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Behandelde punten
Openbare zitting
1. Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 - Kennisneming geldigheidsverklaring
2. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Kennisneming besluit gouverneur
provincie Vlaams-Brabant houdende gedeeltelijke schorsing gemeenteraadsbeslissing
30 augustus 2012
3. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Errata, aanpassing aan opmerkingen van
de provinciegouverneur en verwerking wijziging ingevolge besluit van de Vlaamse
regering van 23 november 2012
4. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de aanwending van het
lesurenpakket voor het schooljaar 2012-2013 en overdracht van leraarsuren naar
volgend schooljaar 2013-2014
5. Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straat in de verkaveling mesO bvba
langs de Kerkstraat / Sint-Rumoldusstraat te Humbeek
6. Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straat in de verkaveling Immo Zegers &
C° langs de Eeuwlaan te Grimbergen
7. Goedkeuring jaarrekening 2011 - Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
8. Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Vervroegde inwerkingtreding beleids- en
beheerscyclus (BBC)
9. Interne kredietaanpassing met nummers 32, 33, 34, 35 en 36 voor het dienstjaar
2012 - Kennisneming
10. Administratief toezicht op het OCMW - Jaarrekening 2011 - Kennisneming
11. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek) - Budget 2013 en geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013
12. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) - Eerste budgetwijziging 2012
13. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) - Budget 2013 en geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013
14. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig Hart en
Sint-Jozef (Verbrande Brug) - Budget 2013 en geactualiseerd meerjarenplan 20082013
15. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) - Budget 2013 en geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013

16. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt) - Budget 2013 en geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013
17. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) - Budget 2013
18. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem) - Budget 2013
19. Aanpassing van het reglement belasting op de afgifte van sommige administratieve
documenten - Dienstjaren 2008-2013
20. Hernieuwen reglement betreffende de feestbon - Dienstjaar 2013
21. Hernieuwen van het reglement betreffende de ondersteuning van actieve
kunstbeoefening - Dienstjaar 2013
22. Gemeentelijk belastingreglement betreffende leegstand en leegstandsheffing Dienstjaar 2013
23. Aanpassing overeenkomst inzake het in erfpacht geven aan het AGB Grimbergen van
de kleedkamers met tribune en cafetaria te Humbeek
24. Nood- en interventieplan Grimbergen - Akkoord tot verlenging van het contract met
Haviland igsv voor de ondersteuning van de noodplanambtenaar
25. Aquafinproject 22.702 Meise, afkoppeling Eizelbeek Eversemsesteenweg Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Aquafinproject 22.702
26. Aquafinproject 22.702 Meise, afkoppeling Eizelbeek Eversemsesteenweg Goedkeuring addendum bij de overeenkomst van 25 mei 2011 omtrent de studie van
Aquafinproject 22.702
27. Wijzigen van het 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 Jan Mulsstraat tegenover huisnummer 9 (tussen huisnummers 20
en 36)
28. Fysisch afsluiten van de Verbrande Brugsesteenweg - gedeelte tussen
Humbeeksesteenweg en Kareelstraat
29. Lokale politie - Vacantverklaring van de mandaatfunctie van korpschef - Vaststelling
van de temijn waarbinnen de kandidaturen dienen ingediend te worden Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef

Toegevoegde agendapunten
30. Aangevraagd door raadslid Luk Raekelboom: afsluiting Van Der Nootpark in
Strombeek-Bever
31. Aangevraagd door raadslid Bart Laeremans: put in de Veldkantstraat
32. Aangevraagd door raadslid Bart Laeremans: gebrekkige postbedeling in Grimbergen

Mondelinge vragen

Besloten zitting
33. Lokale politie - Kennisneming van de niet aanvaarding van het mandaat van
korpschef voor de lokale politie Grimbergen door de voorgedragen kandidaat
34. Lokale politie - Kennisneming van de aanstelling van een vervangende korpschef

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Kevin VLEMINCKX aangeduid om de stemmingen aan te vangen.

1e zaak:

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 - Kennisneming
geldigheidsverklaring

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 die te Grimbergen
plaatsvonden;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Overwegende dat het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau betreffende deze
verkiezingen werd bezorgd aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
Gelet op het schrijven van 21 november 2012 vanwege het Agentschap Binnenlands
Bestuur waarmee een voor eensluidend verklaarde kopie wordt bezorgd van het besluit
van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van 20 november 2012
houdende de goedkeuring van het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van
Grimbergen betreffende de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de
raadsleden en hun opvolgers;
Overwegende dat de verkiezingsuitslag hierbij wordt geldig verklaard;
Gelet op de kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2012;
Overwegende dat deze beslissing onmiddellijk ter kennisgeving dient voorgelegd te
worden aan de gemeenteraad;
NEEMT AKTE VAN:
De beslissing van 20 november 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen VlaamsBrabant houdende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen gehouden te
Grimbergen op 14 oktober 2012.
2e zaak:

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Kennisneming besluit
gouverneur provincie Vlaams-Brabant houdende gedeeltelijke schorsing
gemeenteraadsbeslissing 30 augustus 2012

Gelet op het besluit van de 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;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2012 houdende vaststelling van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel in overeenstemming met de bepalingen
van bovenvermeld besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007;
Gelet op het feit dat bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing met bijlagen in het kader
van bestuurlijk toezicht met toepassing van artikel 253, §1,1°, verzonden werd naar de
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
Gelet op de brief van 22 november 2012 waarmee de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant ons in kennis stelt van zijn besluit van 21 november 2012 houdende
gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de hoger vermelde gemeenteraadsbeslissing
van 30 augustus 2012;
Gelet op artikel 156 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad binnen
een termijn van 60 dagen ingaand op de derde dag die volgt op de verzending van het
schorsingsbesluit een van de volgende beslissingen kan nemen:
•
hij kan zijn besluit intrekken en daarvan kennis geven aan de gouverneur en aan de
Vlaamse regering;
•
hij kan zijn besluit gemotiveerd rechtvaardigen of aanpassen. In dit geval moet het
gerechtvaardigde of aangepaste besluit, op straffe van nietigheid, uiterlijk de laatste
dag van de genoemde termijn aan de Vlaamse regering worden gestuurd. Van die
rechtvaardiging of kennisgeving dient tevens melding te worden gemaakt aan de
gouverneur;
Gelet op het feit dat de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant artikel 275, tweede
lid, van de rechtspositieregeling zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 30
augustus 2012 in zijn uitvoering heeft geschorst;

Gelet op het feit dat artikel 275, tweede lid, van de rechtspositieregeling zoals vastgesteld
bij gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2012 bepaalt dat de deelneming van een
contractueel personeelslid aan een georganiseerde werkonderbreking de
arbeidsovereenkomst schorst;
Overwegend dat artikel 173 van het hoger vermelde besluit van de Vlaamse regering van
7 december 2007 bepaalt dat het personeelslid in actieve dienst is als het deelneemt aan
een georganiseerde werkonderbreking en enkel zijn recht op salaris verliest voor de duur
van de afwezigheid; dat het bijbehorende verslag aan de Vlaamse regering bij artikel 173
verduidelijkt dat een stakingsdag behoort te worden beschouwd als dienstactiviteit; dat
de arbeidsovereenkomst van de contractuele personeelsleden dus niet wordt geschorst op
een stakingsdag;
Gezien het derhalve het tweede lid van artikel 275 van de rechtspositieregeling zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2012 de wet schendt;
Gelet op het feit dat de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant artikel 295, §1,
tweede lid, van de rechtspositieregeling zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing
van 30 augustus 2012 in zijn uitvoering heeft geschorst;
Gelet op het feit dat artikel 295, §1, tweede lid, van de rechtspositieregeling zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2012 o.a. bepaalt dat de
periodes van afwezigheid ingevolge verlof wegens arbeidsongeschiktheid en ziekteverlof
niet in aanmerking komen voor de vaststelling van het jaarlijkse aantal
ziektekredietdagen;
Overwegend dat artikel 170, §3, van het hoger vermelde besluit van de Vlaamse regering
van 7 december 2007 bepaalt dat het statutaire personeelslid bij verlof of afwezigheid in
dienstactiviteit is als het statutaire personeelslid op dat ogenblik het recht op salaris
behoudt; dat artikel 187, §1, eerste lid, van hetzelfde besluit stelt dat voor opgenomen
ziektekredietdagen het gewone salaris wordt betaald; dat uit artikel 191, §2, van
hetzelfde besluit blijkt dat het statutaire personeelslid bij verlof wegens
arbeidsongeschiktheid zijn salaris ontvangt; dat hieruit volgt dat het statutaire
personeelslid dat met ziekteverlof is of dat met verlof wegens arbeidsongeschiktheid is, in
dienstactiviteit is;
Overwegend dat artikel 187, §1, tweede lid, van het hoger vermelde besluit van de
Vlaamse regering van 7 december 2007 stelt dat de ziektekredietdagen worden
toegekend in de vorm van een krediet van 21 werkdagen per jaar volledige
dienstactiviteit; dat artikel 187, §2, van hetzelfde besluit stelt dat de raad de pro rata
berekeningswijze van het toe te kennen ziektekrediet bepaalt rekening houdend met de
periodes van non-activiteit of van disponibiliteit, die niet in aanmerking komen voor de
toekenning van ziektekredietdagen; dat het bijgevolg niet mogelijk is periodes van
dienstactiviteit niet in aanmerking te nemen voor de berekening van het ziektekrediet;
Gezien derhalve het tweede lid van artikel 295 van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2012
de wet schendt en dient te worden aangepast door schrapping van het verlof wegens
arbeidsongeschiktheid en het ziekteverlof uit de lijst van verloven die niet in aanmerking
komen voor de vaststelling van het jaarlijkse aantal ziektekredietdagen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Artikel 275 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2012 wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 275. De periode van deelname aan een georganiseerde werkonderbreking wordt
gelijkgesteld met actieve dienst, behalve voor wat het recht op salaris betreft.".
Art. 2.
Artikel 295, §1, tweede lid, van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2012 wordt vervangen door wat
volgt:
"De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van 21 werkdagen
van 7,6 uren per volledig jaar bezoldigde dienstactiviteit, vanaf de vaste statutaire

aanstelling. De periodes van afwezigheid ingevolge de volgende verloven komen niet in
aanmerking voor de vaststelling van het jaarlijkse aantal ziektekredietdagen:
1° disponibiliteit ingevolge ziekte of invaliditeit;
2° loopbaanonderbreking;
3° vrijwillige vierdagenweek;
4° halftijdse vervroegde uittreding;
5° verlof voor deeltijdse prestaties;
6° verlof voor opdracht;
7° onbetaald verlof;
8° politiek verlof.".
Art. 3.
Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 september 2012.
3e zaak:

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Errata, aanpassing aan
opmerkingen van de provinciegouverneur en verwerking wijziging ingevolge
besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de 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;
Gelet op de opmerkingen die de provinciegouverneur in zijn brief van 22 november 2012
maakte bij de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Grimbergen zoals
vastgesteld in de gemeenteraadzitting van 30 augustus 2012 die betrekking hebben op
artikel 67, §1, artikel 84, §1, artikel 89, artikel 91, artikel 93, artikel 122, artikel 148,
artikel 181 en artikel 355;
Gelet op het feit dat inmiddels door de gemeentelijke diensten is vastgesteld dat
rechtspositieregeling zoals vastgesteld in de gemeenteraadzitting van 30 augustus 2012
nog enkele kleine fouten en onzorgvuldigheden bevat in artikel 14, §3,1°, artikel 209,
artikel 236, §1 en §2, artikel 367,1°, en in bijlage 1 - bijzondere voorwaarden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de 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 en van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroep een van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Aan artikel 2,6°, wordt na "voor pedagogische studiedagen" toegevoegd "die plaatsvinden
in Grimbergen".
Art. 2.
De tekst van artikel 10, tweede lid, van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel van Grimbergen zoals vastgesteld in de gemeenteraadzitting van 30
augustus 2012 (verder: RPR G) wordt vervangen door wat volgt:
"Alleen de diploma's of getuigschriften welke per niveau vermeld worden op de lijst van
erkende diploma's of getuigschriften die, in overeenstemming met artikel 11, §2, tweede
lid, van het BVR wordt vastgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor binnenlandse
aangelegenheden, komen bij aanwerving in aanmerking."
Art. 3.

Artikel 12 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"In uitzonderlijke gevallen kan de aanstellende overheid bij de vacantverklaring van een
betrekking van niveau A, B, of C beslissen om de diplomavereiste die als
aanwervingsvoorwaarde geldt te schrappen als de functie noch op basis van de
functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van de hogere overheid een
diploma vergt.
Voor de toepassing van het eerste lid komt een kandidaat die niet over het vereiste
diploma beschikt, in aanmerking als hij, ofwel:
1° voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveauof capaciteitstest;
2° beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig
de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;
3° beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij
gevolgd heeft bij een door de Vlaamse regering erkende instelling voor beroepsopleiding.
De beslissing om geen diplomavereiste op te leggen moet steunen op objectieve criteria
zoals:
1° gegevens van de regionale overheid over schaarste op de arbeidsmarkt om bepaalde
betrekkingen te vervullen;
2° cijfergegevens die de ondervertegenwoordiging in de plaatselijke tewerkstelling
aantonen van bepaalde, in de tewerkstellingsmaatregelen van de hogere overheden
genoemde kansengroepen in relatie tot regionale indicatoren over de aanwezigheid van
die kansengroepen in de werkloosheid;
3° bepaalde functiespecifieke criteria.
De beslissing om geen diplomavereiste op te leggen, wordt gemeld aan de
vakorganisaties."
Art. 4.
In artikel 14, §3, 1°, van RPR G wordt de zinsnede "de naam van de betrekking en het
brutojaarsalaris" vervangen door de zinsnede "de naam van de betrekking en de
geïndexeerde minimum en maximum brutobedragen van het salaris".
Art. 5.
Aan artikel 25 van RPR G worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
"De niveau- of capaciteitstest, vermeld in artikel 12, tweede lid, 1°, onderzoekt of de
kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd."
2° aan §2 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"De kandidaat die een attest of getuigschriften voorlegt waaruit blijkt dat hij voor dezelfde
of voor een vergelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere overheid al eerder
geslaagd is voor een niveau- of capaciteitstest als vermeld in het tweede lid, behoudt het
gunstige resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van een nieuwe deelname aan een
niveau- of capaciteitstest. Deze vrijstelling geldt voor de maximale duur van vijf jaar na
het afleggen van de hiervoor vermelde test.
Art. 6.
In artikel 41 van RPR G worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de zinsnede "Ten minste 2% van het totale aantal betrekkingen binnen het bestuur
wordt vervuld door" vervangen door de zinsnede "Ten minste 2% van het totale aantal
personeelsleden binnen het bestuur, uitgedrukt in voltijds equivalenten, bestaat uit";
2° er wordt een tweede lid toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:
"Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het aantal voltijdse equivalenten
met toepassing van het eerste lid."
Art. 7.
Artikel 51, §4, van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"§4. In afwijking van de bepalingen van §§ 1,2 en 3 kan de aanstellende overheid
beslissen dat het statutaire personeelslid op proef dat na aanwerving in totaal gedurende

drie maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit ontslagen wordt. Het ontslag wordt
betekend met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeld."
Art. 8.
Aan artikel 57, §1, tweede lid, van RPR G wordt de volgende zin toegevoegd:
"De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf.".
Art. 9.
Aan artikel 67, §1, van RPR G wordt een punt 3° toegevoegd met vermelding van het
evaluatieresultaat "gunstig met voorbehoud".
Art. 10.
In artikel 84, §1, van RPR G wordt de zinsnede "ten vroegste 6 maanden na kennisname
van dit evaluatieresultaat" vervangen door de zinsnede "ten vroegste een jaar na
kennisname van dit evaluatieresultaat".
Art. 11.
In artikel 89 van RPR G wordt de zinsnede "Het beroep wordt gericht aan de
gemeentesecretaris” vervangen door de zinsnede "Het beroep wordt gericht aan de
beroepsinstantie".
Art. 12.
Artikel 91 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 91. Het beroepsorgaan bestaat uit de leden van het ambtelijk managementteam,
met uitzondering van:
1° de gemeentesecretaris;
2° de evaluator(en) van het personeelslid dat beroep instelt tegen zijn evaluatie zo deze
deel uit zou(den) maken van het managementteam."
Art. 13.
Artikel 92 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 92. Het beroepsorgaan kan geldig vergaderen wanneer het bestaat uit ten minste
drie leden. Indien het beroepsorgaan met toepassing van artikel 91 niet uit het minimum
van drie leden bestaat, wordt het aangevuld met een of meer diensthoofden van niveau
A. Het diensthoofd van niveau A met de grootste dienstanciënniteit wordt in dit geval als
eerste opgeroepen. Indien meerdere diensthoofden van niveau A moeten worden
opgeroepen om het beroepsorgaan aan te vullen, dan zal dit gebeuren in rangorde van
afnemende dienstanciënniteit, beginnend met het diensthoofd met de meeste
anciënniteit."
Art. 14.
Artikel 93 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 93. Het beroepsorgaan wordt voorgezeten door het afdelingshoofd interne zaken.
Indien het afdelingshoofd interne zaken als eerste of tweede evaluator betrokken is bij
het te behandelen dossier en derhalve geen deel uitmaakt van het beroepsorgaan, dan
wordt het beroepsorgaan voorgezeten door het lid met de hoogste hiërarchische graad.
Indien op basis hiervan 2 leden van het beroepsorgaan in aanmerking komen, dan komt
het voorzitterschap toe aan het lid van het beroepsorgaan met de grootste
dienstanciënniteit.
Het beroepsorgaan duidt onder zijn leden een secretaris aan."
Art. 15.
Aan artikel 122 van RPR G wordt een derde paragraaf toegevoegd die luidt als volgt:
“ §3. Wanneer een personeelslid op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur deelneemt aan
een interne of externe vormingsactiviteit, krijgt het hiervoor dienstvrijstelling en wordt
zijn afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit. Alle kosten die verband houden met de
deelname aan de deze vormingsactiviteit vallen bovendien ten laste van het bestuur."
Art. 16.

Aan artikel 134 van RPR G worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de zinsnede "De graadanciënniteit bestaat uit de werkelijke
diensten bij het bestuur of een andere overheid" vervangen door "De graadanciënniteit
bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid".
2° in het tweede lid wordt de zinsnede "De niveauanciënniteit bestaat uit de werkelijke
diensten bij het bestuur of een andere overheid" vervangen door " De niveauanciënniteit
bestaat uit de werkelijke diensten bij een overheid".
3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:
"De dienstanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die gepresteerd zijn bij een
overheid.".
Art. 17.
In artikel 135, tweede lid, van RPR G wordt de zinsnede "De volgende periodes van
volledig onbezoldigde afwezigheid" vervangen door de zinsnede "De volgende periodes
van onbezoldigde volledige afwezigheid".
Art. 18.
Artikel 136 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Onder "overheid" wordt in artikel 134 verstaan:
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechtelijke
verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en
gewesten en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese
Unie of van de Europese Economische Ruimte;
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor
leerlingenbegeleiding;
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen
of lokaal belang, en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van
de overheid tot uiting komt.".
Art. 19.
In artikel 148 van RPR G wordt de zinsnede "De gemeentesecretaris bepaalt de termijn
voor de indiening van de kandidaturen" vervangen door de zinsnede "De aanstellende
overheid bepaalt de termijn voor de indiening van de kandidaturen".
Art. 20.
Aan artikel 170 van RPR G wordt een tweede lid toegevoegd waarvan de tekst luidt als
volgt:
"Het personeelslid dat heraangesteld wordt in een functie waarmee een andere
functionele loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, behoudt zijn
schaalanciënniteit en wordt met die schaalanciënniteit ingeschaald in de
overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe functionele loopbaan. Het personeelslid
dat als gevolg van die inschaling een lager jaarsalaris zou krijgen, behoudt zijn vorige
jaarsalaris op persoonlijke titel zolang dat gunstiger is.".
Art. 21.
Artikel 181 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 181. §.1. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een bevordering een
ongunstig evaluatieresultaat krijgt bij afloop van de proeftijd, wordt opnieuw aangesteld
in zijn vorige functie of in een andere, vacante functie van zijn vorige graad, als zijn
vorige functie niet meer vacant is.
§ 2. Het vast aangesteld statutair personeelslid dat om functionele of persoonlijke
redenen zelf verzoekt om herplaatsing in een functie van een lagere graad, kan worden
aangesteld in een passende, vacante functie van een lagere graad. Die vorm van
herplaatsing kan slechts eenmaal tijdens de loopbaan toegekend worden." .

Art. 22.
In artikel 182 van RPR G wordt de eerste zin vervangen door wat volgt:
"De aanstellende overheid beslist over de herplaatsingen zoals vermeld in artikel 181, §1
en §2.".
Art. 23.
Artikel 183 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 183. § 1. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat na een bevordering
herplaatst wordt met toepassing van artikel 181, § 1, krijgt opnieuw de salarisschaal die
het verworven had in de functie van zijn vorige graad. De schaalanciënniteit die
opgebouwd werd in de functie van de hogere graad tijdens de proeftijd, wordt
overgedragen naar de schaalanciënniteit in de functie van de lagere graad.
§ 2. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat met toepassing van artikel 181, §
2, op zijn verzoek herplaatst wordt in een functie van een lagere graad krijgt, binnen de
functionele loopbaan die verbonden is met zijn nieuwe graad, de salarisschaal waarvan
het maximumbedrag het kleinste verschil vertoont met het maximumbedrag van zijn
vorige salarisschaal.
Als aan de functie van de vorige graad een functionele loopbaan verbonden was, wordt de
schaalanciënniteit die het betrokken personeelslid had opgebouwd in zijn laatste
salarisschaal, overgedragen op de nieuwe salarisschaal.”.
Art. 24.
Artikel 190 van RPR G wordt opgeheven.
Art. 25.
Artikel 199 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 199. Voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen konden alleen de
werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband in aanmerking die het
personeelslid als titularis van een bezoldigde betrekking heeft geleverd in dienst van:
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechtelijke
verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en
gewesten en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese
Unie of van de Europese Economische Ruimte;
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor
leerlingenbegeleiding;
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen
of lokaal belang, en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van
de overheid tot uiting komt.".
Art. 26.
Artikel 200 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 200. Voor de toepassing van artikel 199 wordt onder werkelijke diensten verstaan:
alle diensten die recht geven op een salaris of, die bij ontstentenis van een salaris,
krachtens deze rechtspositieregeling toch in aanmerking worden genomen voor de
vaststelling van het salaris.".
Art. 27.
Artikel 209 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 209. §1. Het personeelslid dat na een aanwervings- of een bevorderingsprocedure
overgaat naar een graad van een hoger niveau heeft tenminste recht op de volgende
verhoging van zijn jaarsalaris tegen 100%:
1° 620 euro bij bevordering naar niveau D;
2° 745 euro bij bevordering naar niveau C;
3° 870 euro bij bevordering naar niveau B;
4° 1240 euro bij bevordering naar niveau A.

Als het jaarsalaris in de nieuwe graad niet ten minste het bedrag, vermeld in het eerste
lid, hoger is dan het jaarsalaris dat het personeelslid in zijn oude graad zou hebben
gekregen, wordt het jaarsalaris in de nieuwe graad verhoogd tot de minimale verhoging,
vermeld in het eerste lid, bereikt wordt.
De minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functionele
loopbaan in de graad waarnaar het personeelslid overgaat. Daartoe wordt telkens zijn
oude salarisschaal, met inbegrip van de periodieke verhogingen, maar zonder het verloop
in de functionele loopbaan, vergeleken met de nieuwe salarisschaal, met inbegrip van de
toepassing van de periodieke verhogingen en het verloop in de functionele loopbaan.
§2. In afwijking van §1 , eerste lid, is de minimale salarisverhoging ook van toepassing
als een personeelslid in dienst van het bestuur via een aanwervingsprocedure aangesteld
wordt in een graad van een hoger niveau.
§3. De minimale salarisverhoging, vermeld in §§ 1 en 2, is een integraal onderdeel van
het jaarsalaris.".
Art. 28.
Artikel 232 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 232. Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en
het veranderlijke gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag
bedragen dan een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de
indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van
het in aanmerking te nemen jaar.
Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend:
1° het forfaitaire gedeelte:
a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2011 € 349,73;
b) vanaf 2012 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar,
telkens vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het
gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar en de teller gelijk is aan
het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.
Het resultaat daarvan wordt berekend tot op twee decimalen nauwkeurig;
c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b), wordt verhoogd
met € 698,74;
d) voor het jaar 2012 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening vermeld in
punt c), voor alle personeelsleden verhoogd met € 100;
e) vanaf het jaar 2013 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening vermeld
in punt c), voor alle personeelsleden verhoogd met € 200;
2° het veranderlijke gedeelte:
2,5 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van
toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.
Als het personeelslid in de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar geen of
slechts een gedeeltelijk salaris ontvangen heeft, dan wordt het percentage berekend op
basis van het salaris dat voor diezelfde maand betaald zou zijn als het personeelslid zijn
functie wel volledig had uitgeoefend.".
Art. 29.
Artikel 236 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 236. §1. Het personeelslid dat onder het toepassingsgebied van de Arbeidstijdwet
van 14 december 2000 valt heeft, naast de inhaalrust opgelegd door de Arbeidstijdwet,
recht op:
1° per uur nachtprestaties (prestaties verricht tussen 22 en 6 uur): een toeslag die gelijk
is aan 25% van het uursalaris;
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag: een toeslag die gelijk is aan
25% van het uursalaris;
3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of een feestdag: een toeslag die
gelijk is aan 100% van het uursalaris.
§2. De toeslag voor nachtprestaties is niet cumuleerbaar met de toelage voor zaterdag- of
zondagprestaties.
§3. Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd
met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere

functie, de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor
opdrachthouderschap of de mandaattoelage.".
Art. 30.
Aan artikel 239 van RPR G worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° §3 wordt vervangen door wat volgt:
"§3. Indien een overuur wordt uitbetaald overeenkomstig §2, wordt er, behalve voor de
personeelsleden van niveau A, boven op het uursalaris overloon betaald in de vorm van
een toeslag.
Het overloon bedraagt voor alle niveaus behalve voor niveau A:
1° 25% per uur voor overuren op weekdagen tussen 6 en 22 uur;
2° 5% per uur voor overuren op weekdagen tussen 22 en 6 uur;
3° 5% per uur voor overuren op zaterdagen tussen 0 en 24 uur;
4° 5% voor overuren op zondagen of reglementaire feestdagen tussen 0 en 24 uur.";
2° §4 wordt vervangen door wat volgt:
"§4. Als berekeningsbasis voor het overloon geldt het bruto-uursalaris, eventueel
verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een
hogere functie, de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor
opdrachthouderschap of de mandaattoelage.".
Art. 31.
Artikel 240, tweede lid, van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met
de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie,
de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap
of de mandaattoelage.".
Art. 32.
Artikel 250 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 250. De toelage voor het opdrachthouderschap is gelijk aan het geïndexeerde
bedrag van de minimale salarisverhoging, vermeld in artikel 209, §1, eerste lid, 1° tot en
met 4°, dat overeenkomt met het niveau van de functie die de opdrachthouder bekleedt.
De toelage wordt maandelijks samen met het salaris betaald.".
Art. 33.
In artikel 271 van RPR G wordt de zinsnede "Het personeelslid dat minstens 66%
arbeidsongeschikt is," vervangen door de zinsnede "Het personeelslid dat aan de
voorwaarden voldoet voor de toekenning van een parkeerkaart door de bevoegde hogere
overheid,”.
Art. 34.
Artikel 345 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 345. Het personeelslid krijgt, maximaal 10 keer per jaar, dienstvrijstelling op de dag
waarop het bloed, plasma of bloedplaatjes geeft. De dienstvrijstelling geldt voor de tijd
die nodig is voor de gift, waarin inbegrepen de tijd die naargelang het geval nodig is voor
de verplaatsing naar en van het afnamecentrum.".
Art. 35.
Artikel 355 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 355. Indien het college van burgemeester en schepenen, zonder het organogram te
wijzigen, de personeelsbezetting van een of meer diensten aanpast in functie van
gewijzigde omstandigheden, dan kan na overleg met de betrokken personeelsleden tot
hun mutatie naar een andere dienst worden beslist.".
Art. 36.
Artikel 356 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 356. Indien de mutatie zoals vermeld in artikel 355 geen functieverandering met
zich brengt kan de gemeentesecretaris de betrokken personeelsleden na overleg aan hun
nieuwe dienst toewijzen.".
Art. 37.
Artikel 367 van RPR G wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 367. Deze rechtspositieregeling treedt in werking op 1 september 2012 uitgezonderd
voor wat betreft:
1° artikel 209, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2008;
2° artikel 280, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010;
3° artikel 338, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010.".
Art. 38.
In de voorwaarden voor de graad van financieel adviseur bij dienst Financiën zoals
vastgesteld op pagina 8 van bijlage 1 bij RPR G wordt onder de titel "Diplomavereiste" de
zinsnede "en en dat bij voorkeur behaald werd in een financiële richting" vervangen door
de zinsnede "en dat bij voorkeur behaald werd in een financiële richting".
Art. 39.
Op de bladzijden 8-51, 53-54, 56, 58, 60-66, 71, 73-75, 77, 79, 81-82, 84, 86-87, 89,
91-93, 95, en 97-103 van bijlage 1 - Bijzondere voorwaarden voor het begeven van de
betrekkingen - gevoegd bij RPR G wordt onder de titel "Selectieprocedure" het fout
geschreven vijfde woord "selectietechieken" vervangen door "selectietechnieken".
Art. 40.
In de voorwaarden voor de graad van beleidsmedewerker communicatie bij de dienst
Economie en Cultuur van de afdeling Burger- en Welzijnszaken zoals vastgesteld op
pagina 23 van bijlage 1 bij RPR G worden de woorden "en dat bij behaald werd"
vervangen door de woorden "en dat behaald werd".
Art. 41.
In de voorwaarden voor de graad van bibliothecaris bij de dienst Bibliotheek van de
afdeling Burger- en Welzijnszaken zoals vastgesteld op pagina 27 van bijlage 1 bij RPR G
worden onder de titel "Diplomavereiste", naast het tweede opsommingsteken, de
woorden "het diploma in de de aanvullende studies" vervangen door de woorden "het
diploma in de aanvullende studies".
Art. 42.
Op de bladzijden 10, 15, 18, 24, 29, 35, 40, 42, 43, 63, 64, 72, 73, 80, 81 en 92 van
bijlage 1 - Bijzondere voorwaarden voor het begeven van de betrekkingen - gevoegd bij
RPR G worden onder de titel "Anciënniteitsvereiste" de woorden "minimaal 3 jaar
dienstanciënniteit en 3 jaar een graad anciënniteiten in de graad van niveau C" vervangen
door de woorden "minimaal 3 jaar dienstanciënniteit en 3 jaar graad anciënniteit in de
toeganggevende graad van niveau D".
Art. 43.
In de voorwaarden voor de graad van chef-kok bij de dienst Logistiek van de afdeling
Interne Zaken zoals vastgesteld op pagina 44 van bijlage 1 bij RPR G wordt onder de titel
"Diplomavereiste", naast het vierde opsommingsteken, het woord "volwassenonderwijs"
vervangen door het woord "volwassenenonderwijs".
Art. 44.
In de voorwaarden voor de graad van kok bij de dienst Logistiek van de afdeling Interne
Zaken zoals vastgesteld op pagina 48 van bijlage 1 bij RPR G wordt onder de titel
"Diplomavereiste", naast het vierde opsommingsteken, het woord "volwassenonderwijs"
vervangen door het woord "volwassenenonderwijs".
Art. 45.
In de voorwaarden voor de graad van sportadviseur bij de Sportdienst zoals vastgesteld
op pagina 87 en 88 van bijlage 1 bij RPR G wordt onder de titel "Diplomavereiste", wordt
in de alinea volgend op beide opsommingstekens het woord "ambenaar" vervangen door
het woord "ambtenaar".

Art. 46.
Dit besluit treedt in werking:
1° voor wat betreft de artikelen 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 27,
29, 35, 36 en 37 tot en met 45: vanaf 1 september 2012;
2° voor wat betreft de artikelen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33
en 34: op de 1e dag van de tweede maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging
van diverse bepalingen van het besluit van de 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 en van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
4e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de aanwending
van het lesurenpakket voor het schooljaar 2012-2013 en overdracht van
leraarsuren naar volgend schooljaar 2013-2014

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van
het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", “Woordkunst” en "Dans";
Overwegend dat de bevoegde administratie van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, rekening houdend met leerlingenaantallen, voor het schooljaar 2012-2013
de volgende leraarsuren heeft toegekend:
Uren leraar lagere graad Dans
Uren leraar lagere graad Muziek

22,00
148,00

Uren leraar lagere graad Woordkunst

5,00

Uren leraar middelbare graad Dans

6,00

Uren leraar middelbare graad Muziek
Uren leraar middelbare graad Woordkunst
Totaal aantal uren-leraar Lager Secundair:

Uren leraar hogere graad Dans
Uren leraar hogere graad Muziek
Uren leraar hogere graad Woordkunst

172,00
28,00
381,00

4,00
254,00
27,00

Totaal aantal uren-leraar Hoger Secundair:

285,00

Totaal aantal uren-leraar:

666,00

Gelet op de omzendbrief DKO/2011/02 van 24 juni 2011 ‘Jaarlijkse inlichtingen voor het
schooljaar 2012-2013’;
Overwegend dat er van het schooljaar 2011-2012 13 lesuren van de hogere graad werden
overgedragen, waardoor het aantal aanwendbare lesuren voor dit schooljaar 679
bedraagt;
Gelet op het voorstel om voor het schooljaar 2012-2013 668 lesuren aan te wenden ten
laste van de Vlaamse Gemeenschap, waarvan er 666 leraarsuren vanaf 1 september 2012
werden aangewend en 2 leraarsuren werden aangewend vanaf 1 december 2012 met oog
op de uitvoering van een gepland project en om 11 uren over te dragen naar het
schooljaar 2013-2014;

Overwegend dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, bovenop dit lesurenpakket
de volgende gesubsidieerde uren toekende, die zoals vermeld moeten worden
aangewend:
•
ICT-coördinatie: 3 uren LS (11 punten aangewend in het ambt van leraar Lager
Secundair);
•
ortho-agogische vorming (lagere afdeling): 10 uren LS (20 financierbare leerlingen *
0,5 naar boven afgerond);
Gelet op het protocol dat over dit dossier werd afgesloten in de schoot van het
Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd
Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Van de 679 beschikbare lesuren die door de Vlaamse Gemeenschap voor de
gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans ter beschikking zijn gesteld, 668
lesuren in het huidige schooljaar 2012-2013, waarvan 666 leraarsuren vanaf 1 september
2012 en bijkomend 2 leraarsuren vanaf 1 december 2012 met oog op de uitvoering van
een gepland project, als volgt aan te wenden:
VAK DANS

L.S.

H.S.

TOT.

algemene artistieke bewegingsleer (A.A.B.)

6

0

6

artistieke training (A.T.)

11

5

16

dansinitiatie

4

0

4

hedendaagse dans

3

3

6

pedagogische coördinatie

0

3

3

totaal dans

24

11

35

accordeon

1

1

2

accordeon jazz/lichte muziek

3

2

5

algemene muziekcultuur (A.M.C.)

17

0

17

algemene muziektheorie

4

0

4

algemene muzikale vorming (A.M.V.)

45

0

45

basgitaar jazz/lichte muziek

7

8

15

begeleiding

5

6

11

begeleiding jazz/lichte muziek

1

3

4

begeleidingspraktijk

9

3

12

blokfluit

1

3

4

cello

5

5

10

dwarsfluit

7

8

15

VAK MUZIEK

dwarsfluit jazz/lichte muziek

0

4

4

elektrische gitaar jazz/lichte muziek

19

15

34

ensemble jazz/lichte muziek

19

24

43

gitaar

28

10

38

hobo

4

1

5

instrumentaal ensemble

0

21

21

klarinet/sax

2

3

5

kopers

6

9

15

muziekgeschiedenis

0

6

6

muziektheorie

0

3

3

muziektheorie jazz/lichte muziek

0

3

3

orgel

1

1

2

pedagogische coördinatie

14
(16*)

32**

46

piano

44

11

55

piano-keyboard jazz/lichte muziek

21

13

34

samenspel

7

0

7

samenzang

10

0

10

saxofoon

9

3

12

saxofoon jazz/lichte muziek

3

4

7

slagwerk

7

2

9

slagwerk jazz/lichte muziek

8

7

15

trombone jazz/lichte muziek

0

2

2

trompet jazz/lichte muziek

1

2

3

viool

11

7

18

viool jazz/lichte muziek

1

0

1

vocaal ensemble

0

1

1

zang

4

2

6

zang jazz/lichte muziek

15

11

26

totaal muziek

339
(341*)

236

575
(577*)

* met ingang van 1 december 2012
** waarvan 6 u. in het ambt van ortho-agogische vorming

VAK WOORD
algemene verbale vorming (A.V.V.)

7

0

7

dramatische expressie (D.E.)

3

0

3

pedagogische coördinatie

0

3

3

repertoirestudie woordkunst (R.S.)

0

2

2

toneel

4

12

16

verbale vorming

3

0

3

voordracht

10

11

21

welsprekendheid

1

0

1

totaal woord

28

28

56

algemeen totaal

391
(393*)

275

666
(668*)

* met ingang van 1 december 2012
Art. 2.
Van de 679, voor het schooljaar 2012-2013 beschikbare lesuren 11 lesuren van de
hogere graad over te dragen naar het schooljaar 2013-2014.
Art. 3.
De bijkomende uren bovenop het lesurenpakket, gesubsidieerd door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, voor het schooljaar 2012-2013, als volgt aan te wenden:
PROJECTEN

L.S.

H.S.

TOT.

ICT-coördinatie

3

0

3

ortho-agogische vorming

10

0

10

totaal projecten

13

0

13

5e zaak:

Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straat in de verkaveling mesO
bvba langs de Kerkstraat / Sint-Rumoldusstraat te Humbeek

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30-8-2012 waarbij, na het informele advies van
de Cultuurraad ingewonnen te hebben, de benaming "Brassershof" principieel werd
toegekend aan de nieuwe straat in de verkaveling mesO bvba langs de Kerkstraat / SintRumoldusstraat te Humbeek;
Gelet op het decreet van 28-1-1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4 van het voornoemd decreet van 28-1-1977
een openbaar onderzoek werd georganiseerd dat volgende elementen omvatte:
•
een schriftelijke vraag om formeel advies aan de Cultuurraad;
•
bekendmaking via openbare aanplakkingen aan het gemeentehuis, de openbare
aanplakplaatsen en aan de toegang van deze straat;
Overwegende dat de onderzoekstermijn door het college van burgemeester en schepenen
werd vastgesteld van maandag 22-10-2012 tot dinsdag 20-11-2012;
Overwegende dat er binnen de voorgeschreven termijn van 30 dagen geen formeel advies
van de Cultuurraad werd ontvangen waardoor dit overeenkomstig artikel 4,2° van het
decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28-1-

1977 als gunstig kan beschouwd worden, en dat er evenmin bezwaarschriften werden
ingediend;
Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot de definitieve
straatnaamgeving;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De benaming "Brassershof" definitief toe te kennen aan de nieuwe straat in de
verkaveling mesO bvba langs de Kerkstraat / Sint-Rumoldusstraat te Humbeek.
6e zaak:

Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straat in de verkaveling Immo
Zegers & C° langs de Eeuwlaan te Grimbergen

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30-8-2012 waarbij, na het informele advies van
de Cultuurraad ingewonnen te hebben, de benaming "Kattebergen" principieel werd
toegekend aan de nieuwe straat in de verkaveling Immo Zegers & C° langs de Eeuwlaan
te Grimbergen;
Gelet op het decreet van 28-1-1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4 van het voornoemd decreet van 28-1-1977
een openbaar onderzoek werd georganiseerd dat volgende elementen omvatte:
•
een schriftelijke vraag om formeel advies aan de Cultuurraad;
•
bekendmaking via openbare aanplakkingen aan het gemeentehuis, de openbare
aanplakplaatsen en aan de toegang van deze straat;
Overwegende dat de onderzoekstermijn door het college van burgemeester en schepenen
werd vastgesteld van maandag 22-10-2012 tot dinsdag 20-11-2012;
Overwegende dat er binnen de voorgeschreven termijn van 30 dagen geen formeel advies
van de Cultuurraad werd ontvangen waardoor dit overeenkomstig artikel 4,2° van het
decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28-11977 als gunstig kan beschouwd worden, en dat er evenmin bezwaarschriften werden
ingediend;
Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot de definitieve
straatnaamgeving;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De benaming "Kattebergen" definitief toe te kennen aan de nieuwe straat in de
verkaveling Immo Zegers & C° langs de Eeuwlaan te Grimbergen.
7e zaak:

Goedkeuring jaarrekening 2011 - Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 43, §2, 22° en 232 tot 244;
Gelet op nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikels 261 en volgende;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 25 maart 2010 houdende de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) en de vaststelling van de statuten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 november 2010 houdende goedkeuring van
de beheersovereenkomst tussen gemeente Grimbergen en AGBG;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 28 juni 2012 houdende de aanstelling van
drie commissarissen voor de controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de
regelmatigheid van de verrichtingen van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen;
Gelet op de beslissing van het directiecomité van AGBG d.d. 8 oktober 2012 houdende de
voorlopige vaststelling van het ontwerp van de jaarrekening 2011;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van AGBG d.d. 22 oktober 2012 houdende
de vaststelling van het ontwerp van de jaarrekening 2011;

Gelet op het verslag van het college van commissarissen d.d. 22 november 2012
houdende aanbevelingen inzake de vermelding op en de nummering van
aankoopfacturen;
Overwegende dat uit de bevindingen van de commissarissen blijkt dat de jaarrekening de
vereiste inlichtingen bevat en een getrouw beeld geeft;
Overwegende dat de gemeenteraad de jaarrekening dient goed te keuren en desgevallend
aan de bestuurders kwijting verleent;
Gaat over tot de stemming over het goedkeuren van de jaarrekening van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen en het verlenen van kwijting aan de bestuurders:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman, Vincent Fontaine;
stemmen voor:
Marleen Mertens, Odiel Schelfhout, Jaak Cauwenberghs, Patrick Vertongen, Eddy Willems,
Patrick Mensalt, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Chris Selleslagh, William De
Boeck, Louis De Smedt, Kevin Vleminckx, Luc Van Lint, Jean-Pierre Van Campenhout,
Marc Van Godtsenhoven, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Steven Dupont, Tom
Mensalt;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 4 onthoudingen
Artikel 1.
De jaarrekening van 2011 van Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen goed te keuren.
Art. 2.
Kwijting te verlenen aan de bestuurders van Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.
8e zaak:

Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen - Vervroegde inwerkingtreding
beleids- en beheerscyclus (BBC)

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 25 maart 2010 houdende de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen en de vaststelling van de statuten;
Gelet op het decreet d.d. 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet, waarbij
voor autonome gemeentebedrijven in de mogelijkheid werd voorzien om in het systeem
van de beleids- en beheerscyclus in te stappen;
Overwegende dat autonome gemeentebedrijven beleidsrapporten kunnen opmaken en de
boekhouding kunnen voeren volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus;
Overwegende dat deze mogelijkheid pas voorzien is met ingang van 1 januari 2014,
behoudens indien het bestuur opteert voor een vervroegde instap;
Overwegende dat de Vlaamse Regering voor welbepaalde gemeenten en hun autonome
gemeentebedrijven een datum van inwerkingtreding kan vaststellen, op voorwaarde dat
de gemeenteraden in kwestie daarmee instemmen;
Overwegende dat de vervroegde instap via een ministerieel besluit geformaliseerd dient
te worden;
Overwegende dat Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen reeds met ingang van 1 januari
2012 toepassing maakt van de regels van de beleids- en beheerscyclus;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De Vlaamse Regering erom te verzoeken de bepalingen betreffende de beleids- en
beheerscyclus met ingang van 1 januari 2012 van toepassing te maken op Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen.

9e zaak:

Interne kredietaanpassing met nummers 32, 33, 34, 35 en 36 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 6 november 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 32 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 13 november 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 33 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 20 november 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 34 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 27 november 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 35 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 4 december 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 36 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 32
GBB-CBS/0740-00/2142000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 1.992,87

GBB-CBS/0740-03/2142000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 28.000,00

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

€ 9.271,39

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

€ 1.409,97

€ 19,99

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

€ 336,30

€ 0,30

€ 412,08
€ 412,08
€ 20,29

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

€ 2.649,17

GBB-CBS/0710-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 369,79

GBB-CBS/0050-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 34.500,00

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

€ 437,85

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

€ 8.173,03

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

€ 3.282,92

GBB-CBS/0800-03/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.310,95

GBB-CBS/0802-03/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.154,56

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

€ 20.366,94

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

€ 7.729,10

ACT-75/0908-01/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.104,67

ACT-75/0908-00/6120030/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 0,00

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

€ 109.706,66

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

€ 8.970,90

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

€ 5.450,32

GBB-CBS/0030-00/6401010/
BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN

€ 268.182,82

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

€ 2.640,00

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

€ 1.052,72

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

€ 30.010,03

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

€ 954,74

GBB-CBS/0820-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 17.425,00

GBB-CBS/0820-00/6100100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.380,00

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

€ 11.705,71

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

€ 23.900,99

GBB-CBS/0119-01/6110500/

€ 341,00
€ 341,00
€ 26,36
€ 26,36
€ 65,34
€ 65,34
€ 251,05
€ 251,05
€ 273,59
€ 273,59
€ 460,00
€ 460,00
€ 5.298,78
€ 5.298,78
€ 1.298,18
€ 1.298,18
€ 0,11
€ 0,11
€ 45,50
€ 45,50
€ 594,72
€ 594,72
€ 450,00
€ 200,00
€ 250,00

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0119-00/6100400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 7.806,00

GBB-CBS/0119-00/6140300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 8.661,78

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

€ 94.155,74

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

€ 20.136,47

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

€ 11.261,42

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

€ 191,04

€ 826,78
€ 826,78
€ 4.064,01
€ 4.064,01
€ 900,00
€ 900,00

I.K. 33
GBB-CBS/0802-01/2410100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 6.500,80

€ 151,21

GBB-CBS/0802-02/2410100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 4.079,10

€ 151,21

GBB-CBS/0802-03/2410100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 4.079,10

€ 151,21

GBB-CBS/0802-04/2410100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 6.500,80

€ 151,21

GBB-CBS/0899-01/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 7.500,00

€ 148,00

GBB-CBS/0899-00/2410100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 1.546,54

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

€ 6.639,81

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

€ 12.071,93

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

€ 90.091,73

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

€ 24.200,48

€ 2.599,37

GBB-CBS/0119-00/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 196,63

€ 901,99

€ 752,84
€ 302,60
€ 302,60
€ 3.501,36

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

€ 11.255,71

€ 204,00

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

€ 30.971,30

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

€ 142.816,77

GBB-CBS/0119-00/6140300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 9.488,56

€ 1.064,01

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

€ 3.304,90

€ 39,69

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

€ 9.251,10

GBB-CBS/0990-00/6124030/

€ 1.429,96

€ 204,00
€ 1.103,70

€ 3.689,90
€ 96,20

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

€ 130,90

€ 3.593,70

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

€ 1.189,89

€ 5.330,51

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

€ 8.002,69

€ 172,37

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

€ 814.824,83

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

€ 127.048,45

€ 7.451,68

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

€ 14.269,24

€ 1.133,12

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

€ 20.093,35

€ 2.694,00

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

€ 3.664,13

€ 38,43

GBB-CBS/0600-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.150,00

€ 500,00

GBB-CBS/0600-00/6041020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 342,09

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

€ 18.037,29

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

€ 22.663,08

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

€ 22.067,23

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

€ 640,08

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

€ 68.606,40

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

€ 3.035,60

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

€ 17.926,28

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

€ 16.694,31

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

€ 1.568,84

GBB-WJ/0750-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 11.355,25

€ 500,00
€ 161,03
€ 161,03
€ 433,18
€ 433,18
€ 346,50
€ 346,50
€ 3.823,29
€ 3.823,29
€ 58,20
€ 58,20

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

€ 6.139,25

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

€ 1.203,35

GBB-CBS/0800-03/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.279,00

GBB-CBS/0800-03/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.059,90

€ 630,83
€ 630,83
€ 640,00
€ 640,00

GBB-CBS/0802-02/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 1.605,00

GBB-CBS/0800-02/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 6.440,00

GBB-CBS/0802-04/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 9.400,00

GBB-CBS/0800-04/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 4.450,00

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

€ 1.534,17

€ 502,92

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

€ 7.530,83

€ 163,35

GBB-WJ/0802-02/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 206,70
€ 206,70
€ 308,45
€ 308,45

€ 666,27

GBB-CBS/0802-03/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.436,00

€ 164,31

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

€ 130,00

GBB-CBS/0899-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 5.000,00

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

€ 11.243,74

GBB-CBS/0750-02/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.469,60

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

€ 4.066,86

€ 100,00

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

€ 4.398,58

€ 100,00

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

€ 88.046,48

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

€ 3.142,18

€ 164,31
€ 221,92
€ 221,92
€ 200,00

€ 170,00
€ 170,00

I.K. 34
GBB-CBS/0119-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 86.590,37

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

€ 26.405,49

€ 976,56

GBB-CBS/0119-00/6110350/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.548,80

€ 1.394,06

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

€ 11.051,71

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

€ 24.100,99

GBB-CBS/0119-01/6110350/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 976,56

€ 2.794,07
€ 30,00
€ 250,00

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

€ 133.063,37

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

€ 10.021,07

€ 1.310,00
€ 189,99

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

€ 17.876,26

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

€ 843,51

GBB-CBS/0680-00/6124060/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.315,56
€ 78,17
€ 722,71

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

€ 22.824,11

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

€ 104.407,88

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

€ 68.259,90

GBB-CBS/0800-03/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.699,90

GBB-CBS/0800-03/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 744,00

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

€ 18.271,56

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

€ 1.623,49

€ 672,73

GBB-CBS/0802-03/6160160/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 226,00

€ 2.457,00

GBB-CBS/0802-03/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.405,61

€ 112,00

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

€ 13.778,66

€ 70,00

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

€ 3.042,13

GBB-CBS/0750-03/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.082,00

GBB-CBS/0500-00/6100300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.000,00

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

€ 4.391,67

€ 323,81

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

€ 2.220,58

€ 745,20

GBB-CBS/0500-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 26.473,85

€ 514,68
€ 2.710,40
€ 2.710,40
€ 3.341,22
€ 3.341,22
€ 3.311,73

€ 868,22
€ 868,22
€ 1.069,01

€ 1.534,19

GBB-CBS/0500-00/6119900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 33,00

GBB-CBS/0500-00/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 871,19

GBB-CBS/0500-00/6160250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 600,00

GBB-CBS/0500-00/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 30,00

GBB-CBS/0710-00/6492010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 1.625,00

GBB-CBS/0719-00/6492030/

€ 3.075,00

€ 150,00
€ 150,00

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

€ 3.625,70

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

€ 8.175,06

GBB-CBS/0310-00/6140350/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 98.750,00

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

€ 7.968,76

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

€ 121.142,60

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

€ 3.689,25

GBB-CBS/0750-00/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 500,00
€ 500,00
€ 2.430,61
€ 2.430,61
€ 27,00
€ 27,00
€ 400,00

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

€ 1.083,95

€ 250,00

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

€ 2.709,87

€ 150,00

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

€ 8.107,69

€ 90,91

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

€ 3.348,26

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

€ 5.561,20

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

€ 3.724,60

€ 90,91
€ 240,79
€ 240,79

I.K. 35
GBB-CBS/0050-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 29.569,94

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

€ 30.608,00

GBB-ECZ/0050-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.497,58
€ 912,00
€ 585,58

GBB-CBS/0820-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 11.600,00

GBB-CBS/0820-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 17.000,00

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

€ 85.613,81

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

€ 27.382,05

€ 175,14

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

€ 26.799,85

€ 914,11

GBB-CBS/0119-00/6140300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 10.552,57

€ 1.206,48

GBB-CBS/0703-00/2400900/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 3.699,45

GBB-CBS/0703-00/2410900/

€ 420,00
€ 420,00
€ 2.295,73

€ 1.190,00
€ 1.190,00

BESTUUR/CBS/60/IE-18
GBB-CBS/0719-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.402,00

GBB-CBS/0710-00/6132040/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
GBB-CBS/0520-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 200,00
€ 843,78

GBB-CBS/0710-00/6492990/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
€ 29.964,53

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

€ 3.580,82

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

€ 87.876,48

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

€ 11.274,28

GBB-CBS/0750-00/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 858,62
€ 858,62
€ 152,45
€ 152,45
€ 200,00

€ 654,87

GBB-CBS/0750-02/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0800-01/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 350,00
€ 350,00

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

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

€ 200,00

€ 100,00
€ 100,00

€ 883,67

GBB-CBS/0800-01/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 505,00
€ 250,00

GBB-CBS/0800-01/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 486,00

GBB-CBS/0800-03/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.358,68

€ 405,44

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

€ 418,54

€ 338,56

GBB-CBS/0800-03/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.085,22

GBB-CBS/0802-04/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 2.540,00

GBB-CBS/0802-04/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 744,00
€ 871,00
€ 311,00

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

€ 1.754,15

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

€ 54.586,45

GBB-CBS/0802-02/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 666,27

GBB-CBS/0908-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 500,00

GBB-CBS/0908-00/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 255,00

€ 560,00
€ 108,90
€ 108,90
€ 500,00
€ 500,00

GBB-CBS/0911-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 250,00

GBB-CBS/0911-00/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 145,00
€ 25,00

GBB-CBS/0911-00/6160250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 250,00

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

€ 2.688,75

GBB-CBS/0309-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.900,00

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

€ 141.713,07

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

€ 4.500,00

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

€ 6.520,40

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

€ 134.500,13

GBB-CBS/0680-00/6100250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.742,00

GBB-CBS/0680-00/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.907,00

€ 608,48

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

€ 2.559,87

€ 100,00

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

€ 30.975,00

€ 300,00

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

€ 1.834,18

€ 630,83

GBB-CBS/0790-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 120,00
€ 348,00
€ 348,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 1.633,50
€ 1.633,50
€ 608,48

€ 630,83

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

€ 24.130,99

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

€ 23.810,00

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

€ 832,93

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

€ 9.831,08

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

€ 360,36

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

€ 7.367,48

GBB-CBS/0990-00/6100100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 80,00

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

€ 1.526,16

€ 60,00
€ 60,00
€ 4,44
€ 4,44
€ 1,89
€ 1,89
€ 0,30
€ 0,30

I.K. 36
GBB-CBS/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 2.400.255,99

€ 7.416,26

GBB-CBS/0200-00/2250600/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 8.797,74

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

€ 261.455,18

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

€ 4.999,15

€ 1.854,99

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

€ 62.171,94

€ 6.993,51

GBB-CBS/0740-03/2210300/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 124.635,34

€ 6.890,78

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

€ 5.972,58

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

€ 13.072,50

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

€ 24.070,99

GBB-CBS/0100-00/6430100/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 7.416,26
€ 15.739,28

€ 202,00
€ 202,00
€ 242,00
€ 242,00

GBB-CBS/0119-00/6100400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.979,22

GBB-CBS/0119-00/6110400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.578,79

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

€ 83.318,08

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

€ 27.557,19

€ 126,57

GBB-CBS/0119-00/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.098,62

€ 495,43

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

€ 134.713,07

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

€ 27.713,96

GBB-CBS/0790-08/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 104,22
€ 104,22
€ 622,00

€ 257,76
€ 42,38
€ 215,38

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

€ 31.175,30

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

€ 279,61

€ 8,86

GBB-CBS/0119-00/6110350/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.942,86

€ 2,42

GBB-CBS/0119-01/6110350/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 250,00

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

€ 738,01

GBB-CBS/0130-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 20.213,52

GBB-CBS/0200-00/6129020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 10.000,00

GBB-CBS/0200-00/6124010/

€ 2.575,09

€ 133,39

€ 2,42
€ 132,31
€ 132,31
€ 400,00
€ 400,00

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

€ 24.238,51

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

€ 1.944,42

ACT-24/0309-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 9.650,00

ACT-24/0309-00/6129990/
BESTUUR/CBS/47/IE-GEEN

€ 18,50
€ 18,50
€ 30,00
€ 30,00

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

€ 3.102,06

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

€ 752,90

GBB-CBS/0309-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 192,00

GBB-CBS/0390-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 24,20
€ 24,20
€ 38,10
€ 38,10

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

€ 178,96

GBB-CBS/0500-00/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 30,00

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

€ 207.766,72

GBB-CBS/0690-00/6140400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1,00
€ 1,00
€ 1.862,16
€ 1.862,16

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

€ 23.338,79

GBB-CBS/0680-00/6132070/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 21.219,19

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

€ 24.221,67

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

€ 3.288,78

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

€ 120,71

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

€ 252,68

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

€ 8.016,78

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

€ 3.439,17

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

€ 16.554,19

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

€ 14.269,68

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

€ 1.510,64

GBB-CBS/0750-03/6500910/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 500,00

€ 107,69
€ 107,69
€ 665,50
€ 665,50
€ 58,97
€ 58,97
€ 335,42
€ 335,42
€ 1.205,21
€ 1.205,21
€ 110,36
€ 110,36

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

€ 14.776,33

€ 124,53

GBB-CBS/0740-00/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.896,80

€ 128,47

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

€ 4.439,44

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

€ 5.320,41

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

€ 3.965,39

€ 2,38

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

€ 1.186,57

€ 756,00

GBB-CBS/0802-03/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.271,69

GBB-CBS/0802-03/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.517,61

GBB-CBS/0802-03/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 15.324,00

GBB-CBS/0802-03/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 841,75

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

€ 1.046,74

GBB-CBS/0899-03/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 408,92

GBB-CBS/0750-00/6132040/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 885,00

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

€ 7.600,00

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

€ 46.345,22

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

€ 402,16

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

€ 9.179,99

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

€ 6.983,73

GBB-CBS/0802-00/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 950,00

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

€ 1.091,04

GBB-CBS/0740-02/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 131.270,00

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

€ 10.405,00

GBB-CBS/0899-00/2410100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 2.299,38

GBB-CBS/0800-04/2410100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 780,00

€ 128,47
€ 758,38

€ 4,81
€ 4,81
€ 11,77
€ 11,77
€ 45,13
€ 45,13
€ 102,08
€ 102,08
€ 107,99
€ 107,99
€ 90,00
€ 90,00
€ 180,96
€ 180,96
€ 62,00
€ 62,00
€ 0,01
€ 0,01

10e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW - Jaarrekening 2011 - Kennisneming

Gelet op artikel 89, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de
implementatie van de NOB (nieuwe OCMW boekhouding);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de
boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet van 19 december 2008 en houdende diverse bepalingen betreffende het
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat de jaarrekening 2011 en het financieel verslag werden goedgekeurd
door de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 november 2012 en vervolgens bij de
gemeente werden ingediend op 28 november 2012;
Overwegende dat de aangewende gemeentelijke toelage als volgt is samengesteld voor
2011:
•
voor de werking en aflossingen: € 3.703.807,00;
•
voor de investeringen: € 294.586,00.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
De jaarrekening 2011 van het OCMW wordt voor kennisneming aangenomen.
Schepen Odiel Schelfhout verlaat de vergadering.
11e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintAmandus (Strombeek) - Budget 2013 en geactualiseerd meerjarenplan
2008-2013

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 5.5;
Gelet op het oorspronkelijk meerjarenplan 2008-2013 van het bestuur van de eredienst
Sint-Amandus (Strombeek), goedgekeurd door de kerkraad op 27 oktober 2007;
Overwegende dat het budget 2013 en het geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van
het bestuur van de eredienst Sint-Amandus (Strombeek), bij de gemeente is
binnengekomen via het centraal kerkbestuur op 28 september 2012;
Overwegende dat deze door de kerkraad op 4 september 2012 werden goedgekeurd;
Overwegende dat een beleidsnota en het advies van het erkend representatief orgaan
vooralsnog ontbreken;

Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2013 op € 34.480,53 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 evenals van het geactualiseerd
meerjarenplan 2008-2013 van het kerkbestuur Sint-Amandus (Strombeek).
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit schriftelijk
over te maken aan het centraal kerkbestuur en de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Schepen Odiel Schelfhout vervoegt de vergadering.
12e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintServaas (Grimbergen) - Eerste budgetwijziging 2012

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, inzonderheid artikels 48 tot 50;
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 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 5.2;
Gelet op het oorspronkelijk meerjarenplan 2008-2013 van het bestuur van de eredienst
Sint-Servaas (Grimbergen), goedgekeurd door de kerkraad op 30 juni 2007;
Overwegende dat de eerste budgetwijziging 2012 van dit kerkbestuur op 18 september
2012 werd goedgekeurd door de kerkraad en vervolgens via het centraal kerkbestuur
ingediend bij de gemeente op 28 september 2012;
Overwegende dat omtrent deze wijziging een toelichting werd bijgevoegd;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan bij dit dossier
ontbreekt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage ongewijzigd blijft en dus nog steeds
past binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013 van deze
kerkfabriek;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de eerste budgetwijziging 2012 van het kerkbestuur
Sint-Servaas (Grimbergen).
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit schriftelijk
over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

13e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintServaas (Grimbergen) - Budget 2013 en geactualiseerd meerjarenplan
2008-2013

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 5.5;
Overwegende dat het budget 2013 en het geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van
dit kerkbestuur op 28 september 2012 werden ingediend bij de gemeente via het centraal
kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota bij dit budget werd gevoegd;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2013 op € 107.791,75 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 evenals van het geactualiseerd
meerjarenplan 2008-2013 van het kerkbestuur Sint-Servaas (Grimbergen).
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit schriftelijk
over te maken aan het centraal kerkbestuur en de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
14e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig
Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug) - Budget 2013 en geactualiseerd
meerjarenplan 2008-2013

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 5.5;
Gelet op het oorspronkelijk meerjarenplan 2008-2013 van het bestuur van de eredienst
Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug), goedgekeurd door de kerkraad op 19 juni
2007;

Overwegende dat het budget 2013 en het geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van
het bestuur van de eredienst Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug), bij de gemeente
zijn binnengekomen via het centraal kerkbestuur op 28 september 2012;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2013 op € 27.285,51 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 evenals van het geactualiseerd
meerjarenplan 2008-2013 van het kerkbestuur Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande
Brug).
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit schriftelijk
over te maken aan het centraal kerkbestuur en de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Schepen Eddy Willems verlaat de vergadering.
15e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek) - Budget 2013 en geactualiseerd meerjarenplan
2008-2013

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 5.5;
Overwegende dat het budget 2013 en het geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van
dit kerkbestuur op 28 september 2012 werden ingediend bij de gemeente via het centraal
kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota en het advies van het erkend representatief orgaan
vooralsnog ontbreken bij dit budget;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2013 op € 7.524,49 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 evenals van het geactualiseerd
meerjarenplan 2008-2013 van het kerkbestuur Sint-Rumoldus (Humbeek).
Art. 2.

Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit schriftelijk
over te maken aan het centraal kerkbestuur en de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Schepen Eddy Willems vervoegt de vergadering.
16e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt) - Budget 2013 en geactualiseerd meerjarenplan 20082013

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 5.5;
Overwegende dat het budget 2013 en het geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van
dit kerkbestuur op 28 september 2012 werden ingediend bij de gemeente via het centraal
kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota bij dit budget werd gevoegd;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2013 op € 15.931,03 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 evenals van het geactualiseerd
meerjarenplan 2008-2013 van het kerkbestuur Sint-Salvator (Borgt).
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit schriftelijk
over te maken aan het centraal kerkbestuur en de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
17e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) - Budget 2013

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 5.5;
Gelet op het oorspronkelijk meerjarenplan 2008-2013 van het bestuur van de eredienst
Sint-Cornelius (Molenveld);
Overwegende dat het budget 2013 van het bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld), bij de gemeente is binnengekomen via het centraal kerkbestuur op 28
september 2012 en door de kerkraad op 21 juni 2012 werd goedgekeurd;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2013 op € 14.788,61 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 van het kerkbestuur Sint-Cornelius
(Molenveld).
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit schriftelijk
over te maken aan het centraal kerkbestuur en de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Mevrouw Kirsten Hoefs verlaat de vergadering.
18e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) - Budget 2013

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 5.5;
Gelet op het oorspronkelijk meerjarenplan 2008-2013 van het bestuur van de eredienst
Onze-Lieve-Vrouw (Beigem), goedgekeurd door de kerkraad op 28 oktober 2007;
Overwegende dat het budget 2013 van dit kerkbestuur op 28 september 2012 werd
ingediend bij de gemeente via het centraal kerkbestuur en goedgekeurd door de kerkraad
op 13 juni 2012;
Overwegende dat het advies van het erkend representatief orgaan vooralsnog ontbreekt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2013 op € 15.445,92 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat onder AR 4100 ''grote herstellingen'' het investeringsbudget een krediet
voorziet van € 10.000,00;
Overwegende dat dit krediet niet staat opgenomen in het meerjarenplan 2008-2013 van
de kerkfabriek;
Overwegende dat er niettemin geen investeringstoelage van gemeentewege wordt
gevraagd;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 van het kerkbestuur Onze-LieveVrouw (Beigem).
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit schriftelijk
over te maken aan het centraal kerkbestuur en de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Mevrouw Kirsten Hoefs vervoegt de vergadering.
19e zaak:

Aanpassing van het reglement belasting op de afgifte van sommige
administratieve documenten - Dienstjaren 2008-2013

Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, waardoor de verlenging van de
geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, A, B, B+ en G (groep) 1) om medische
redenen, niet meer hoeft betaald te worden;
Gelet op de invoering van de elektronische rijbewijzen waarbij de door de FOD Verkeer
aangerekende vergoeding opgetrokken wordt van 16 euro naar 20 euro;
Gelet op het reglement belasting op de afgifte van sommige administratieve stukken
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 februari 2008;
Overwegende bovenstaand reglement is goedgekeurd voor de dienstjaren 2008 - 2013;
Overwegende dat de FOD Mobiliteit en Vervoer niet langer een vergoeding van 3,75 euro
aan de gemeente uitbetaalt voor de aflevering van een rijbewijs, maar wel de keuze laat
aan de gemeente om een belasting in te voeren;
Overwegende dat het nodig is, om de administratieve kost te dekken, een belasting van
5 euro in te voeren voor de afgifte van een rijbewijs (met uitzondering van de voorlopige
en internationale rijbewijzen waar de huidige regeling door de FOD Mobiliteit en Vervoer
gehandhaafd blijft);
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 maart
2012;
Overwegende dat bij koninklijk besluit van 3 juli 2012 aangaande het rijbewijs in
bankkaartmodel, de optie spoedprocedure waarvoor een retributie van 100,00 euro was
voorzien, werd afgeschaft.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Artikel 3,I, van het reglement betreffende de belasting op de afgifte van sommige
administratieve documenten - dienstjaren 2008 -2013 als volgt aan te passen:
"I. Voor de afgifte van een rijbewijzen worden de volgende belastingen opgelegd:
a) een nationaal rijbewijs in bankkaartmodel (eerste afgifte, duplicaat, vernieuwing): 5
euro boven op de prijs die door de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt
aangerekend;
b) voor een internationaal rijbewijs: 3,75 euro begrepen in de prijs die door de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is vastgesteld;
c) voor een leervergunning: 3,75 euro begrepen in de prijs die door de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is vastgesteld;

Er wordt geen belasting geheven op de verlenging van de geldigheidsduur van het
rijbewijs categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1) om medische redenen.
Art. 2.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de
inwerkingtredingsdatum van onderhavig reglement te bepalen rekening houdend met de
datum waarop implementatie van de nieuwe regeling door de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer voor onze gemeente wordt afgerond.
20e zaak:

Hernieuwen reglement betreffende de feestbon - Dienstjaar 2013

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42;
Gelet op het reglement betreffende de feestbon goedgekeurd in de gemeenteraadszitting
van 25 augustus 2011;
Overwegende dat bovenstaand reglement is goedgekeurd voor de periode van 1
september 2011 tot 31 december 2012;
Overwegende dat het wenselijk is het reglement te hernieuwen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 feestbonnen toe te kennen.
Art. 2.
Het verlenen van een feestbon heeft tot doel het nabuurschap in Grimbergen te
bevorderen door mensen in een ontspannen sfeer samen te brengen.
Art. 3.
De feestbon kan worden toegekend naar aanleiding van een evenement dat voldoet aan
volgende voorwaarden:
•
het vindt plaats op grondgebied van de gemeente;
•
het gaat uit van de inwoners van een buurt, wijk, plein of straat die in Grimbergen
gelegen is;
•
het respecteert het Nederlandstalige karakter van de gemeente.
Art. 4.
Privéfeesten, activiteiten met winstoogmerk, politiek en religieus getinte feesten en
evenementen van verenigingen die enige andere gemeentelijke subsidie ontvangen,
komen niet in aanmerking voor de toekenning van een feestbon.
Art. 5
Het evenement en de hiermee gepaard gaande uitnodiging moeten zich richten tot alle
inwoners van een buurt, plein, wijk of straat. Inwoners van aan de gemeente grenzende
straten, die hun sociaal-culturele leven in Grimbergen beleven, mogen hierbij mee in
aanmerking genomen worden.
Art. 6.
Een feestbon vertegenwoordigt een waarde van 125 euro. De waarde van de feestbon
wordt verlaagd tot de omvang van de gemaakte, aantoonbare kosten wanneer deze lager
liggen dan 125 euro. Voor eenzelfde buurt, wijk, plein of straat kan slechts eenmaal per
jaar een feestbon worden toegekend.
Art. 7.
Het geplande evenement moet ruim bekend gemaakt worden in de buurt, plein, wijk of
straat via zoveel mogelijk middelen. Op alle promotiemateriaal dient het logo van de
gemeente Grimbergen of minstens de tekst “met steun van de gemeente Grimbergen”
vermeld te worden. De initiatiefnemers kondigen hun activiteit aan via UiTDatabank en
bezorgen uiterlijk één week voor het evenement een uitnodiging aan de cultuurdienst.
Art. 8.

Een feestbon wordt slechts uitgereikt binnen de perken van het door de gemeenteraad
goedgekeurde budget. De toekenning van een feestbon gebeurt op basis van het tijdstip
waarop een aanvraag wordt ingediend.
Art. 9.
De aanvraag dient uiterlijk één maand vòòr het evenement te worden ingediend door
twee volwassenen, die op verschillende adressen in de betrokken buurt, plein, wijk of
straat gedomicilieerd zijn. Dit dient te gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier
dat te verkrijgen is op de cultuurdienst of via de website van de gemeente. De aanvraag
moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Prinsenstraat 3,
1850 Grimbergen.
Art. 10.
Het college van burgemeester en schepenen zal na controle van de aanvraag beslissen tot
het al dan niet toekennen van een feestbon en zal deze beslissing aan de aanvrager
overmaken. Indien een feestbon wordt toegekend, dienen de aanvragers uiterlijk 1
maand na het evenement een stavingsdossier in te dienen. Na controle van het dossier
zal het bedrag van de feestbon worden overgeschreven op het rekeningnummer dat bij de
aanvraag vermeld werd.
Art. 11.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
21e zaak:

Hernieuwen van het reglement betreffende de ondersteuning van actieve
kunstbeoefening - Dienstjaar 2013

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42;
Gelet op het reglement houdende ondersteuning van actieve kunstbeoefening
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 augustus 2011;
Overwegende dat bovenstaand reglement is goedgekeurd voor de periode van 1
september 2011 tot 31 december 2012;
Overwegende dat het wenselijk is het reglement te hernieuwen mits toevoeging van een
begrenzing van het terug te betalen bedrag tot een maximum van 51 euro;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean DEWIT;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 jongeren die leerlingen zijn
van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Grimbergen te
stimuleren om zich aan te sluiten bij een plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of
zangvereniging.
Art. 2.
Indien cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan is, zal driekwart van het
inschrijvingsgeld van de Gemeentelijke Academie met een maximum van €51
terugbetaald worden:
•
•

•
•
•

de begunstigde is niet ouder dan 18 jaar op het ogenblik dat het academiejaar van de
Gemeentelijke Academie begint;
de begunstigde is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente
Grimbergen op het ogenblik dat het academiejaar van de Gemeentelijke Academie
begint;
de begunstigde is bij de Gemeentelijke Academie ingeschreven in de leergangen M1
tot en met H3;
de begunstigde sluit zich bij de start van het werkjaar aan bij een plaatselijke dans-,
muziek-, toneel- of zangvereniging;
de begunstigde heeft op het einde van het werkjaar aan minstens de helft van de
repetities en optredens van de plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging
deelgenomen;

•

•

de plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging betreft een door de
gemeente en de Cultuurraad erkende vereniging in de categorie ‘actieve
kunstbeoefening’, die jaarlijks een werkingstoelage van de gemeente ontvangt;
de terugbetaling kan toegekend worden binnen de perken van het door het
gemeentebestuur goedgekeurde budget.

Art. 3.
Het reglement heeft betrekking op de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans van Grimbergen met inbegrip van de vestigingen in de verschillende
deelgemeenten.
Art. 4.
Ongeacht van het aantal plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangverenigingen waarbij
men zich heeft aangesloten, kan de begunstigde slechts eenmaal per academiejaar een
terugbetaling van het inschrijvingsgeld ontvangen. Enkel het werkelijk betaalde
inschrijvingsgeld komt in aanmerking voor terugbetaling ter waarde van driekwart met
een maximum van €51; eventuele andere bijkomende kosten vallen buiten het
toepassingsgebied van dit reglement. Toegestane kortingen of verminderingen die bij het
bepalen van het inschrijvingsgeld in aanmerking werden genomen, worden in mindering
gebracht op het bedrag op basis waarvan de terugbetaling wordt berekend. Onrechtmatig
verkregen terugbetalingen kunnen te allen tijde teruggevorderd worden. Het bedrag van
de terugbetaling wordt afgerond naar de hogere decimaal, waardoor ten hoogste met één
cijfer na de komma wordt gewerkt.
Art. 5.
De terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeurt na afloop van het academiejaar van de
Gemeentelijke Academie op basis van een door een verantwoordelijke van een
plaatselijke dans-, muziek-, toneel- of zangvereniging opgemaakte lijst waaruit het aantal
deelnames van de begunstigde aan repetities en optredens blijkt.
Art. 6.
Het inschrijvingsgeld komt slechts in aanmerking voor terugbetaling binnen de perken
van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget. De terugbetaling gebeurt op basis
van het tijdstip waarop een aanvraag wordt ingediend.
Art. 7.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2013.
Art. 8.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
22e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement betreffende leegstand en
leegstandsheffing - Dienstjaar 2013

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen
voor kamers en studentenkamers, hierna Kamerdecreet genoemd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid,
gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, 9 juli 2010 en 27 januari 2012, hierna
Decreet grond- en pandenbeleid genoemd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en
verkrotting van gebouwen en/of woningen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, d.d. 24 juni 2010; betreffende belasting op
leegstand;

Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente
moet voorkomen en bestreden worden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
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, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: 28 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
§ 1. Er wordt voor aanslagjaar 2013 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de
woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
De opmaak, de opbouw en het beheer van het leegstandsregister worden in
overeenstemming met artikel 2.2.6§1 van het Decreet grond- en pandenbeleid
overgedragen aan de interlokale vereniging "Woonbeleid Noord".
De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk,
evenals de andere definities van artikel 1.2 van het decreet.
Leegstaande gebouwen zijn gebouwen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet.
Leegstaande woningen zijn woningen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet.
Woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvestiging van een gezin of alleenstaande.
§ 2. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het
eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is
geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een
nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.
Art. 2 - belastingplichtige
§ 1. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het leegstaande gebouw of de
leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd
wordt.
De eigenaar wordt hierna belastingplichtige genoemd.
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.
§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de totale belastingschuld.
Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
§ 3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar
de verkrijger van het nieuwe zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed
is opgenomen in het leegstandsregister.

Bij verkoop van het onroerend goed, zal het verlijden van de notariële akte bepalend zijn
om te bekijken wie er op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd
wordt, belastingplichtig is.
De instrumenterende ambtenaar stelt de gemeentelijke administratie binnen de twee
maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de
overdracht, de datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar.
Art. 3 - gemeentelijk leegstandsregister
§ 1. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het
leegstandsregister aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij een
fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die de
leegstand staven, gevoegd worden.
De leegstand van een gebouw of woning wordt beoordeeld aan de hand van volgende
objectieve indicaties. Vanaf 2 of meer indicaties wordt de woning/gebouw automatisch
geïnventariseerd.
1. het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister;
2. het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf;
3. de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde
toegang;
4. het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als "te huur" of "te koop";
5. het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen;
6. een zo laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik in overeenstemming
met de functie van het gebouw kan worden uitgesloten tenzij de belastingplichtige
hiervoor een verantwoording kan geven gesteund op zijn toestand;
7. de vermindering van het kadastraal inkomen in overeenstemming met artikel 15 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
8. oneigenlijke gevelafwerkingen zoals dichtgemetselde of dichtgetimmerde
gevelopeningen;
9. verwaarloosd buitenschrijnwerk zoals verweerde ramen- en deuren, afbladderende
verf, glasbreuk,…;
10. verwaarloosde gevels zoals ontbrekende stenen, uitvallend voegwerk, verweerde
bepleistering,…;
11. verwaarloosd dak zoals het verzakken, losliggen of plaatselijk ontbreken van
dakbedekking, het niet waterdicht zijn van de dakbedekking, het ontbreken van
regenafvoer,…;
12. verwaarloosde buitenruimte door opschietende en niet onderhouden beplanting, geen
tekenen van betreding, kruidgroei,…;
13. het vermoeden van het gebruik van een woonentiteit als domiciliewoning;
14. getuigenissen;
15. indruk van niet bewoning door bvb: het permanent gesloten zijn van gordijnen of
rolluiken.
Als uit de feitelijke indicaties niet onmiddellijk vastgesteld kan worden dat de leegstand al
minimaal twaalf opeenvolgende maanden aanhoudt, wordt een tweede controle gevoerd.
§ 2. De gemeente stelt de belastingplichtige(n) per beveiligde zending in kennis van de
beslissing tot opname van leegstaande gebouwen en woningen in het leegstandsregister.
Het schrijven geeft desgevallend aan welke vrijstellingen van de leegstandsheffing in het
leegstandsregister worden vermeld.
Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het
schrijven, vermeld in § 1, kan een belastingplichtige bij het college van burgemeester en
schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister.
Het beroep wordt per beveiligde zending betekend.

Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener
ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening
van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn kennis te geven
van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot
een nieuwe beslissing tot opname in het leegstandsregister.
Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het
beroep van de belastingplichtige onontvankelijk of ongegrond is, neemt de gemeentelijke
administratie het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van
de vaststelling van de leegstand.
Het college kan de bevoegdheden, vermeld in dit artikel, delegeren aan één of meer
personeelsleden van de gemeente.
§ 3. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een belastingplichtige
bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte in overeenstemming met de
functie aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende
maanden. De beheerder van het leegstandsregister vermeldt als datum van schrapping
de eerste dag van de aanwending in overeenstemming met de functie.
Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een belastingplichtige
bewijst dat deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende
maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie. De beheerder van het
leegstandsregister vermeldt als datum van schrapping de eerste dag van de aanwending
in overeenstemming met de functie.
Art. 4 - tarieven
De belasting bedraagt:
1° € 1.250 voor een leegstaand gebouw;
2° voor een leegstaande woning:
a) € 1.250 voor een eengezinswoning;
b) € 250 voor een kamer of studentenkamer in de zin van artikel 2 van het decreet van 4
februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en
studentenkamers;
c) € 500 voor elke andere woongelegenheid dan deze, vermeld onder a) en b).
Bij een leegstaand gebouw bestaande uit meerdere woongelegenheden wordt het bedrag
van het leegstaand gebouw verhoogd met het bedrag per woongelegenheid in dit
leegstaand gebouw.
De belasting wordt vermeerderd met € 250 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf
maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris staat.
Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op de inventaris
staat wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of
de woning.
Art. 5.
§ 1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:
1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een
langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Het verblijf of de
opname worden geattesteerd en gedateerd door de voorziening of instelling in kwestie.
De vrijstelling geldt voor een periode van maximaal 2 jaar volgend op de opname van het
gebouw of de woning in het leegstandsregister;
2° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een
gerechtelijke beslissing. De vrijstelling geldt voor een periode van maximaal 2 jaar
volgend op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister;
3° de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het
gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het
heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht;

4° Openbare besturen (gemeente, OCMW, Sociale huisvestingsmaatschappijen, Sociale
verhuurkantoren, Inter Lokale Verenigingen, AGB) waarvan het werkingsgebied zich
onder meer op het grondgebied van de Gemeente Grimbergen bevindt.
§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
2° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;
3° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp (brand, overstroming,
…), met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee
jaar volgend op de eerste opname van het gebouw of de woning in het
leegstandsregister.
§ 3. Een vrijstelling voor drie jaar wordt verleend indien:
1° het gebouw beschikt over een geldige stedenbouwkundige vergunning voor
renovatiewerken (een stedenbouwkundige vergunning voor sloop met vervangingsbouw
staat gelijk met een vergunning voor renovatie), de vrijstelling geldt vanaf de datum van
de stedenbouwkundige vergunning;
2° voor het gebouw een ontvangstbewijs kan voorgelegd worden van de aanvang van
zo'n vergunning (let wel: indien de aanvraag later geweigerd wordt, geldt de schorsing
niet), de vrijstelling geldt vanaf de aanvraagdatum.
§ 4. Van de leegstandsheffing is voor 1 jaar vrijgesteld het gebouw dat beschikt over een
gedetailleerd renovatieschema, met:
1. een plan van het pand met aanduiding van de geplande werken;
2. een tijdsplanning en korte beschrijving van de werken die uitgevoerd zullen worden;
3. een raming van de kosten van de werken;
4. foto's van de te renoveren delen van het pand.
De betrokkene dient voor vrijstellingsgronden bedoeld in §3 en §4 jaarlijks zelf te
bewijzen (a.d.h.v. facturen, foto's, etc.) dat de vooropgestelde werken uitgevoerd zijn,
zoniet zal de heffing verdubbeld worden.
Art. 6.
De belastingplichtige die om 1 van de in artikel 5 aangehaalde vrijstellingsgronden
vrijgesteld werd, is er te allen tijde toe gehouden die woning of het gebouw normaal te
onderhouden en niet te laten verkrotten.
Indien het college van burgemeester en schepenen vaststelt dat dit toch het geval is,
brengt zij de belastingplichtige hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte. Indien
deze hiervoor niet binnen een termijn van 30 dagen na betekening een door het college
gegrond bevonden antwoord formuleert, vervalt de vrijstellingsgrond voor de nog
resterende periode met ingang vanaf de datum van bovenvernoemd aangetekend
schrijven.
Art. 7 - invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De aanslag kan worden gevestigd vanaf het ogenblik dat het gebouw of de woning
gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister tot
uiterlijk de laatste dag van het kwartaal volgend op het verstrijken van een nieuwe
periode van twaalf maanden.
Art. 8 - verwijzing
Het algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen, vastgesteld door de
gemeenteraad, is op gegeven belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door de voorgaande bijzondere bepalingen.
Art. 9.
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

23e zaak:

Aanpassing overeenkomst inzake het in erfpacht geven aan het AGB
Grimbergen van de kleedkamers met tribune en cafetaria te Humbeek

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2012 houdende vestiging van een
erfpachtrecht ten voordele van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) op
sportinfrastructuur te Humbeek, inzonderheid artikel 1 dat bepaalt dat de kleedkamers
met tribune en cafetaria gelegen tussen de Nachtegaallaan, de Sint-Rumoldusstraat en de
Benedestraat te 1851 Grimbergen, kadastraal gekend als afdeling 6, sectie B, nr. 557f,
met een oppervlakte volgens kadaster van 8 are 77 centiare, op datum bepaald bij het
verlijden van de desbetreffende akte, voor een duur van 99 jaar en tegen de bepaling van
een canon van 5.586 euro per jaar in erfpacht worden gegeven aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) volgens de bepalingen vervat in de ter zitting
voorgelegde ontwerpovereenkomst;
Gelet op het feit dat de voorgelegde ontwerpovereenkomst, in overeenstemming met
eerder bekomen adviezen, bepaalt dat de gerenoveerde gebouwen in erfpacht worden
gegeven zonder de grond waarop zij werden opgericht;
Overwegend dat meester Steven Michiels, advocaat bij GD&A advocaten, thans adviseert
om ook de grond voor de symbolische canon van 1 euro per jaar in de
erfpachtovereenkomst op te nemen gezien de overeenkomst anders zou kunnen worden
beschouwd als een opstalovereenkomst;
Gelet op het feit dat de totale vergoeding voor het in erfpacht geven van de kleedkamers
met tribune en cafetaria te Humbeek in functie van dit advies als volgt moet worden
aangepast: 567.121,01 euro (waarde van de constructie) + 99 euro (grond) =
567.220,01 euro;
Gezien de jaarlijkse canon voor deze erfpacht op basis hiervan als volgt kan worden
bepaald:
•
567.121,01 euro : 99 = 5.728,50 euro
•
99 euro : 99 = 1 euro
•
totaal = 5.729,50 euro
Overwegend dat de jaarlijkse canon wordt aangepast aan de schommelingen van het
indexcijfer der consumptieprijzen;
Gelet op het feit dat, met het oog op deze aanpassing van de ontwerpovereenkomst met
betrekking tot het in erfpacht geven van de kleedkamers met tribune en cafetaria te
Humbeek, artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2012 houdende
vestiging van een erfpacht ten voordele van het AGBG op sportinfrastructuur te Humbeek
dient te worden ingetrokken en vervangen;
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, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: 28 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2012 houdende vestiging van
een erfpachtrecht ten voordele van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen wordt
ingetrokken.
Art. 2.

De kleedkamers met tribune en cafetaria te Humbeek, gelegen tussen de Nachtegaallaan,
de Sint-Rumoldusstraat en de Benedestraat te 1851 Grimbergen, samen met de grond
waarop zij zijn opgericht, kadastraal gekend als afdeling 6, sectie B, nr. 557f, met een
oppervlakte volgens kadaster van 8 are 77 centiare, op datum bepaald bij het verlijden
van de desbetreffende akte voor een duur van 99 jaar en tegen de betaling van een
canon van 5.729,50 euro per jaar in erfpacht te geven aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) en dit volgens de bepalingen vervat in de
ontwerpovereenkomst voorgelegd in de zitting van heden.
24e zaak:

Nood- en interventieplan Grimbergen - Akkoord tot verlenging van het
contract met Haviland igsv voor de ondersteuning van de
noodplanambtenaar

Gelet dat de gemeenteraad van 27/09/2008 akkoord ging met het definitief voorstel van
Haviland igsv om de noodplanambtenaar te ondersteunen tot eind 2012;
Gelet dat Walter Coenen bij collegebeslissing van 7 juli 2009 op proef benoemd werd tot
beleidsmedewerker noodplanning en preventie met ingang van 1 augustus 2009;
Gelet op het feit dat de kost voor de aflopende aansluiting 24.030,60 euro/jaar netto
bedraagt;
Gelet op het schrijven d.d. 20/07/2012 waarin Haviland igsv voorstelt om een nieuwe
overeenkomst voor een periode van 3 jaar af te sluiten;
Gelet dat de kosten voor deze aansluiting zouden worden berekend volgens het aantal
inwoners van de gemeente, waardoor voor de gemeente Grimbergen de kost
19.057,50 euro/jaar netto zou bedragen;
Overwegende dat de eindverantwoordelijkheid voor nood- en interventieplanning binnen
de samenwerking met Haviland igsv om wettelijke redenen bij de gemeente blijft, wat
niet het geval is binnen de samenwerking rond de gemeenschappelijke interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk (GIDPBW);
Gelet op het feit dat de kost voor de aansluiting bij de GIDPBW jaarlijks 24.699 euro/jaar
netto bedraagt;
Overwegende dat het administratieve werk omtrent de noodplanning verricht wordt door
de gemeentelijke beleidsmedewerker noodplanning en preventie;
Overwegende dat er vanaf 2013 minder ondersteuning zal moeten worden aangeboden
door Haviland igsv, zodat Haviland igsv een lagere kost voorziet dan voorheen;
Overwegende dat volgende diensten worden verleend:
•
studie en opvolging van de wetgeving inzake noodplanning en informatieverstrekking
dienaangaande;
•
adviesverlening aan en ondersteuning van de noodplanambtenaar;
•
sturing en begeleiding bij het opstellen door de deelnemende gemeenten van een
communicatieplan;
•
begeleiding bij de vergaderingen van de veiligheidscel;
•
periodiek overleg met de noodplanambtenaar van de deelnemende gemeenten met
het oog op opvolging en actualisering van de in het Nip opgenomen gegevens;
•
ad hoc overleg met andere locale autoriteiten(burgemeester, secretaris,…);
•
contacten en interface met derden zoals: provincie, Federaal gezondheidsinspecteur,
Fluxys, …;
•
begeleiding bij uitwerking en coördinatie van oefeningen;
Overwegend dat het omwille van de continuïteit en de specifieke specialistische
ondersteuning inzake de nood- en interventieplanning aangewezen lijkt om beroep te
kunnen blijven doen op de dienstverlening van Haviland;
Gelet op het feit dat de dienst NIP van Haviland toekomstgericht zal worden ingekapseld
binnen de dienst die instaat voor de GIDPW;
Overwegende dat de huidige werking geëvalueerd zal worden en dat aangekondigd wordt
dat de intensiteit van de geboden dienstverlening zal worden verhoogd;
Gelet op de bevestiging per e-bericht van 15 november 2012 dat de voorgestelde prijs
enkel zal worden geïndexeerd tijdens de duurtijd van de af te sluiten overeenkomst;

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, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman, Vincent Fontaine, Steven Dupont, Tom Mensalt;
BESLIST: 28 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met een verlenging van het contract met Haviland igsv omtrent de
ondersteuning van de gemeentelijke beleidsmedewerker noodplanning en preventie in zijn
hoedanigheid van noodplanambtenaar, voor een termijn van drie jaar en mits de inbreng
door de gemeente van 19.057,50 euro/jaar netto.
Art. 2.
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617, 1731 van deze beslissing in kennis te stellen.
25e zaak:

Aquafinproject 22.702 Meise, afkoppeling Eizelbeek Eversemsesteenweg Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Aquafinproject 22.702

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
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;
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 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Aangezien Aquafin conform het investerings/optimalisatieprogramma voor 2012 en
conform het technisch plan het project 22.702 "Afkoppeling Eizelbeek Eversem" dient uit
te voeren;
Aangezien elke verwijzing in deze overeenkomst en het bestek naar het opdrachtgevend
bestuur, de vergunnende overheid of ambtenaren daarvan wat Aquafin betreft moet
gelezen worden als een verwijzing naar de N.V. Aquafin, haar aangestelde en/of haar
contractanten;
Aangezien de gemeente de volgende werken dient uit te voeren, nl. "Riolerings-en
wegeniswerken in de Eversemsesteenweg tussen huisnummers 56 en de Aquafin werken"
om het lozingsknelpunt, zoals aangeduid op het GUP opgesteld in overleg met de VMM, op
te lossen;

Aangezien de beide partijen van oordeel zijn dat de werken voorzien in het Aquafinproject
22.702 en de opdracht voor de regeling van het lozingsknelpunt in het algemeen belang
dienen te worden samengevoegd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het gemeentelijk project "Riolerings-en wegeniswerken in de
Eversemsesteenweg tussen huisnummers 56 en de Aquafin werken" om het
lozingsknelpunt, zoals aangeduid op het GUP opgesteld in overleg met de VMM, op te
lossen.
Art. 2.
Akkoord te gaan om het gemeentelijk project als uitbreiding van het Aquafinproject
22.702 te laten uitvoeren.
Art. 3.
Akkoord te gaan met het voorstel van samenwerkingsovereenkomst met de NV Aquafin
voor de uitvoering van dit gezamenlijk project.
26e zaak:

Aquafinproject 22.702 Meise, afkoppeling Eizelbeek Eversemsesteenweg Goedkeuring addendum bij de overeenkomst van 25 mei 2011 omtrent de
studie van Aquafinproject 22.702

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
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;
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 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Aangezien de gemeente volgende werken dient uit te voeren, nl. "Riolerings- en
wegeniswerken in de Eversemsesteenweg tussen huisnummers 56 en de Aquafin werken"
om het afwateringsknelpunt op te lossen, zoals aangeduid op het GUP opgesteld in
overleg met de VMM;
Overwegende dat deze werken niet technisch uitvoerbaar zijn tenzij in samenhang met de
geplande/aan de gang zijnde werken in opdracht van Aquafin, met name project 22.702
"Afkoppeling Eizelbeek Eversem";
Overwegende dat de studie voor deze werken als aanvullende opdracht (addendum) op
de studie van het project 22.702 kan uitgevoerd worden door het reeds door Aquafin
aangestelde studiebureau zijnde Mebumar Belgie NV, gevestigd Damstraat 220, 9180
Moerbeke-Waas;
Overwegende dat de kost van deze aanvullende opdracht niet hoger is dan 50% van de
oorspronkelijke studieopdracht;

Overwegende dat Aquafin dit addendum overeenkomstig art. 17,§2,2°, a van de Wet van
24 december 1993 inzake overheidsopdrachten aan de door haar reeds aangestelde
ontwerper kan toevertrouwen;
Overwegende dat de partijen in dit addendum verder overeenkomen dat voor alle
materies die niet uitdrukkelijk in onderhevige overeenkomst zijn geregeld de voorwaarden
van afleveringen 1 en 4 van het K.V.I.V. van toepassing zijn, voor zover niet strijdig met
de Wet op de overheidsopdrachten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het voorstel van addendum bij de overeenkomst van 25 mei 2011
omtrent de studie voor het Aquafinproject 22.702 "Afkoppeling Eizelbeek Eversem" en
deze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
Art. 2.
Akkoord te gaan de studie voor "Riolerings-en wegeniswerken in de Eversemsesteenweg
tussen huisnummers 56 en de Aquafin werken" als aanvullende opdracht op de studie van
hoger vermelde werken te laten uitvoeren door het reeds door Aquafin aangestelde
studiebureau Mebumar Belgie NV, gevestigd Damstraat 220, 9180 Moerbeke-Waas voor
het Aquafinproject 22.702.
27e zaak:

Wijzigen van het 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 Jan Mulsstraat tegenover
huisnummer 9 (tussen huisnummers 20 en 36)

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2010 houdende het instellen van een
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap;
Gelet op artikel 1 van bovenvermeld besluit waarbij er in de Jan Mulsstraat tegenover
huisnummer 9 (tussen huisnummers 20 en 36) een parkeerplaats wordt voorbehouden
voor personen met een handicap;
Gelet dat de aanvrager ondertussen overleden is;
Overwegend dat er geen algemeen belang aan deze parkeerplaats kan toegewezen
worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Uit artikel 1 van het gemeentebesluit van 24 juni 2010 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt het eerste
opsommingsteken samen met de vermelding ernaast "Jan Mulsstraat: tegenover huisnr. 9
(tussen huisnrs. 20 en 36)" geschrapt.
Art. 2.

Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
28e zaak:

Fysisch afsluiten van de Verbrande Brugsesteenweg - gedeelte tussen
Humbeeksesteenweg en Kareelstraat

BESLIST:
Enig artikel.
De bespreking van het fysisch afsluiten voor het doorgaand verkeer, met uitzondering van
fietsers en bromfietsers, van het gedeelte van de Verbrande Brugsesteenweg gelegen
tussen de Humbeeksesteenweg en de Kareelstraat te verdagen.
29e zaak:

Lokale politie - Vacantverklaring van de mandaatfunctie van korpschef Vaststelling van de temijn waarbinnen de kandidaturen dienen ingediend te
worden - Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het
ambt van korpschef

Overwegende dat HCP Marc Dondeyne, geboren te Genk op 18-6-1960 en wonende
Malisgoed 16 te 2610 WILRIJK, door de gemeenteraad in zitting van 25-10-2010 werd
voorgedragen om door de Koning te worden aangewezen in de mandaatfunctie van
korpschef voor de lokale politiezone Grimbergen;
Gelet op het formeel verzoek van 7-12-2012 vanwege HCP Marc DONDEYNE houdende de
melding dit mandaat niet te aanvaarden;
Overwegende dat er slecht één kandidatuur voor vermelde mandaatfunctie werd
ingediend en dat er bijgevolg geen andere geschikt bevonden kandidaat kan worden
voorgedragen;
Overwegende dat vermelde betrekking bijgevolg opnieuw vacant dient verklaard te
worden;
Overwegende dat het een functie van korpschef categorie 2 betreft (cf. tussen 75 en 150
personeelsleden);
Gelet op de desbetreffende wetgeving houdende de procedure voor het begeven van de
mandaatfunctie van korpschef:
•
wet van 7-12-1998 (B.S. van 5-1-1999) tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, art. 48 in het bijzonder;
•
wet van 26-4-2002 (B.S. van 30-4-2002) houdende de essentiële elementen van het
statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere
bepalingen met betrekking tot de politiediensten, art.65 t.e.m. 73 in het bijzonder;
•
Koninklijk besluit van 30-3-2001 (B.S. van 31-3-2001) tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), deel VII, titel III;
•
Ministerieel besluit van 28-12-2001 (B.S. van 15-1-2002) tot uitvoering van sommige
bepalingen van het KB van 30-3-2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten (UBPol), art.VII.22 t.e.m. VII.26 in het bijzonder;
•
Ministerieel besluit van 11-1-2006 (B.S. van 26-1-2006) tot vaststelling van de
functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;
Overwegende dat rekening houdende hiermede de gemeenteraad bevoegd is om:
•
het ambt van korpschef vacant te verklaren;
•
de termijn vast te stellen waarbinnen de kandidaturen dienen te worden ingediend;
•
de uiterste datum vast te stellen waarbinnen de selectie moet geschieden;
•
de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef samen te stellen, dan
wel te beslissen of een beroep zal gedaan worden op nationale electiecommissie voor
de mandaatfunctie van korpschef;
Gelet op het voorstel om de termijn waarbinnen de kandidaturen ontvankelijk kunnen
worden ingediend, vast te stellen op 30 dagen na publicatie door de Federale Politie, Algemene Directie Ondersteuning en Beheer - dienst Mobiliteit en Personeelsbeheer;
Overwegende dat door het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld de
uiterste datum waarbinnen de selectie moet geschieden, vast te stellen op 31-5-2013;

Gelet op het voorstel om voor deze functie van korpschef categorie 2 een plaatselijke
selectiecommissie samen te stellen met titularissen van de hiernavolgende functies:
•
als voorzitter: de burgemeester;
•
als bijzitters:
- een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie
(categorie 2);
- een bestuurlijke directeur-coördinator of een gerechtelijke directeur, uit een ander
ambtsgebied;
- een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps;
- de gouverneur of de arrondissementscommissaris;
- de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement;
- de inspecteur-generaal of de adjunct-inspecteur-generaal;
•
als secretaris: een titularis aan te stellen door de voorzitter;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De mandaatfunctie van korpschef in de ééngemeente politiezone Grimbergen vacant te
verklaren.
Art. 2.
De termijn waarbinnen de kandidaturen dienen te worden ingediend te bepalen op 30
dagen na publicatie door de Federale Politie - Algemene Directie Ondersteuning en Beheer
- dienst Mobiliteit en Personeelsbeheer.
Art. 3.
De uiterste datum waarbinnen de selectie moet geschieden, vast te stellen op 31-5-2013.
Art.4.
Beroep te doen op een plaatselijke selectiecommissie.
Art. 5.
De plaatselijke selectiecommissie als volgt samen te stellen:
•
als voorzitter
Mw. Marleen MERTENS, burgemeester
plaatsvervanger: Dhr. Chris SELLESLAGH, eerste schepen
•
als bijzitters:
- een korpschef die een mandaat uitoefent van ten minste dezelfde categorie
(categorie 2)
effectief lid: Dhr. Pierre SCHIPPERS, korpschef PZ Tienen-Hoegaarden;
plaatsvervanger: Dhr. Geert SMET, korpschef PZ Voorkempen;
- een bestuurlijke directeur-coördinator of een gerechtelijke directeur, uit een ander
ambtsgebied
effectief lid: Dhr. Rudi VERVAET, directeur-coördinator Dendermonde;
plaatsvervanger: Mw. Karolien DE SMET, directeur-coördinator Leuven;
- een deskundige die niet behoort tot het betrokken lokaal politiekorps
effectief lid: Dhr. Koen VAN HEDDEGHEM, diensthoofd veiligheid en
stafmedewerker lokale politie en veiligheid bij de Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten vzw (VVSG);
plaatsvervanger: Dhr. Tom DE SCHEPPER, stafmedewerker lokale politie en
veiligheid bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG);
- de door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Dhr. Lodewijk DE
WITTE, bij delegatiebesluit aangewezen arrondissementscommissaris, Dhr. Michel
CORNELIS;
- de door de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement, Dhr.
Bruno BULTHE, aangeduide substituut: Dhr. Jozef COLPIN, eerste dubstituut en
adjunct van de procureur des Konings;
- de inspecteur-generaal a.i., Dhr. François ADAM, of de door hem aangeduide
adjunct-inspecteur-generaal;
•
als secretaris - een titularis aan te stellen door de voorzitter
Art. 6.

Een afschrift van dit besluit voor verder gevolg te zenden aan de Federale Politie, Directie
van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer, Fritz Toussaintstraat 8 te 1050 Brussel.

Toegevoegde agendapunten
30e zaak:

Aangevraagd door raadslid Luk Raekelboom: afsluiting Van Der Nootpark in
Strombeek-Bever

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Luk Raekelboom betreffende de
afsluiting van het Van Der Nootpark in Strombeek-Bever.
31e zaak:

Aangevraagd door raadslid Bart Laeremans: put in de Veldkantstraat

De gemeenteraad hoort een interpellatie door raadslid Bart Laeremans betreffende de put
in de Veldkantstraat.
32e zaak:

Aangevraagd door raadslid Bart Laeremans: gebrekkige postbedeling in
Grimbergen

Gelet op de interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende de gebrekkige
postbedeling in Grimbergen;
Gelet op het voorstel van raadslid Bart Laeremans om hierover de volgende motie goed te
keuren:
“De gemeenteraad van Grimbergen
•

drukt zijn ongenoegen uit over de gebrekkige postbedeling in onze gemeente als ook
zijn ongerustheid over het aanhoudende personeelstekort;

•

vraagt aan BPost om een actiever rekruteringsbeleid te voeren en te werken aan een
aantrekkelijker statuut voor de postmannen;

•

vraagt bovendien dat een voldoende grote mobiele ploeg wordt in het leven geroepen
waarmee sneller kan gereageerd worden op personeelstekort;

•

vraagt dat BPost extra inspanningen doet om personeel te zoeken dat Nederlandstalig
is of minstens het Nederlands beheerst; vraagt dat BPost alle personeelsleden die
slechts een beperkte kennis van het Nederlands hebben en tewerkgesteld zijn in de
Vlaamse rand of in Brussel worden aangezet om adequate taalcursussen te volgen en
hiervoor te slagen;

•

vraagt aan het schepencollege deze motie over te maken aan de
kantorenverantwoordelijke van BPost Grimbergen en aan de regionale en nationale
verantwoordelijken van BPost.”;

Gaat over tot de stemming over deze motie:
stemmen voor:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Carine Buyle;
onthouden zich:
Marc Van Godtsenhoven, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Anne Deman,
Steven Dupont;
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;
BESLIST: met 5 stemmen voor en 19 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Enig artikel.
De motie van raadslid Bart Laeremans betreffende de gebrekkige postbedeling in
Grimbergen te verwerpen.

Besloten zitting
Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 22 november 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

