283 dat dit voorstel vergezelt en waarop het beoogde
deelperceel, met een oppervlakte van 32,50 m² en gekadastreerd als 3de afdeling, sectie
H onder nummer 16P3, wordt begrensd door de letters A-B-C-D;
Gelet op het voorstel om op dit deelperceel een erfpacht ten gunste van Sibelgas te
vestigen tegen de éénmalige betaling van € 99,00 welke niet onderhevig is aan enige
indexaanpassing;
Gelet op het feit dat de gascabine (3,50 m x 2,00 m x 2,42 m) in alu-groen geplaatst
wordt op een talud op de perceelsgrens, waardoor Sibelgas een gemetst muurtje dient te
voorzien, waarop tevens de draadafsluiting met poort grondig kan bevestigd worden
(totale hoogte 2,20 m);
Overwegend dat als afscherming van de gascabine tevens een haagbeplanting zal worden
aangebracht, welke onderhouden zal worden door Sibelgas;
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
Enig artikel.
Akkoord te gaan met het nieuwe voorstel van Sibelgas van 4 september 2012 voor het
afsluiten van een overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht voor een termijn
van 99 jaar op een deelperceel eigendom van de gemeente, bestemd voor de oprichting
van een aardgascabine in de Koraalstraat te 1850 Grimbergen, volgens plan nr.
ONW30016283, tegen de éénmalige betaling van € 99,00, op voorwaarde dat:
•
een akkoord bekomen wordt van het directiecomité/de Raad van Bestuur van
Sibelgas;
•
een definitief opmetingsplan wordt opgemaakt op kosten van de erfpachter;
•
een bouwvergunning wordt afgeleverd voor het oprichten van een aardgascabine op
het bedoelde perceel;
•
na akkoord, Sibelgas de notaris opdracht geeft een ontwerpakte op te maken. De
authentieke akte wordt verleden binnen de vier maanden na ondertekenen van de
voorlopige erfpachtovereenkomst. Deze termijn kan, mits gegronde redenen,
verlengd worden na goedkeuring door het bestuur Grimbergen;
•
een gemetst muurtje met draadafsluiting, poort en haagbeplanting geplaatst worden
op kosten van Sibelgas;

•
•
•

groenonderhoud op regelmatige basis gebeurt door de dienst exploitatie van Sibelgas;
ingeval van verlening de erfpachter deze overeenkomst laat registreren vóór het
einde van de termijn van 4 maanden;
de overeengekomen prijs van € 99,00 wordt betaald bij ondertekening van de
authentieke akte.
7e zaak:

A

Intergemeentelijke vereniging Haviland - buitengewone algemene
vergadering van 20-12-2012

Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Haviland;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Haviland plaatsvindt op
20-12-2012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de buitengewone algemene
vergadering:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 21-6-2012: goedkeuring;
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2013:
goedkeuring;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6-11-2012
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming:
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 20-12-2012 van de intergemeentelijke
vereniging Haviland:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 21-6-2012: goedkeuring;
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2013:
goedkeuring.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 2012-2012 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
B

Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Haviland;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Haviland plaatsvindt op
20-12-2012;

Gelet op de aangetekende brief van 22-10-2012 van Haviland waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de buitengewone algemene vergadering 20-12-2012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming betreffende de aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging Haviland die plaatsvindt op 20 december 2012 waaruit
blijkt dat:
•
21 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Jaak Cauwenberghs;
•
4 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Yves Verberck;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Patrick Mensalt;
•
3 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming betreffende de aanduiding van een
plaatsvervanger voor de gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene
vergadering van de intergemeentelijke vereniging Haviland die plaatsvindt op 20
december 2012 waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
6 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Luc RAEKELBOOM;
•
3 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
2 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
M. Jaak CAUWENBERGHS als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 20-12-2012 van de
intergemeentelijke vereniging Haviland.
Art. 2.
M. Marleen MERTENS als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van 20-12-2012 van de intergemeentelijke
vereniging Haviland.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 20-12-2012
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en
te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

8e zaak:

A

Intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. - buitengewone algemene
vergadering van 18-12-2012:

Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente als vennoot aangesloten is bij de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op
18-12-2012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de buitengewone algemene
vergadering:
1. I.W.V.B. - Strategie 2013;
2. Benoemingen;
3. Varia;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6-11-2012
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming:
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 18-12-2012 van de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.:
1. I.W.V.B. - Strategie 2013;
2. Benoemingen;
3. Varia.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 1812-2012 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 Gent,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
B

Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger

Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op
18-12-2012;
Gelet op de aangetekende brief van 31-10-2012 van I.W.V.B. waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de buitengewone algemene vergadering van 18-12-2012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;

Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming betreffende de aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. die plaatsvindt op 18 december 2012 waaruit
blijkt dat:
•
18 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Odiel SCHELFHOUT;
•
5 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Carine BUYLE;
•
4 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
2 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
Raadslid Jean Dewit vervoegt de vergadering;
Gaat over tot een tweede geheime stemming betreffende de aanduiding van een
vervanger voor de gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene
vergadering van de intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. Die plaatsvindt op 18
december 2012 waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
6 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Mari GOMEZ;
•
1 stem op 30 stemmers wordt uitgebracht op naam van Luc VAN LINT;
•
3 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
•
2 blanco stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
M. Odiel SCHELFHOUT als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor deelname
aan de buitengewone algemene vergadering van 18-12-2012 van de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.
Art. 2.
M. Patrick VERTONGEN als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van 18-12-2012 van de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. op 18-12-2012
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en
te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 Gent,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
9e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Havicrem - gewone algemene vergadering
van 19-12-2012:

A

Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Havicrem;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op 19-122012;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone algemene vergadering:
1. Goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 20-6-2012;
2. Stand van zaken: algemene werking Havicrem en nieuwbouwproject Zemst mededeling;
3. Conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking:
a. bespreking van de beleidsnota;
b. bespreking en goedkeuring van de begroting;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13-11-2012
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming:
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone
algemene vergadering van 19-12-2012 van de intergemeentelijke vereniging Havicrem:
1. Goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 20-6-2012;
2. Stand van zaken: algemene werking Havicrem en nieuwbouwproject Zemst mededeling;
3. Conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking:
a. bespreking van de beleidsnota;
b. bespreking en goedkeuring van de begroting.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering van 19-122012 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Havicrem cv, Mechelsesteenweg 277 te 1800 Vilvoorde,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
B
Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Havicrem;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op 19-122012;
Gelet op de brief van 28-10-2012 van Havicrem waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt
een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
gewone algemene vergadering 19-12-2012;

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze gewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming betreffende de aanduiding van een
gemeentelijk vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging Havicrem die plaatsvindt op 19 december 2012 waaruit
blijkt dat:
•
17 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
3 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 stem op 30 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jaak CAUWENBERGHS;
•
1 stem op 30 stemmers wordt uitgebracht op naam van Patrick MENSALT;
•
1 stem op 30 stemmers wordt uitgebracht op naam van Yves VERBERCK;
•
4 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
•
3 blanco stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming betreffende de aanduiding van een
vervanger voor de gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering
van de intergemeentelijke vereniging Havicrem die plaatsvindt op 19 december 2012
waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
2 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Karlijne VAN BREE;
•
1 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
5 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
M. Louis DE SMEDT als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor deelname
aan de gewone algemene vergadering van 19-12-2012 van de intergemeentelijke
vereniging Havicrem.
Art. 2.
M. Patrick VERTONGEN als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de gewone
algemene vergadering van 19-12-2012 van de intergemeentelijke vereniging Havicrem.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de gewone algemene vergadering van Havicrem op 19-12-2012 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Havicrem cv, Mechelsesteenweg 277 te 1800 Vilvoorde,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

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
10e 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 Ruwaal ter hoogte van huisnummer 21

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 Ruwaal ter hoogte van het huisnummer 21;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie d.d. 20 september 2012 inzake
het voorbehouden van deze plaats;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Eén parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden in Ruwaal ter
hoogte van het huisnummer 21.
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.
11e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het verplicht parkeren deels op de verhoogde berm
deels op de rijbaan in de Azalealaan, de Saslaan en een gedeelte van de
Seringenlaan

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 aanleg van het trottoir in de Saslaan, Azalealaan en de Seringenlaan op een
gedeelte van de berm langs de zijde met de pare huisnummers;
Overwegend dat door deze aanleg nu geparkeerd wordt deels op de resterende verhoogde
berm en/of op de rijbaan;
Overwegend dat het verboden is om binnen de bebouwde kom te stationeren op een
verhoogde berm tenzij anders wordt beslist bij aanvullend reglement;

Overwegend dat uit de verkeerssituatie in de Azalealaan, de Saslaan en de Seringenlaan
(gedeelte tussen Kanaalstraat en Azalealaan) blijkt dat het aangewezen is om een
regeling in te stellen waarbij deels op de rijbaan, deels op de berm wordt geparkeerd, en
dit langs beide zijden van de opgenoemde lanen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het parkeren deels op de verhoogde berm, deels op de rijbaan in te stellen in de
Azalealaan, de Saslaan en de Seringenlaan (gedeelte tussen Kanaalstraat en Azalealaan).
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden E9f (verplicht parkeren, gedeeltelijk op de berm of gedeeltelijk op het trottoir).
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
12e zaak:

Lokale politie - Vaststelling van de jaarrekening van het dienstjaar 2011

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de bepalingen van titel VI, hoofdstuk I, van de nieuwe gemeentewet, het artikel
243 uitgezonderd;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemene reglement
op de boekhouding van de lokale politie;
Overwegende dat de begrotingsrekening over het dienstjaar 2011 moet worden
vastgesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat de begrotingsrekening 2011 sluit in de gewone dienst met een
begrotingsresultaat van € 0,00 en dat de buitengewone dienst sluit met een
begrotingsresultaat van € 0,00;
Overwegende dat de balans per 31 december 2011 en de resultatenrekening 2011
moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen aangaande de
verificatie en bevestiging van de correctheid;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De geverifieerde begrotingsrekening over het dienstjaar 2011 wordt aangenomen met
een begrotingsresultaat van € 0,00 in de gewone dienst en van € 0,00 in de
buitengewone dienst.
Art. 2.
De resultatenrekening 2011 wordt afgesloten met een mali van € 51.645,65.
Art. 3.
De balans per 31 december 2011 wordt vastgesteld met een balanstotaal van
€ 2.746.795,58.

13e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving goedkeuring door gouverneur van
begrotingswijziging 1 voor dienstjaar 2012

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2012 houdende de vaststelling van de
eerste begrotingswijziging (gewone en buitengewone dienst) voor het dienstjaar 2012;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid artikelen 71 tot 76, houdende bepalingen
inzake het administratief toezicht op de budgetwijzigingen van de lokale politie;
Gelet op het besluit van 10 oktober 2012 waarbij de provinciegouverneur bovenvermelde
eerste begrotingswijziging van de lokale politie van de politiezone Grimbergen goedkeurt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant d.d.
10 oktober 2012 houdende de goedkeuring van de eerste begrotingswijziging (gewone en
buitengewone dienst) voor het dienstjaar 2012 van de lokale politie van de politiezone
Grimbergen.
14e zaak:

Lokale politie - Onderhoudscontract voor lift

Gelet op het feit dat in het nieuwe politiecommissariaat een lift geïnstalleerd werd door de
firma Kone, Bretagnestraat 24 te 1000 Brussel;
Gelet op het feit dat bovenvermelde firma aansluitend een onderhoudscontract aanbiedt;
Gelet op het voorstel van preventief onderhoudscontract;
Gelet op het feit dat de garantieperiode stopt in december 2012;
Overwegende dat het nodige krediet wordt voorzien op artikel 330/125-06 van de gewone
dienst van de politiebegroting 2012;
Gelet op het feit dat de totale jaarlijkse kostprijs voor het preventief onderhoudscontract
€ 1.416,00 (excl. btw) bedraagt;
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.
Het afsluiten van een onderhoudscontract type preventief onderhoud voor de duur van 5
jaar bij de firma Kone, Bretagnestraat 24 te 1000 Brussel goed te keuren voor een totale
jaarlijkse kostprijs van € 1.713,36 (incl. btw).
15e zaak:

Lokale politie - Afsluiten van een onderhoudscontract voor de Astrid
radiodekking in politiecommisariaat

Gelet op de noodzaak om in het nieuwe politiecommissariaat een versterking te
installeren voor het Astrid radionetwerk;
Gelet op het voorstel van onderhoudscontract voor deze installatie van de firma Sait
Zenitel Z1, Researchpark 110 te 1731 Zellik;
Overwegende dat de jaarlijkse kostprijs voor het onderhoudscontract € 2.950,00 (excl.
btw) bedraagt;
Overwegende dat het nodige krediet wordt voorzien op artikel 330/125-06 van de gewone
dienst van de politiebegroting;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadsleden Jean Dewit
en Marc Hamelrijckx;

BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het afsluiten van een onderhoudscontract type correctief onderhoud voor de duur van 5
jaar bij de firma Sait Zenitel, Z1 Researchpark 110 te 1731 Zellik goed te keuren voor
een totale jaarlijkse kostprijs van € 3.596,50 (incl. btw).
16e zaak:

Lokale politie - Verlenging Kaspersky antiviruslicenties

Gelet op de noodzakelijkheid om de antiviruslicenties te hernieuwen;
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 d.d. 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;
Overwegende dat de totale kostprijs € 472,50 (excl. btw) voor een periode van 3 jaar
bedraagt;
Overwegende dat het nodige krediet wordt voorzien op artikel 330/123-13 van de gewone
dienst van de politiebegroting;
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.
Het vernieuwen van de antiviruslicenties voor een periode van 3 jaar tegen een totale
prijs van € 571,73 (incl btw) bij de firma Impakt nv, Brusselsesteenweg 360 te 9090
Melle goed te keuren.
Raadslid Carine Buyle verlaat de vergadering

Mondelinge vragen
Vanwege raadslid Bart Laeremans
Raadslid Bart Laeremans vraagt of het gemeentebestuur in het kader van het onderzoek
van De Lijn naar het instellen van nieuwe tramlijnen die over het grondgebied van onze
gemeente zouden lopen een officieel standpunt zal mededelen. Hij verwijst hierbij
concreet naar het nieuwe traject richting Boom, dat het natuurgebied van Bever zou
doorkruisen en verder over de middenberm van de A 12 zou lopen, en naar de lijn JetteTervuren, die door Strombeek-Bever naar Vilvoorde zal lopen. Hij informeert tevens naar
de mogelijke rol van parking C als draaischijf en transitparking.
Vanwege raadslid Marc van Godtsenhoven
Raadslid Marc van Godtsenhoven wijst erop dat het volgend jaar 35 jaar geleden zal zijn
dat de laatste tram op het grondgebied van Grimbergen reed. Hij bevestigt dat de
tramlijn Brussel-Boom zeker over het grondgebied van onze gemeente zal lopen en geeft
aan dat we zullen moeten zien hoe de Grimbergse bevolking hiermee zijn voordeel kan
doen. Hij benadrukt dat de komst van de tram zijn partij verheugt.

Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 25 oktober 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

