GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 FEBRUARI 2013

Aanwezig
Jos Smets, voorzitter;
Marleen Mertens, burgemeester;
Chris Selleslagh, Marc Van Godtsenhoven, Patrick Vertongen, William Deboeck, Paul
Hermans, Louis De Smedt, Eddie Boelens, schepenen:
Jean Dewit, Bart Laeremans, Marc Hamelrijckx, Alena Van den Bussche, Jos Smets,
Steven Dupont, Jeannine Thielemans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Kevin Vleminckx,
Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Anne Deman, Jean-Paul Windelen,
Tom Gaudaen, Jannik Grooten, Gerlant Van Berlaer, Christian Donneux, Jelle De Wilde,
Vera Van Impe, Elke Van Neyghem, Eric Nagels, Philip Roosen, Elke Wouters, raadsleden;
Hans Habils, gemeentesecretaris.

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Toelichting visietekst 2014-2019
2. Gemeente - Meerjarenplan 2013-2015
3. Gemeente - Budget 2013
4. Lokale politie - Politiebegroting 2013
5. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer Wijziging van het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 1992 inzake het
voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parkings
aan het gemeentehuis
6. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de Sint-Amandsstraat, gedeelte tussen
huisnummer 230 en 244
7. Lokale politie - Permanente openstelling van vacatures in het operationeel en
administratief kader te begeven bij mobiliteitcycli 2013
8. Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven bij
mobiliteit
9. Lokale politie - Kennisgeving en herneming van de aankoopprocedure via
aanbestedingen van de federale politie
10. Interne kredieaanpassing met nummers 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44 voor het
dienstjaar 2012 - Kennisneming
11. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Heemschut - Budgetwijziging
2012 - Goedkeuring
12. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Heemschut - Budget 2013 Goedkeuring
13. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen - Budgetwijziging 2012 - Goedkeuring
14. Gemeentelijk reglement betreffende de verkoop of ter beschikking stellen van
containers voor de huisinzameling - Dienstjaren 2013-2018
15. Kennisneming van de melding door viceminister-president Geert Bourgeois bevoegd
voor Binnenlands Bestuur van de uitvoerbaarheid van de rechtspositieregeling van het
personeel

16. Goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van de eretitels aan de
schepenen en gemeenteraadsleden
17. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanpassing van de aanwending van het
lesurenpakket vanaf 1 december 2012
18. Heropbouw brug en aanhorigheden over de Tangebeek ter hoogte van de Oude
Schapenbaan en de Poststraat/Bruinstraat - Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst stad Vilvoorde
19. Goedkeuring van de authentieke akte voor de grondinname nummer 3 (eigendom van
de C&A) van de uitgevoerde wegeniswerken langs de N211 ter hoogte van het
kruispunt met Waardbeekdreef te Grimbergen
20. Voetweg 43 te Humbeek - Kennisname beslissing genomen door de vrederechter op
21 november 2012 en voortzetting afschaffingsprocedure
21. Gecoro: kennisname jaarverslag 2012
22. Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening - Vaststelling van de maatschappelijke
geledingen voor de legislatuur 2013-2018
23. Vivaqua - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en van een vertegenwoordiger voor
het Vlaams gewestelijk overlegcomité Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
en van een kandidaat-commissaris voor het college van commissarissen
24. Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.) Voordracht van een kandidaat-bestuurder en van een lid met raadgevende stem in de
raad van bestuur
25. Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.) – Buitengewone
algemene vergadering van 25-3-2013:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger;
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
26. Intergemeentelijke vereniging Haviland - Voordracht van een kandidaat-bestuurder
en van een lid met raadgevende stem in de raad van bestuur
27. Intergemeentelijke vereniging Haviland - Algemene vergadering van 21-3-2013:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger;
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
28. Intergemeentelijke vereniging Havicrem - Voordracht van een kandidaat-bestuurder
en van een kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van bestuur
29. Intergemeentelijke vereniging Havicrem - Buitengewone algemene vergadering van
28-3-2013:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger;
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
30. Buitengewone algemene vergadering Intergemeentelijke vereniging Infrax West:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger;
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
31. Intergemeentelijke vereniging Infrax West - Aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant
32. Interlokale vereniging Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk Haviland (GIDPBW) - Aanduiding van een afgevaardigde
voor het beheerscomité
33. vzw Eigen Thuis - Aanduiding van 5 leden voor de algemene vergadering en van 3
gemandateerden voor de raad van bestuur

34. vzw Den Diepen Boomgaard - Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene
vergadering en de raad van bestuur en aanduiding van een bijkomende afgevaardigde
in de raad van bestuur

Toegevoegde agendapunten
35. Resolutie met betrekking tot de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap
(aangevraagd door raadslid Jean-Paul Windelen)
Motie tegen de verplichte inlijving van onze gemeente bij de “Hoofdstedelijke
Gemeenschap van Brussel.”
(aangevraagd door raadslid Bart Laeremans)

Mondelinge vragen

Besloten zitting
36. Kennisneming proces-verbaal en verlening van kwijting inzake een kastekort

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

Toelichting visietekst 2014-2019

De gemeenteraad hoort de voorstelling door het college van burgemeester en schepenen
van de visietekst voor het beleid tijdens de periode 2014-2019.
2e zaak:

Gemeente - Meerjarenplan 2013-2015

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, planning en financieel beheer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, d.d. 24 maart 2011, houdende de beslissing om in
2012 aan te vatten met de toepassing van de beheers- en beleidscyclus;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 februari
2013, houdende de kennisname van het meerjarenplan 2013-2015;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe;
onthouden zich:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen bij 10 onthoudingen
Artikel 1.

Het meerjarenplan 2013-2015, zoals voorgelegd door het college van burgemeester en
schepenen, goed te keuren.
Art. 2.
Het resultaat op kasbasis vast te stellen als volgt:
•
2013: 2.807,53
•
2014: 7.752,77
•
2015: 39.856,30
Art. 3.
De
•
•
•

autofinancieringsmarge vast te stellen als volgt:
2013: -3.962.282,03
2014: -4.203.186,24
2015: -3.787.103,34

Art. 4.
Het meerjarenplan 2013-2015 aan de toezichthoudende overheid over te maken.
3e zaak:

Gemeente - Budget 2013

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, planning en financieel beheer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering, d.d. 25 juni 2010, betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 1 oktober 2010, tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24 maart 2011 houdende vervroegde
implementatie van de beleids- en beheerscyclus vanaf 1 januari 2012;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 februari
2013, houdende de kennisname van het budget 2013;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam;
Na beraadslaging:
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom;
onthouden zich:
Patrick Vertongen, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven Dupont, Jean Paul
Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe, Jean Dewit,
Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten Hoefs, Jannik
Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De Smedt, Kevin
Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens,
Alena Van den Bussche;
BESLIST: 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen bij 12 onthoudingen
Artikel 1.
Het budget 2013, zoals voorgelegd door het college van burgemeester en schepenen,
goed te keuren.
Art. 2.
Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge vast te stellen op respectievelijk
2.807,53 en -3.962.282,03.
Art. 3.

Het budget 2013 aan de toezichthoudende overheid over te maken.
4e zaak:

Lokale politie - Politiebegroting 2013

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 34 en 39;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat de raad moet beraadslagen over de begroting van uitgaven en
ontvangsten der politiezone;
Gelet op het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2013;
Overwegende dat deze begroting in evenwicht is;
Gelet op de stemming over het geheel van de begroting;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover te hebben
beraadslaagd;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Enig artikel.
Akkoord te gaan met de voorgelegde begroting van de politiezone voor het dienstjaar
2013.
5e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer - Wijziging van het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 1992
inzake het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een
handicap op de parkings aan het gemeentehuis

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit (politieverordening) van 29 juni 1989 (46e zaak),
zoals gewijzigd dooe het gemeenteraadsbesluit van,27 februari 1992 (21e zaak), waarbij
er op de parking aan het gemeentehuis gelegen langs de Prinsenstraat, 2 parkeerplaatsen
worden voorbehouden voor personen met een handicap;
Gelet op de vraag om 1 parkeerplaats hiervan te verplaatsen naar de parking aan het
gemeentehuis gelegen langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat (ter hoogte van de ingang);
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie van 8 november 2012;

Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het gemeenteraadsbesluit (politieverordening) van 29 juni 1989 (46e zaak), zoals
gewijzigd door het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 1992 (21e zaak), op te heffen.
Art. 2.
Eén parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden:
•
op de parking aan het gemeentehuis gelegen langs de Prinsenstraat;
•
op de parking aan het gemeentehuis gelegen langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
Art. 3.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden E9a met onderbord type VIId en/of door het aanbrengen van wegmarkeringen.
Art. 4.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
6e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod in de SintAmandsstraat, gedeelte tussen huisnummer 230 en 244

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het instellen van een parkeerverbod in de Sint-Amandsstraat ter
hoogte van de huisnummers 238, 240, 242 en 244;
Overwegend dat deze vraag besproken werd tijdens de vergadering van de beperkte
commissie van 8 november 2012;
Overwegend dat de commissie gunstig advies geeft tot het instellen van een
parkeerverbod tussen de huisnummers 230 en 244 door het plaatsen van de nodige
signalisatie;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een parkeerverbod in te stellen in de Sint-Amandsstraat - gedeelte tussen huisnummer
230 en 244.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden E3 met onderbord (begin en einde van het verbod).
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.

7e zaak:

Lokale politie - Permanente openstelling van vacatures in het operationeel
en administratief kader te begeven bij mobiliteitcycli 2013

Gelet op artikel 128 van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30/03/2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°en
vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19 §1
eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid, VI.II.46
eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 20/11/2001 tot vaststelling van de nadere regels
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24/01/2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing op 24 februari 2011 en 2 februari 2012 aangaande
de permanente openstelling van vacatures voor de mobiliteitscycli 2011 en 2012;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeenteraad, ook voor 2013, beslist om de
vacatures bij de lokale politie permanent open te stellen teneinde deze steeds tijdig te
kunnen meedelen voor opname in de bekendmaking van de mobiliteitscycli;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De permanente openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het
dienstjaar 2013 goed te keuren.
8e zaak:

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

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°en
vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19 §1
eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid, VI.II.46
eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 februari 2012 om de permanente openstelling
in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2012 goed te
keuren;
Gelet op het feit dat de permanente openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de
lokale politie voor het dienstjaar 2013 aan de gemeenteraad werd voorgelegd;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2013-01 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 8 februari 2013 dienden te worden meegedeeld aan de
Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Gelet op het feit dat er in de huidige cyclus de kandidaturen nog niet gekend zijn;
Gelet
•
5
•
3
•
2
•
1

op het feit dat actueel volgende betrekkingen vacant zijn:
vacatures inspecteur van politie interventie;
vacatures hoofdinspecteur van politie interventie;
vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;
vacature hoofdinspecteur van politie APO-officier voor het ZIB;

Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Kennis te nemen van de openstelling van volgende vacatures voor het operationeel kader
in het kader van de mobiliteitscyclus 2013-01:
•
5 vacatures inspecteur van politie interventie;
•
3 vacatures hoofdinspecteur van politie interventie;
•
2 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;
•
1 vacature hoofdinspecteur van politie APO-officier voor het ZIB;
9e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving en herneming van de aankoopprocedure via
aanbestedingen van de federale politie

Gelet op het feit dat de lokale politie voor aankopen gebruik kan maken van
overheidsopdrachten toegankelijk voor de politiezones uitgeschreven door de diensten
van de federale politie, de zogenaamde DGS/DSA bestekken;
Gelet op het feit dat de federale politie de wetgeving op de overheidsopdrachten naleeft,
alle offertes onderzoekt en vergelijkt en alle voorgestelde materialen test op hun
degelijkheid alvorens de opdrachten te gunnen;
Overwegend dat deze overheidsopdrachten van de federale politie op dit ogenblik de
aankoop van de volgende goederen omvatten:
•
bewapening en beschermingsmateriaal;
•
bureelbenodigdheden;
•
individuele uitrusting;
•
voertuigen;
•
informatica;
•
allerlei: verbruiksvoorwerpen, uitrusting, … ;
Overwegende dat uit ervaring blijkt dat bij de federale overheidsopdrachten gunstigere
prijzen worden verkregen dan de lokale politie zelf kan bekomen;
Overwegende dat de lokale politie bij toepassing van deze werkwijze bovendien zelf geen
overheidsopdrachtenprocedure, met opmaak van een lastenboek, publicatie, beoordeling
van offertes enz. te voeren, wat een belangrijke tijdwinst met zich meebrengt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De toepassing van de aankoopprocedure via de aanbestedingen van de federale politie
door de lokale politie te verlengen tot 31 december 2019.

10e zaak:

Interne kredieaanpassing met nummers 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44
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 11 december 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 37 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 17 december 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 38 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 27 december 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 39 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 8 januari 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 40 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 14 januari 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 41 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 21 januari 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 42 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 28 januari 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 43 heeft goedgekeurd.
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 4 februari 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 44 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 37
GBB-CBS/0119-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 82.696,08

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

€ 9.835,52

€ 1.782,95
€ 166,38

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

€ 27.683,76

€ 1.141,57

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

€ 27.756,34

€ 475,00

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

€ 12.374,53

€ 961,36

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

€ 23.828,99

€ 45,00

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

€ 8.257,64

€ 311,36

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

€ 11.759,05

€ 15,00

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

€ 1.594,05

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

€ 6.337,21

€ 700,00

GBB-CBS/0119-00/6100200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 400,00

€ 49,00

GBB-CBS/0119-01/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 639,35

€ 49,00

GBB-CBS/0112-00/6430100/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 50,00

€ 95,00

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

€ 82.289,76

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

€ 110.274,22

GBB-CBS/0290-00/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 15,00

€ 66.718,73
€ 66.168,73
€ 550,00

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

€ 24.220,01

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

€ 19.730,22

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

€ 2.392.839,73

GBB-CBS/0200-00/2280000/
BESTUUR/CBS/41/IE-18

€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 4.645,20
€ 4.645,20

GBB-CBS/0949-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.850,00

GBB-CBS/0959-00/6160250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.000,00

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

€ 1.930,99

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

€ 2.965,78

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

€ 16.560,70

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

€ 722,71

GBB-CBS/0740-00/6124010/

€ 29.105,91

€ 312,00
€ 312,00
€ 452,89
€ 452,89
€ 485,84
€ 315,09
€ 49,50

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

€ 1.000,24

€ 49,50

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

€ 600,00

€ 25,00

GBB-CBS/0500-00/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 8.200,75

€ 25,00

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

€ 7.681,36

€ 1.334,00

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

€ 5.120,41

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

€ 54.477,55

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

€ 775,17

€ 29,48

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

€ 294,31

€ 74,55

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

€ 2.266,88

€ 74,55

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

€ 7.352,00

€ 2.700,93

GBB-CBS/0899-03/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 1.334,00
€ 29,48

€ 2.700,93

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

€ 4.900,10

GBB-CBS/0703-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.700,00

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

€ 10.361,42

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

€ 74,00

€ 275,88

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

€ 4.515,48

€ 170,75

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

€ 8.740,00

GBB-CBS/0703-00/6110400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0119-00/2210200/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 417,65
€ 275,88

€ 76,00
€ 76,00

€ 20.000,00

GBB-CBS/0119-00/2210100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 8.895,27
€ 5.065,06

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

€ 14.651,80

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

€ 23.870,00

GBB-CBS/0790-01/2210300/
BESTUUR/CBS/60/IE-18
GBB-CBS/0119-01/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 417,65

€ 1.280,00
€ 1.280,00
€ 3.830,21

€ 12.592,13

€ 724,79

GBB-CBS/0119-00/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 1.780,96

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

€ 2.471,42

GBB-CBS/0911-00/6492030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 23.779,00

GBB-CBS/0119-01/6110500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 250,00

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

€ 9.456,56

GBB-CBS/0703-00/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 1.775,00

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

€ 4.525,66

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

€ 8.366,51

GBB-CBS/0490-00/6132070/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 24.000,00

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

€ 2.683,00

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

€ 639,00

GBB-CBS/0500-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.650,00

GBB-CBS/0500-00/6160250/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 724,79
€ 123,75
€ 123,75
€ 250,00
€ 250,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 30,60
€ 30,60
€ 1,59
€ 1,59
€ 118,25
€ 118,25

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

€ 4.778,08

€ 258,95

GBB-CBS/0899-02/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.553,38

€ 75,19

GBB-CBS/0899-03/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.181,01

€ 35,63

GBB-CBS/0899-04/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.144,32

€ 148,13

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

€ 2.347,67

GBB-CBS/0959-00/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.765,50

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

€ 11.180,00

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

€ 17.420,00

GBB-CBS/0990-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 12.750,00

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

€ 1.942,57

€ 94,50

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

€ 3.967,77

€ 15,61

GBB-CBS/0119-00/6109900/

€ 10.088,78

€ 22,00
€ 22,00
€ 1.105,00
€ 1.105,00
€ 110,11

€ 3.160,00

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

€ 49.930,00

€ 3.160,00

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

€ 782,92

€ 255,04

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

€ 931,60

€ 66,00

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

€ 220,08

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

€ 80.006,50

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

€ 14.898,93

€ 14,00

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

€ 28.231,34

€ 515,41

GBB-CBS/0790-06/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 7.500,00

GBB-CBS/0119-01/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 11.867,34

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

€ 1.216.340,61

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

€ 2.388.194,53

€ 321,04
€ 529,41

€ 379,57
€ 379,57
€ 35.000,00
€ 35.000,00

I.K. 38
GBB-CBS/0750-00/6100300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.371,00

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

€ 18.868,71

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

€ 87.724,03

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

€ 13.334,90

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

€ 15.474,86

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

€ 14.102,99

GBB-CBS/0119-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 93.715,00

GBB-CBS/0119-02/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 185,00
€ 185,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 66,00
€ 66,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00

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

€ 90.456,28

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

€ 7.073,73

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

€ 3.472,07

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

€ 3.350,00

GBB-CBS/0520-00/6120030/

€ 4.600,00

€ 2.050,00
€ 2.050,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 800,00

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0520-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 2.880,00

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

€ 5.637,21

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

€ 13.335,89

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

€ 378,67

€ 267,72

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

€ 1.031,25

€ 326,37

GBB-CBS/0802-01/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.019,52

€ 269,54

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

€ 5.944,47

€ 281,28

GBB-CBS/0850-00/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.563,04
€ 1.563,04

€ 1.144,91

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

€ 80.913,13

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

€ 2.683,01

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

€ 3.125,70

GBB-CBS/0309-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0740-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 800,00

€ 906,63
€ 906,63
€ 632,83
€ 632,83

€ 29.056,41

€ 4.467,28

GBB-CBS/0701-01/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.722,74

GBB-CBS/0703-03/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 744,54

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

€ 14.959,83

GBB-CBS/0802-03/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 260,00
€ 260,00

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

€ 853,52

€ 179,86

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

€ 2.296,22

€ 53,89

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

€ 2.192,33

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

€ 15.962,74

GBB-CBS/0907-01/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 233,75
€ 7.941,88
€ 7.941,88

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

€ 1.669,00

€ 182,63

GBB-CBS/0800-04/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.841,29

€ 27,37

GBB-CBS/0800-04/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.089,72

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

€ 134.455,31

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

€ 28.825,33

GBB-CBS/0119-00/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 10.604,26

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

€ 25.150,00

€ 210,00
€ 18,13
€ 18,13
€ 515,48
€ 515,48

I.K. 39
GBB-CBS/0119-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 26.159,04

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

€ 25.665,48

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

€ 134.437,18

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

€ 28.843,46

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

€ 1.811,68

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

€ 1.486,43

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

€ 7.946,28

€ 2.300,00

GBB-CBS/0119-00/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 45.200,00

€ 2.000,00

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

€ 16.674,75

€ 6.000,00

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

€ 13.371,80

€ 2.000,00

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

€ 4.803,32

€ 500,00

GBB-CBS/0119-01/6160250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 649,00
€ 649,00
€ 11,06
€ 11,06
€ 1,45
€ 1,45

€ 12.800,00

GBB-CBS/0130-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 36.000,00

GBB-CBS/0130-00/6121020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 5.500,00

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

€ 8.366,51

GBB-CBS/0490-00/6132070/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 24.000,00

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

€ 2.683,00

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

€ 639,00

GBB-CBS/0500-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.650,00

€ 1.129,09
€ 1.129,09
€ 30,60
€ 30,60
€ 1,59
€ 1,59
€ 118,25

GBB-CBS/0500-00/6160250/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 118,25

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

€ 4.778,08

GBB-CBS/0899-02/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.553,38

€ 75,19

GBB-CBS/0899-03/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.181,01

€ 35,63

GBB-CBS/0899-04/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.144,32

€ 148,13

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

€ 2.347,67

GBB-CBS/0959-00/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 1.765,50

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

€ 11.180,00

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

€ 17.420,00

GBB-CBS/0990-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 12.750,00

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

€ 1.942,57

€ 94,50

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

€ 3.967,77

€ 15,61

GBB-CBS/0119-00/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 10.088,78

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

€ 49.930,00

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

€ 782,92

€ 255,04

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

€ 931,60

€ 66,00

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

€ 220,08

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

€ 80.006,50

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

€ 14.898,93

€ 14,00

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

€ 28.231,34

€ 515,41

GBB-CBS/0790-06/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 7.500,00

GBB-CBS/0119-01/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18

€ 11.867,34

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

€ 1.216.340,61

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

€ 2.388.194,53

I.K. 40

€ 258,95

€ 22,00
€ 22,00
€ 1.105,00
€ 1.105,00
€ 110,11

€ 3.160,00
€ 3.160,00

€ 321,04
€ 529,41

€ 379,57
€ 379,57
€ 35.000,00
€ 35.000,00

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

€ 34.473,64

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

€ 31.520,00

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

€ 16.074,86

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

€ 3.954,28

€ 665,50

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

€ 4.248,00

€ 3.587,14

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

€ 24.939,66

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

€ 4.850,00

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

€ 131.208,00

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

€ 40.379,10

GBB-CBS/0112-00/6132070/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 36.500,00

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

€ 26.314,48

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

€ 91.090,87

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

€ 13.274,50

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

€ 3.919,84

GBB-CBS/0719-00/6492030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.225,00

GBB-CBS/0710-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6,17
€ 6,17
€ 4.252,64

€ 452,02
€ 452,02
€ 2.873,64
€ 2.873,64
€ 215,91
€ 215,91
€ 2.781,24
€ 2.781,24
€ 2.110,00
€ 1.600,00
€ 510,00

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

€ 28.854,52

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

€ 134.426,12

€ 769,74

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

€ 4.562,03

€ 961,95

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

€ 1.526,46

GBB-CBS/0119-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 87.715,00

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

€ 79.477,09

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

€ 176.442,95

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

€ 120,00

GBB-CBS/0710-00/6430100/

€ 21.634,05

€ 1.029,89

€ 961,95
€ 1,73
€ 1,73
€ 432,84
€ 432,84
€ 295,00

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

€ 694,00

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

€ 15.408,86

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

€ 20.517,60

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

€ 23.783,99

GBB-CBS/0112-00/6430100/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 145,00

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

€ 3.650,00

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

€ 4.950,00

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

€ 101.697,48

GBB-CBS/0522-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 295,00
€ 876,63
€ 876,63
€ 4,00
€ 4,00
€ 143,40
€ 143,40
€ 353,56
€ 353,56

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

€ 31.563,11

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

€ 168.737,81

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

€ 2.242,33

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

€ 1.522,42

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

€ 4.519,13

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

€ 6.467,44

GBB-CBS/0902-00/6132040/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 1.092,46

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

€ 19.053,71

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

€ 10.085,54

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

€ 1.272,00

GBB-CBS/0030-00/6502040/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 200,00

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

€ 269.481,00

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

€ 2.777,96

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

€ 4.166,86

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

€ 1.400,28

€ 7.642,16
€ 7.642,16
€ 18,60
€ 18,60
€ 666,13
€ 666,13
€ 251,52
€ 251,52
€ 77,56
€ 77,56
€ 2,02
€ 2,02
€ 0,45
€ 0,45
€ 270,44

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

€ 3.418,67

GBB-CBS/0050-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 16.044,75

GBB-CBS/0030-00/6420000/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 21.993,54

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

€ 20.345,83

€ 260,15

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

€ 133.656,38

€ 18.883,73

GBB-CBS/0119-00/6120060/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 157.500,00

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

€ 28.072,36

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

€ 269.483,02

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

€ 6.347,36

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

€ 6.454,41

GBB-CBS/0300-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 276,78

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

€ 8.675,06

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

€ 79.478,82

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

€ 28.746,75

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

€ 14.699,83

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

€ 1.541,02

€ 0,79

GBB-CBS/0908-00/6492010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 65.157,54

€ 2.195,00

GBB-CBS/0944-00/6492010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 9.500,00

€ 1.320,00

GBB-CBS/0119-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 800,00

€ 147,15

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

€ 8.335,91

€ 147,15

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

€ 4.567,91

€ 48,76

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

€ 61,74

€ 48,76

GBB-CBS/0949-00/6492010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 14.500,00

€ 875,00

€ 6.928,78

€ 712,10

€ 270,44
€ 2.786,67
€ 2.786,67

I.K. 41

€ 18.883,73
€ 741,46
€ 741,46
€ 333,39
€ 333,39
€ 43,44
€ 43,44
€ 19,76
€ 19,76
€ 0,79

I.K. 42
GBB-CBS/0119-00/6109900/

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

€ 10.001,90

€ 116,89

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

€ 31.308,69

€ 595,21

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

€ 4.886,90

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

€ 136.133,63

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

€ 105,63

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

€ 1.226,44

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

€ 114.772,65

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

€ 8.483,06

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

€ 101.343,92

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

€ 70.970,30

GBB-CBS/0119-00/6131030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 13.614,91

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

€ 5.770,58

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

€ 2.423.194,53

GBB-CBS/0200-00/2240200/
BESTUUR/CBS/50/IE-18

€ 27,00
€ 27,00
€ 58,08
€ 58,08
€ 791,50
€ 791,50
€ 1.441,95
€ 1.441,95
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 26.068,73
€ 26.068,73

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

€ 4.152,14

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

€ 464,21

GBB-CBS/0119-00/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 25.395,00

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

€ 29.884,41

€ 170,43
€ 170,43
€ 0,35
€ 0,35

I.K. 43
GBB-CBS/0119-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 31.903,90

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

€ 14.912,93

€ 11,74

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

€ 134.373,37

€ 191,19

GBB-CBS/0119-00/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 6.216,68

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

€ 6.875,00

€ 70,85

GBB-CBS/0112-00/6149900/

€ 38.500,00

€ 2.799,22

€ 202,93

€ 70,85

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0119-00/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 188.991,40

€ 2.799,22

GBB-CBS/0750-03/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 4.200,00

€ 103,96

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

€ 5.302,02

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

€ 563,50

GBB-CBS/0949-00/6492010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 13.625,00

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

€ 3.981,71

GBB-CBS/0030-00/6420000/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 24.780,21

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

€ 99.901,97

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

€ 10.837,79

GBB-CBS/0899-04/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 10.700,00

GBB-CBS/0899-01/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 9.422,00

GBB-CBS/0110-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 1.637.416,00

€ 103,96
€ 200,00
€ 200,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 0,01
€ 0,01
€ 928,32
€ 928,32
€ 427.645,87

GBB-CBS/0111-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 106.520,47

GBB-CBS/0112-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 40.308,74

GBB-CBS/0119-02/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 14.382,01

GBB-CBS/0130-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 266.434,65

I.K. 44
GBB-CBS/0899-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 3.853,00

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

€ 5.651,98

€ 334,70

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

€ 3.915,07

€ 370,02

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

€ 7.133,57

€ 159,88

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

€ 113.981,15

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

€ 3.344,59

GBB-CBS/0112-00/6140100/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
GBB-CBS/0740-00/6140200/

€ 864,60

€ 8.444,73
€ 79,81
€ 8.364,92

€ 99.901,96

€ 67,36

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

€ 72.412,25

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

€ 31.700,97

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

€ 53.090,00

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

€ 3.806,71

GBB-CBS/0030-00/6401010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN
GBB-CBS/0800-02/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 67,36
€ 30,00
€ 30,00
€ 592,27
€ 592,27

€ 1.956,11

GBB-CBS/0800-03/6129990/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN

€ 25,05
€ 25,05

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

€ 136.160,63

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

€ 17.399,35

€ 204,58

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

€ 4.924,56

€ 631,25

GBB-CBS/0911-00/6133000/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN
ACT-24/0309-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 631,25
€ 9.620,00

ACT-24/0309-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN

€ 18,60
€ 18,60

GBB-CBS/0100-00/6132050/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
GBB-CBS/0100-00/6200010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 204,58

€ 4.881,10
€ 385.600,00

€ 191.128,10

GBB-CBS/0100-00/6200030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 20.101,45

GBB-CBS/0100-00/6210000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 18.316,02

GBB-CBS/0110-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 167.880,78

GBB-CBS/0110-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 4.674,63

GBB-CBS/0110-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 52.628,90

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

€ 11,00

€ 18,00

GBB-CBS/0111-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 7.811,45

GBB-CBS/0111-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 70.908,59

GBB-CBS/0111-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 4.433,75

GBB-CBS/0111-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 157.408,93

GBB-CBS/0111-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 9.277,08

GBB-CBS/0111-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 40.996,85

GBB-CBS/0111-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 5.484,33

GBB-CBS/0111-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 57.914,13

GBB-CBS/0112-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 3.884,18

GBB-CBS/0112-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 51.922,88

GBB-CBS/0112-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 3.753,81

GBB-CBS/0112-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 34.754,30

GBB-CBS/0112-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 1.722,23

GBB-CBS/0112-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 15.472,77

GBB-CBS/0112-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 4.004,67

GBB-CBS/0112-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 11.027,40

GBB-CBS/0119-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 108.114,70

GBB-CBS/0119-00/6217110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 16.812,78
€ 12.229,92

GBB-CBS/0110-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 1.209.770,13

GBB-CBS/0119-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 370.200,00

€ 223.525,10

GBB-CBS/0119-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 22.300,00

€ 19.147,58

€ 969.449,03

GBB-CBS/0119-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 54.768,48

GBB-CBS/0119-00/6207010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 31.884,64

GBB-CBS/0119-02/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 5.656,39

GBB-CBS/0110-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 439.100,00

€ 334.982,19

GBB-CBS/0119-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 2.195.414,99

€ 626.926,23

GBB-CBS/0119-00/6211210/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 291.593,60

€ 183.320,22

GBB-CBS/0119-00/6206010/

€ 810.246,45

BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN
GBB-CBS/0110-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 350.152,00

€ 258.020,82

GBB-CBS/0110-00/6211210/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 239.200,00

€ 239.200,00

GBB-CBS/0110-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 99.452,00

€ 45.343,99

GBB-CBS/0130-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 8.576,67

GBB-CBS/0119-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 346.503,07

€ 243.896,74

GBB-CBS/0119-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 31.350,00

€ 23.889,62

GBB-CBS/0119-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN
GBB-CBS/0110-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 266.201,78
€ 35.000,00

€ 22.724,29

GBB-CBS/0130-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 20.280,80

GBB-CBS/0130-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 2.443,49

GBB-CBS/0100-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 23.488,74

€ 28.520,00

GBB-CBS/0130-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 9.062,13

GBB-CBS/0130-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 14.426,61

GBB-CBS/0200-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 927.052,97

€ 516.810,90

GBB-CBS/0200-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 27.768,50

GBB-CBS/0200-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 50.676,23

GBB-CBS/0200-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 3.160,43

GBB-CBS/0200-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 29.672,91

GBB-CBS/0200-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 3.969,54

GBB-CBS/0200-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 144.478,69

GBB-CBS/0200-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 3.827,91

GBB-CBS/0200-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 9.082,77

GBB-CBS/0290-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 31.355,97

GBB-CBS/0290-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 2.265,76

GBB-CBS/0290-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 163,36

GBB-CBS/0290-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 33.737,38

GBB-CBS/0290-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 12.023,76

GBB-CBS/0290-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 11.478,97

GBB-CBS/0990-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 62.796,40

GBB-CBS/0990-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 6.044,02

GBB-CBS/0990-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 54.327,16

GBB-CBS/0990-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 3.844,69

GBB-CBS/0990-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 21.992,28

GBB-CBS/0990-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 4.144,17

GBB-CBS/0309-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 359.065,11

€ 248.049,19

GBB-CBS/0300-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 2.820,93

GBB-CBS/0300-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 42.598,19

GBB-CBS/0300-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 4.274,86

GBB-CBS/0300-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 3.260,65

GBB-CBS/0309-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 74.600,57

GBB-CBS/0309-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 6.066,53

GBB-CBS/0309-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 1.000,00

€ 477,84

GBB-CBS/0309-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 23.866,65

GBB-CBS/0680-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 47.965,77

GBB-CBS/0680-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 3.411,66

GBB-CBS/0680-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 84.040,00

GBB-CBS/0680-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN
GBB-CBS/0800-00/6208010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
GBB-CBS/0800-00/6206010/

€ 23.378,22
€ 15.327,32

€ 1.050.000,00

€ 757.438,31
€ 12,25

BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN
GBB-CBS/0800-00/6207010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 105,00

GBB-CBS/0802-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 239.157,68

GBB-CBS/0802-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 17.270,37

GBB-CBS/0802-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 233,00

GBB-CBS/0802-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 164,53
€ 75.720,42

GBB-CBS/0820-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 34.500,00

€ 66,50

GBB-CBS/0820-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 2.500,00

€ 2,54

GBB-CBS/0820-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 103.785,39

GBB-CBS/0820-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 6.750,61

GBB-CBS/0820-00/6207020/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 290,60

GBB-CBS/0820-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 33.644,93

GBB-CBS/0850-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 59.160,15

GBB-CBS/0850-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 3.392,70

GBB-CBS/0850-00/6207010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 125.443,93

GBB-CBS/0850-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 19.178,19

GBB-CBS/0850-00/6217110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 22.301,01

GBB-CBS/0850-00/6231410/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 635,40

GBB-CBS/0890-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 9.013,53

GBB-CBS/0890-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 2.683,65

GBB-CBS/0899-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 26.242,98

GBB-CBS/0899-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 2.255,91

GBB-CBS/0899-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 9.978,04

GBB-CBS/0899-02/6231410/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 182,00

GBB-CBS/0908-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 93.300,00

€ 83.909,78

GBB-CBS/0750-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 83.819,80

GBB-CBS/0750-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 89,98

GBB-CBS/0740-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 756.712,00

€ 610.527,46

GBB-CBS/0740-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 229.328,00

€ 116.780,84

GBB-CBS/0740-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 727.308,30

GBB-CBS/0700-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 37.488,00

€ 7.753,06

GBB-CBS/0703-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 22.200,00

€ 9.793,32

GBB-CBS/0522-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 17.546,38

GBB-CBS/0700-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 154.300,00

€ 65.137,55

GBB-CBS/0740-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 47.080,00

€ 31.882,89

GBB-CBS/0703-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 97.020,44

GBB-CBS/0703-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 115.500,00

€ 29.635,67

GBB-CBS/0700-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 10.700,00

€ 1.946,25

GBB-CBS/0703-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN
GBB-CBS/0703-00/6211210/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 31.581,92
€ 47.400,00

GBB-CBS/0740-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 41.043,53
€ 41.043,53

GBB-CBS/0700-00/6231992/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 440,00

GBB-CBS/0701-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 7.000,00

€ 189,74
€ 80,66

GBB-CBS/0703-00/6231311/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 101,65

GBB-CBS/0740-00/6231311/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

€ 7,43

GBB-CBS/0700-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 12.300,00

GBB-CBS/0522-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN
GBB-CBS/0700-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN

€ 813,99
€ 7.920,00

GBB-CBS/0739-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
GBB-CBS/0740-00/6202010/

€ 4.328,61

€ 2.735,05
€ 779,57

€ 134.400,00

€ 6.476,21

BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN
GBB-CBS/0709-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN

11e zaak:

€ 6.476,21

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Heemschut Budgetwijziging 2012 - Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat de eerste budgetwijziging 2012 van de vzw Heemschut op 29 oktober
2012 door de Raad van Bestuur van deze vereniging werd goedgekeurd en bij de
gemeente ingediend op 6 november 2012;
Overwegende dat tijdens een overleg met het gemeentebestuur er gevraagd werd om
hieraan enkele aanpassingen uit te voeren zodanig dat geen bijkomende gemeentelijke
toelage dient te worden voorzien voor 2012;
Overwegende dat een tweede budgetwijziging 2012 van de vzw Heemschut op 17
december 2012 door de Raad van Bestuur van deze vereniging werd goedgekeurd en bij
de gemeente ingediend op 18 december 2012;
Overwegende dat de tweede wijziging volledig de eerste vervangt, zodat de eerste
wijziging als onbestaand mag worden beschouwd door de gemeente;
Overwegende dat in deze wijziging het batig saldo (€ 45.010,60) van de rekening 2011
mee werd opgenomen;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage ongewijzigd blijft tegenover deze
goedgekeurd in het oorspronkelijk budget 2012;
Overwegende dat er een verklarende toelichting werd gevoegd bij dit dossier;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging:
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen
Enig artikel.
De budgetwijziging 2012 van de vzw Heemschut wordt goedgekeurd.
12e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Heemschut Budget 2013 - Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat het budget 2013 van de vzw Heemschut, goedgekeurd door de
algemene vergadering van deze vereniging op 3 december 2012, bij de gemeente is
binnengekomen op 18 december 2012;
Overwegende dat hieromtrent een voorafgaandelijk overleg met de gemeente plaats
vond;

Overwegende dat geen omschrijvende toelichting werd gevoegd bij de ingediende
administratieve stukken;
Overwegende dat aan de gemeente een werkingstoelage wordt gevraagd ten bedrage van
€ 269.700,00 om dit budget sluitend te maken;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe;
BESLIST: 29 stemmen voor en 1 stem tegen bij 2 onthoudingen
Enig artikel.
Het budget 2013 van de vzw Heemschut wordt goedgekeurd.
13e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen - Budgetwijziging 2012 - Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat de algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Strombeek /
Grimbergen op 4 december 2012 een budgetwijziging 2012 heeft goedgekeurd en deze
heeft overgemaakt aan de gemeente;
Overwegende dat omtrent deze wijziging op 25 oktober 2012 een overleg met de
gemeente plaats vond;
Overwegende dat, door een herschikking van kredieten en de verwerking van het batig
resultaat van de rekening 2011 (€ 286.187,44) in deze budgetwijziging, de gemeentelijke
toelage voor 2012 herleid wordt naar € 1.308.172,80;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Steven Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves
Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 1 stem tegen bij 4 onthoudingen

Artikel 1.
De budgetwijziging 2012 van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
De gemeentelijke financiële tussenkomst aan het cultuurcentrum voor 2012 wordt herleid
naar € 1.308.172,80.
14e zaak:

Gemeentelijk reglement betreffende de verkoop of ter beschikking stellen
van containers voor de huisinzameling - Dienstjaren 2013-2018

Gelet op artikel 57, §3, 8°, van het gemeentedecreet waarin staat dat de bevoegdheid
betreffende daden van beschikking over roerende goederen toekomt aan het college van
burgemeester en schepenen;
Gelet op de collegebeslissing van 4 december 2012 waarin nieuwe tarieven werden
bepaald voor de verkoop of het ter beschikking stellen van containers voor de
huisvuilinzameling 2008-2013 en dit met ingang van 1 januari 2013;
Overwegend evenwel dat de bepaling van deze tarieven niet kan worden gezien als een
loutere daad van beschikking over roerende goederen;
Gezien het derhalve aangewezen is dat de gemeenteraad deze collegebeslissing van 4
december 2012 bekrachtigt;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De collegebeslissing van 4 december 2012 betreffende de verkoop of ter beschikking
stellen van containers voor huisvuilinzameling zoals hierna is weergegeven, te
bekrachtigen:
Artikel 1.

Met ingang van 1 januari 2013, voor een termijn eindigend op 31 december 2018, wordt aan het
college van burgemeester en schepenen de machtiging verleend tot verkoop of ter beschikking stellen
van containers 660 l (GFT) en 1100 l (rest- en papierfractie).
Art. 2 - bedrag verkoop

Gegalvaniseerde 1100 l-container voor rest- en papierfractie

€ 600,00

Kunststof 660 l-container voor GFT

€ 430,00

Art. 3 - bedrag ter beschikking stelling

De terbeschikkingstelling van containers wordt georganiseerd tegen betaling van een waarborg.
Gegalvaniseerde 1100 l-container voor rest- en papierfractie

€ 600,00

Kunststof 660 l-container voor GFT

€ 430,00

Art. 4.

De waarborg wordt terug betaald op het ogenblik dat de container terugbezorgd wordt aan de
gemeente in dezelfde staat waarin deze geleverd werd.
Art. 5.

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven het bedrag van de
terugbetaling van de waarborg te bepalen, afhankelijk van de slijtage of beschadigingen.
15e zaak:

Kennisneming van de melding door viceminister-president Geert Bourgeois
bevoegd voor Binnenlands Bestuur van de uitvoerbaarheid van de
rechtspositieregeling van het personeel

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2013 houdende vaststelling van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Gelet op beslissing van de provinciegouverneur d.d. 21 november 2012 waarmee
bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing werd geschorst voor wat betreft artikel 275,
tweede lid, en artikel 295, §1, tweede lid, van de rechtspositieregeling;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012 houdende
rechtspositieregeling gemeentepersoneel - kennisneming besluit gouverneur provincie
Vlaams-Brabant houdende gedeeltelijk schorsing gemeenteraadsbeslissing 30 augustus
2012, waarmee de door de provinciegouverneur gevraagde aanpassingen aan artikel 275,
tweede lid, en artikel 295, §1, tweede lid, van de rechtspositieregeling werden
doorgevoerd;
Overwegende dat van de hoger geciteerde gemeenteraadsbeslissing van 20 december
2012 in toepassing van artikel 256 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals
laatst gewijzigd op 29 juni 2012, kennis werd gegeven aan de Vlaamse Regering;
Gelet op de brief van 7 februari 2013 waarmee viceminister-president Geert Bourgeois,
bevoegd voor Binnenlands Bestuur, meldt dat de beslissing van 30 augustus 2012
betreffende de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals aangepast door de
gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012, uitvoering mag hebben;
NEEMT AKTE VAN:
De brief van 7 februari 2013 waarmee viceminister-president Geert Bourgeois, bevoegd
voor Binnenlands Bestuur, meldt dat de beslissing van 30 augustus 2012 betreffende de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals aangepast door de
gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012, uitvoering mag hebben.
16e zaak:

Goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van de eretitels
aan de schepenen en gemeenteraadsleden

Gelet op artikel 24 van het decreet van 29-6-2012 tot wijziging van het gemeentedecreet
van 15-7-2005;
Overwegende dat artikel 69 van het gemeentedecreet bijgevolg als volgt gewijzigd is:

“(…) De gemeenteraad kent de eretitels toe aan de schepenen onder de voorwaarden die hij bepaalt.
(…)”
Overwegende dat – overeenkomstig artikel 17, § 4 van het gemeentedecreet - de
gemeenteraad tevens de eretitels toekent aan de gemeenteraadsleden;
Overwegende dat de eretitel een onderscheiding is tot beloning van een langdurige en
eervolle loopbaan en het dus niet de bedoeling is om de ambtstitel automatisch te
verlenen;
Overwegende dat de voorwaarden waaronder deze eretitels kunnen worden verleend door
de gemeenteraad vrij kunnen worden bepaald;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is een reglement vast te stellen betreffende
de toekenning van de eretitels aan de aftredende schepenen en gemeenteraadsleden;

Gelet op de ontwerptekst van vermeld reglement;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 28-1-2013;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: 31 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Volgend reglement betreffende de toekenning van de eretitels van het ambt aan de
schepenen en gemeenteraadsleden goed te keuren:

Reglement betreffende de toekenning van de eretitels van het ambt aan
schepenen en gemeenteraadsleden
I. De aanvraag
Artikel 1.

De titel van ere-schepen of ere-gemeenteraadslid kan aangevraagd worden door ofwel:
•
de betrokkene;
•
het college van burgemeester en schepenen met instemming van de betrokkene;
•
de rechtsopvolgers van de mandataris, indien deze overleden is;
•
het college van burgemeester en schepenen met instemming van de rechtsopvolgers, indien de
betrokkene reeds overleden is.
Art. 2.

Het verzoek tot verlening van een eretitel wordt schriftelijk ingediend.
Art. 3.

Elk verzoek tot verlening van een eretitel moet, naargelang het geval, de volgende gegevens en
documenten bevatten:
•
de datum van de beslissingen van de gemeenteraad houdende de verkiezing tot het ambt
waarvoor om de eretitel wordt verzocht;
•
de vermelding van de perioden waarin het ambt werd uitgeoefend en eventueel de redenen
waarom de wettelijke duur van het mandaat werd ingekort;
•
een uittreksel uit het strafregister – model 1, dat op het moment van de aanvraag tot het verlenen
van een eretitel niet ouder mag zijn dan één maand;
•
indien het college van burgemeester en schepenen de aanvraag doet, wordt ook een
instemmingsverklaring van betrokkene toegevoegd;
•
indien het college van burgemeester en schepenen de aanvrag doet voor een overledene, wordt
een instemmingsverklaring van de rechtsopvolgers toegevoegd;
•
indien de betrokkene verzoekt om nog andere anciënniteitsjaren in aanmerking te nemen dan
deze van het mandaat waarvoor hij / zij de eretitel aanvraagt, moeten - afhankelijk van het geval
- ook de volgende stukken worden toegevoegd:
- een afschrift van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende de
verkiezing tot het ambt van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
- een afschrift van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de
eedaflegging als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
II. Toekenningsvoorwaarden en onderzoek van de aanvraag
Art. 4.

De gemeenteraad onderzoekt de aanvragen.
Art. 5.

Het onderzoek behelst:
•
enerzijds de vaststelling dat de persoon voor wie de eretitel wordt aangevraagd van onberispelijk
gedrag is;
•
anderzijds de vaststelling dat deze persoon overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 over
voldoende jaren anciënniteit beschikt.
Art. 6.

De vaststelling van het onberispelijk gedrag gebeurt o.a. op basis van het uittreksel uit het
strafregister, model 1.
Art. 7.

Onder "onberispelijk gedrag" wordt verstaan dat de betrokkene tijdens en na zijn ambtsperiode:
•
geen zware tuchtstraf heeft opgelopen;
•
geen zware strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen;
•
geen andere erg onterende feitelijkheden ten laste kunnen worden gelegd.
Art. 8.

Een veroordeling voor een overtreding die op generlei wijze een goed en efficiënt bestuur in het
gedrang heeft gebracht, zal geen aanleiding geven tot het weigeren van de eretitel.
Art. 9.

De belanghebbende dient de volgende anciënniteit te kunnen aantonen om de eretitel van zijn / haar
mandaat te kunnen voeren:
Mandaat

Minimaal vereiste
anciënniteit bij het
gemeentebestuur
Grimbergen

Meerekenbare
anciënniteit

Schepen

Ofwel 10 jaar schepen
Ofwel 6 jaar schepen en 12 jaar
gemeenteraadslid
18 jaar gemeenteraadslid

De jaren als OCMWvoorzitter

Gemeenteraadslid

De jaren als lid van de
OCMW-raad

Art. 10.

Vermelde anciënniteit moet niet in aaneensluitende periodes gepresteerd zijn.
Art. 11.

De uitoefening van een mandaat van gemeenteraadslid of schepen in een deelgemeente die later
samengevoegd is met Grimbergen, wordt beschouwd als een mandaat uitgeoefend in Grimbergen.
III. Het recht de eretitel te voeren
Art. 12.

Vermelde eretitels mogen niet gevoerd worden:
gedurende de perioden dat één van deze mandaten daadwerkelijk wordt uitgeoefend;
door een door het gemeentebestuur bezoldigd persoon.

•
•

Art. 13.

De eretitel kan door de gemeenteraad ingetrokken worden als de betrokkene na de toekenning ervan
niet meer blijkt te voldoen aan de toekenningsvoorwaarden (bijvoorbeeld als de betrokkene een zware
strafrechtelijke veroordeling oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat).
IV. Uitreiking van de eretitels
Art. 14.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de uitreiking van de eretitels.
Art. 15.

De personen die een eretitel wordt toegekend ontvangen een akte tot verlening van een eretitel.

17e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Aanpassing van de aanwending
van het lesurenpakket vanaf 1 december 2012

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van
het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", “Woordkunst” en "Dans";
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van 20 december 2012 houdende vaststelling van de
aanwending van het lesurenpakket voor het schooljaar 2012-2013 aan de Academie voor
Muziek, Woord en Dans in toepassing waarvan:
•
666 van de 679 beschikbare leraarsuren worden aangewend met ingang van 1
september 2012;
•
11 lesuren van de hogere graad zijn overgedragen naar het schooljaar 2013-2014;
•
2 leraarsuren werden gereserveerd voor bijkomende aanwending vanaf 1 december
2012;
Gelet op het schrijven van 20 december 2012 waarin de directeur van de Academie voor
Muziek, Woord en Dans meldt dat hij, eveneens vanaf 1 december 2012, bijkomend nog 1
van de 11 overgedragen uren dit schooljaar wenst aan te wenden;
Gelet op het feit dat deze aanwending van het gesubsidieerde leraarsuur nog dient te
worden goedgekeurd door de gemeenteraad;
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.
De aanwending van 1 bijkomend leraarsuur uit het gesubsidieerde lesurenpakket 20122013 van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor de lessen
piano/keyboard jazz & lichte muziek in de lagere graad goed te keuren met
terugwerkende kracht vanaf 1 december 2012.
Art. 2.
De
•
•
•

totale aanwending van leraarsuren:
voor de lagere graad van de studierichting muziek van 341 op 342 te brengen;
voor het geheel van de studierichting muziek van 577 op 578 te brengen;
over alle studierichtingen heen van 668 op 669 te brengen.

Art. 3.
Het aantal uren van de hogere graad dat werd overgedragen naar het schooljaar 20132014 te verminderen van 11 naar 10 uren.
18e zaak:

Heropbouw brug en aanhorigheden over de Tangebeek ter hoogte van de
Oude Schapenbaan en de Poststraat/Bruinstraat - Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst stad Vilvoorde

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Overwegende dat de oevertaluds aan de Tangebeekbrug ter hoogte van de Oude
Schapenbaan en de Poststraat/Bruinstraat niet meer stabiel zijn ten gevolge van
uitspoeling door overstroming;
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is de heropbouw van de brug en
aanhorigheden uit te voeren;
Gelet op het feit dat de grens tussen de gemeente Grimbergen en de stad Vilvoorde zich
in het midden van de Tangebeek bevindt;
Gelet op de collegebeslissing van 6 september 2011 houdende een akkoord met het feit
dat de stad Vilvoorde, in overleg met de gemeente Grimbergen, een ontwerper en

aannemer zou aanstellen voor de heropbouw van het wegdek, het oevertalud en de brug
over de Tangebeek ter hoogte van de Oude Schapenbaan en de Poststraat/Bruinstraat;
Overwegende dat dit akkoord voorziet dat de kosten van de werken 50/50 verdeeld
zouden worden tussen de stad Vilvoorde en de gemeente Grimbergen;
Overwegend dat voor het ontwerp en de uitvoering van deze werken een ramingsbedrag
is ingeschreven in het investeringsbudget 2013;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst die betreffende deze aangelegenheid door de
stad Vilvoorde wordt voorgelegd en die dient te worden goedgekeurd door de
gemeenteraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst met de stad Vilvoorde voor de heropbouw van de brug
en aanhorigheden over de Tangebeek ter hoogte van de Oude Schapenbaan en de
Poststraat/Bruinstraat (grens Vilvoorde) goed te keuren.
Art. 2.
De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris te machtigen om deze
overeenkomst te ondertekenen.
19e zaak:

Goedkeuring van de authentieke akte voor de grondinname nummer 3
(eigendom van de C&A) van de uitgevoerde wegeniswerken langs de N211
ter hoogte van het kruispunt met Waardbeekdreef te Grimbergen

Gelet op de collegebeslissing d.d. 22 oktober 2007 om het onteigeningsontwerp voor de
werken op de hoek van de Wolvertemsesteenweg met de Waardbeekdreef goed te
keuren;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 november 2007, om het rooilijn- en
onteigeningsontwerp goed te keuren en opdracht te geven om de onderhandelingsprocedures met de eigenaars op te starten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 september 2008, om akkoord te gaan met
de onderhandse ontwerpovereenkomst;
Gelet op de onteigeningsovereenkomst in der minne d.d. 21 mei 2012 tussen de
gemeente Grimbergen en C&A België voor de grondafstand van een strook grond (inname
3 van het onteigeningsplan 16DB G 000500 00) op de hoek van de N211 met de
Waardbeekdreef aan een vergoeding van 21.060,00 euro;
Gelet op het feit dat deze onteigeningsvergoeding overeenkomstig de overeenkomst in
der minne reeds op 22 augustus 2012 uitbetaald werd op het rekeningnummer C&A
België;
Overwegende dat iedere grondoverdracht naar een andere eigenaar geregeld dient te
worden via een authentieke akte te verlijden vóór de notaris of vóór de burgemeester;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de voorgestelde ontwerpovereenkomst voor de authentieke akte te
verlijden vóór de burgemeester, voor de grondoverdracht van een strook grond (inname
3 van het onteigeningsplan 16DB G 000500 00) op de hoek van de N211 met de
Waardbeekdreef.
Art. 2.

De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris te gelasten met de
ondertekening van de authentieke akte.
20e zaak:

Voetweg 43 te Humbeek - Kennisname beslissing genomen door de
vrederechter op 21 november 2012 en voortzetting afschaffingsprocedure

Gelet op de wet op de buurtwegen d.d. 10 april 1841, zoals meermaals gewijzigd;
Overwegend dat langs de Benedestraat voetweg 43 ligt volgens de Atlas der buurtwegen
van Humbeek, maar dat deze weg op het terrein verdwenen is;
Overwegend dat voor het perceel gelegen afd 6, sectie B, nr. 739 F geen toelating tot
bouwen kan verleend worden omwille van de ligging van deze voetweg, terwijl op de
naastliggende percelen wel gebouwd is hoewel ook daar deze voetweg loopt;
Overwegend dat de eigenaars van de verschillende percelen waarover deze voetweg loopt
de gemeente Grimbergen hebben gedagvaard om de voetweg 43 te laten vervallen, dit
ten gevolge van desaffectatie van minstens 30 jaar geleden en verkrijgende verjaring
gedurende minstens 30 jaar, waardoor de voormalige bedding is toegekomen aan de
percelen van de respectievelijke verzoekers;
Gelet op de beslissing van het vredegerecht van het kanton Grimbergen van 21 november
2012, waarbij werd vastgesteld dat de eisende partijen door verkrijgende verjaring de
eigenaars zijn geworden van de gedesaffecteerde voetweg n° 43, die werd opgenomen in
de Atlas der Buurtwegen onder de gemeente Grimbergen, deelgemeente Humbeek, en die
zijn verloop heeft gehad over hun eigendommen met kadastrale afdeling 6, sectie B en
met als percelen nrs. 738c, 738d, 739E, 739F en 739G, allen gelegen te 1851 Humbeek,
Benedestraat en waarbij de gemeente Grimbergen werd veroordeeld tot de betaling van
de gerechtskosten, voor de eisende partijen, begroot op de dagvaardingskosten van
260.02 euro en op de basisrechtsplegingsvergoeding van 1320 euro;
Gelet op artikel 28 van de wet op de buurtwegen d.d. 10 april 1841, dat stelt dat de
afschaffing van een buurtweg door de gemeenteraad dient voorgelegd te worden aan de
bestendige deputatie van de provincie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Aan de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor te stellen om, op
basis van het vonnis van de vrederechter van 21 november 2012,het betreffende deel van
de voetweg 43 af te schaffen.
21e zaak:

Gecoro: kennisname jaarverslag 2012

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de
nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale
en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 4;

Gelet op het verslag voorgelegd door de voorzitter van de Gecoro 15 januari 2013
betreffende het beheer van de werkingsmiddelen in de kalenderjaren 2012;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28
januari 2013 – 46ste zaak – om kennis te nemen van het jaarverslag van de Gecoro van
het kalenderjaar 2012 en om dit voor te leggen aan de Gemeenteraad;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het verslag van 15 januari 2013 betreffende de werkzaamheden en
het beheer van de werkingsmiddelen van de Gecoro tijdens het jaar 2012.
22e zaak:

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening - Vaststelling van de
maatschappelijke geledingen voor de legislatuur 2013-2018

Gelet op artikel 1.3.3 van de Vlaamse Codex voor ruimtelijke ordening van 15 mei 2009
houdende bepalingen betreffende de verplichte oprichting in elke gemeente van een
adviesraad voor ruimtelijke ordening onder de benaming "gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening", verder afgekort als "gecoro";
Overwegende dat § 4 van bovenvermeld artikel bepaalt dat na de installatie van een
nieuwe gemeenteraad dient overgegaan te worden tot samenstelling van een nieuwe
gecoro;
Overwegend dat de nieuwe commissie pas aantreedt nadat de bestendige deputatie de
benoeming van de leden ervan heeft goedgekeurd en dat de oude commissie zolang
aanblijft;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen tussen 30.000 en 50.000 inwoners telt,
waardoor de gecoro dient samengesteld te worden met een minimum van 13 en een
maximum van 17 leden;
Overwegende dat minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter,
deskundigen moeten zijn inzake ruimtelijke ordening en dat de overige leden
vertegenwoordigers zijn van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de
gemeente;
Overwegende dat ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, een plaatsvervanger heeft
en dat leden van de gemeenteraad of het schepencollege geen lid van de
adviescommissie kunnen zijn;
Gelet op het feit dat artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000
tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze
van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening bepaalt dat in
een gemeente met meer dan 30.000 en niet meer dan 50.000 inwoners minstens 5
verschillende maatschappelijke geledingen moeten opgeroepen worden en dat volgende
maatschappelijke geledingen in ieder geval als onderling verschillend moeten worden
beschouwd:
•
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meerdere milieu- en
natuurverenigingen;
•
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meerdere verenigingen
van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of
landbouwers;
•
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meerdere verenigingen
van handelaars;
•
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meerdere verenigingen
van landbouwers;
•
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meerdere verenigingen
van werknemers;
Overwegende dat de gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de
gemeente worden opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen
als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De maatschappelijke
geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor;
Overwegend dat § 6 van artikel 1.3.3 van de Vlaamse Codex voor ruimtelijke ordening
uitdrukkelijk bepaalt dat de regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van

vrouwen en mannen, vermeld in artikel 200, § 2, van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005, van overeenkomstige toepassing zijn op de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening;
Gelet op het feit dat de voorzitter en de vaste secretaris van de gecoro met toepassing
van § 3, tweede lid, van artikel 1.3.3 van de Vlaamse Codex voor ruimtelijke ordening
worden voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om onderstaande
maatschappelijke geledingen als volgt te laten vertegenwoordigen in de gecoro:
•
de maatschappelijke geleding van de milieu- en natuurverenigingen met 1
vertegenwoordiger;
•
de maatschappelijke geleding van de landbouwers met 1 vertegenwoordiger;
•
de maatschappelijke geleding van de werknemers met 2 vertegenwoordigers;
•
de maatschappelijke geleding van de handelaars met 2 vertegenwoordigers;
•
de maatschappelijke geleding van de werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van
vertegenwoordigers van handelaars of landbouwers, met 1 vertegenwoordiger;
•
de maatschappelijke geleding van de mobiliteitsverenigingen, met 1
vertegenwoordiger;
Gelet op het voorstel van raadslid Bart Laeremans om de bijkomende maatschappelijke
geleding “onderwijs en gezin” op te nemen in de in de gecoro;
Overwegende dat deze geleding vertegenwoordigd kan worden via de aanduiding van
experten;
Gaat over tot de stemming betreffende de vaststelling van de maatschappelijke
geledingen die worden opgenomen in de gecoro alsmede van het aantal
vertegenwoordigers dat zij kunnen afvaardigen in de gecoro:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De maatschappelijke geledingen die leden kunnen voordragen om te zetelen in de
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en het aantal vertegenwoordigers per
geleding als volgt te bepalen:
maatschappelijke geleding

aantal
vertegenwoordigers

milieu- en natuurverenigingen

1

landbouwers

1

werknemers

2

handelaars

2

werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van
handelaars of landbouwers

1

mobiliteitsverenigingen

1

23e zaak:

Vivaqua - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en van een
vertegenwoordiger voor het Vlaams gewestelijk overlegcomité Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
en van een kandidaat-commissaris voor het college van commissarissen

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op de wet van 22-12-1986 betreffende de intercommunales;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Vivaqua, coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in deze maatschappij dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van Vivaqua
recht heeft op een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in de
algemene vergadering en een vertegenwoordiger voor het Vlaams gewestelijk
overlegcomité;
Overwegende dat er tevens een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur en een
kandidaat-commissaris voor het college van commissarissen kunnen voorgedragen
worden;
Gelet op het verzoek van Vivaqua van 1-2-2013 om deze afgevaardigden aan te duiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Vivaqua waaruit blijkt dat:
•
27 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
2 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Bart LAEREMANS;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
Stelt vast dat Chris SELLESLAGH de volstrekte meerderheid der stemmen bekomt als
effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Vivaqua;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Vivaqua
waaruit blijkt dat:
•
30 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
Stelt vast dat Christian DONNEUX de volstrekte meerderheid der stemmen bekomt als
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Vivaqua;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger voor het Vlaams gewestelijk overlegcomité van Vivaqua waaruit blijkt
dat:
•
28 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jelle DE WILDE;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
3 ongeldige stemmen op 32 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van een kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van Vivaqua waaruit blijkt dat:
•
28 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
3 ongeldige stemmen op 32 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een vijfde geheime stemming voor de aanduiding van een kandidaatcommissaris voor het college van commissarissen van Vivaqua waaruit blijkt dat:
•
30 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Tom GAUDAEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Trui OLBRECHTS;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;

BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Vivaqua.
Art. 2.
De heer Christian DONNEUX aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van Vivaqua.
Art. 3.
De heer Jelle DE WILDE aan te duiden als vertegenwoordiger voor het Vlaams gewestelijk
overlegcomité van Vivaqua.
Art. 4.
De heer Eddie BOELENS voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van Vivaqua.
Art. 5.
De heer Tom GAUDAEN voor te dragen als kandidaat-commissaris voor het college van
commissarissen van Vivaqua.
Art. 6.
Een afschrift van deze beslissing aan Vivaqua te zenden.
24e zaak:

Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.) Voordracht van een kandidaat-bestuurder en van een lid met raadgevende
stem in de raad van bestuur

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor Waterbedeling
in Vlaams-Brabant;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de raad van bestuur van de I.W.V.B. binnen
de eerste 3 maanden van 2013 vervangen dient te worden;
Gelet op de brief van 11-1-2013 van de I.W.V.B. betreffende de aanduiding van een
kandidaat-bestuurder en een lid met raadgevende stem in de raad van bestuur;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van de I.W.V.B.
recht heeft op 1 bestuurder in de raad van bestuur van de I.W.V.B.;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de voordracht van een kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de I.W.V.B. waaruit blijkt dat:
•
30 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jelle DE WILDE;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
Stelt vast dat Jelle DE WILDE de volstrekte meerderheid der stemmen bekomt als
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van de I.W.V.B..
Overwegende dat het gemeentebestuur tevens het recht heeft om een gemeenteraadslid
voor te dragen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van
het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
OCMW, om te zetelen in de raad van bestuur met raadgevende stem;
Gelet op het schrijven van 13-2-2013 vanwege het gemeentebestuur aan de
minderheidspartijen in de gemeenteraad houdende de vraag tot voordracht van een
kandidaat lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van de I.W.V.B.;

Gelet op het gezamenlijk voorstel van de fracties sp.a, N-VA en vernieuwing houdende
voordracht van Gerlant VAN BERLAER als kandidaat-lid van raad van bestuur met
raadgevende stem;
Overwegende dat de fractie UF geen kandidaten heeft voorgedragen;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de voordracht van een lid met
raadgevende stem in de raad van bestuur van de I.W.V.B. waaruit blijkt dat:
•
32 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Gerlant VAN
BERLAER;
Stelt vast dat Gerlant VAN BERLAER de volstrekte meerderheid bekomt als kandidaat-lid
van de raad van bestuur van de I.W.V.B. met raadgevende stem;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Jelle DE WILDE voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van de Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant.
Art. 2.
De heer Gerlant VAN BERLAER voor te dragen als lid met raadgevende stem in de raad
van bestuur van de Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan de Intercommunale voor Waterbedeling in VlaamsBrabant zenden.
25e zaak:

Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.) –
Buitengewone algemene vergadering van 25-3-2013

a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor Waterbedeling
in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.);
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op
25-3-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de buitengewone algemene
vergadering:
1. benoeming nieuwe bestuurders;
2. saneringsplan I.W.V.B.;
3. Synductis - toetreding;
4. mededelingen en varia.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11-2-2013
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,

Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 25-3-2013 van de Intercommunale voor
Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.):
1. benoeming nieuwe bestuurders;
2. saneringsplan I.W.V.B.;
3. Synductis - toetreding;
4. mededelingen en varia.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 253-2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
I.W.V.B., Stropkaai 14 te 9000 Gent,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor Waterbedeling
in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.);
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op
25-3-2013;
Gelet op de aangetekende brief van 1-2-2013 van I.W.V.B. waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de buitengewone algemene vergadering 25-3-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. van 25-32013 waaruit blijkt dat:
•
29 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
2 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;

Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. van 25-3-2013 waaruit blijkt
dat:
•
29 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jannik GROOTEN;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 25-3-2013 van de
Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.).
Art. 2.
De heer Louis DE SMEDT als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van 25-3-2013 van de Intercommunale voor
Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.).
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. op 25-3-2013
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en
te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over het
agendapunt.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
I.W.V.B., Stropkaai 14 te 9000 Gent,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
26e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Haviland - Voordracht van een kandidaatbestuurder en van een lid met raadgevende stem in de raad van bestuur

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Haviland;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de raad van bestuur van Haviland binnen de
eerste 3 maanden van 2013 vervangen dient te worden;
Gelet op de brief van 14-1-2013 van Haviland betreffende de aanduiding van een
kandidaat-bestuurder en een lid met raadgevende stem in de raad van bestuur;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van Haviland
recht heeft op 1 bestuurder in de raad van bestuur van Haviland;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de voordracht van een kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van Haviland waaruit blijkt dat/
•
26 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Kirsten HOEFS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Gerlant VAN BERLAER;
•
4 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
Overwegende dat het gemeentebestuur tevens het recht heeft om een gemeenteraadslid
voor te dragen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van
het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
OCMW, om te zetelen in de raad van bestuur met raadgevende stem;

Gelet op het schrijven van 13-2-2013 vanwege het gemeentebestuur aan de
minderheidspartijen in de gemeenteraad houdende de vraag tot voordracht van een
kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van Haviland;
Gelet op gezamenlijke voordracht door de fracties sp.a, N-VA en Vernieuwing van Jean
Paul WINDELEN kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van
Haviland;
Gelet op het feit dat de fractie UF geen kandidaat-lid met raadgevende stem voordraagt
voor de raad van bestuur van Haviland;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de voordracht van een lid met
raadgevende stem in de raad van bestuur van Haviland waaruit blijkt dat:
•
29 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean Paul WINDELEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Gerlant VAN BERLAER;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Kirsten HOEFS voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur van de intergemeentelijke vereniging Haviland.
Art. 2.
De heer Jean Paul WINDELEN voor te dragen als lid met raadgevende stem in de raad van
bestuur van de intergemeentelijke vereniging Haviland.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan de intergemeentelijke vereniging Haviland zenden.
27e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Haviland - Algemene vergadering van 21-32013

a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Haviland;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Haviland plaatsvindt op 21-32013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op het agendapunt met toelichtingsnota van de algemene vergadering:
1. verkiezing van een nieuwe raad van bestuur ingevolge de algehele vernieuwing van
de gemeenteraden in navolging van artikel 57 van het decreet van 6-7-2001
betreffende de intergemeentelijke samenwerking alsook de aanduiding van de 5 leden
met raadgevende stem.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11-2-2013
betreffende bovenvermeld agendapunt;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het volgende agendapunt met toelichtingsnota van de gewone
algemene vergadering van 21-3-2013 van de intergemeentelijke vereniging Haviland:
1. verkiezing van een nieuwe raad van bestuur ingevolge de algehele vernieuwing van
de gemeenteraden in navolging van artikel 57 van het decreet van 6-7-2001

betreffende de intergemeentelijke samenwerking alsook de aanduiding van de 5 leden
met raadgevende stem.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering van 21-3-2013
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Haviland;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Haviland plaatsvindt op 21-32013;
Gelet op de aangetekende brief van 5-2-2013 van Haviland waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de gewone algemene vergadering 21-3-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van het agendapunt
van deze gewone algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de gewone algemene vergadering van Haviland van 21-3-2013
waaruit blijkt dat:
•
31 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de gewone algemene vergadering van Haviland van 21-3-2013 waaruit blijkt dat:
•
28 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
2 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden
voor deelname aan de gewone algemene vergadering van 21-3-2013 van de
intergemeentelijke vereniging Haviland.
Art. 2.

De heer Eddie BOELENS als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de gewone
algemene vergadering van 21-3-2013 van de intergemeentelijke vereniging Haviland.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de gewone algemene vergadering van Haviland op 21-3-2013 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over het
agendapunt.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
28e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Havicrem - Voordracht van een kandidaatbestuurder en van een kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van
bestuur

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Havicrem;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de raad van bestuur van Havicrem binnen
de eerste 3 maanden van 2013 vervangen dient te worden;
Gelet op de brief van 25-1-2013 van Havicrem betreffende de aanduiding van een
kandidaat-bestuurder en een lid met raadgevende stem in de raad van bestuur;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van Havicrem
recht heeft op 1 bestuurder in de raad van bestuur van Havicrem;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de voordracht van een kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van Havicrem waaruit blijkt dat/
•
28 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
2 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
Overwegende dat het gemeentebestuur tevens het recht heeft om een gemeenteraadslid
voor te dragen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van
het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
OCMW, om te zetelen in de raad van bestuur met raadgevende stem;
Gelet op het schrijven van 13-2-2013 vanwege het gemeentebestuur aan de
minderheidspartijen in de gemeenteraad houdende de vraag tot voordracht van een
kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van Havicrem;
Gelet op de gezamenlijke voordracht door de fracties sp.a, N-VA en Vernieuwing van Yves
VERBERCK als kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van Havicrem;
Overwegende dat de fractie UF niemand heeft voorgedragen als kandidaat-lid met
raadgevende stem in de raad van bestuur van Havicrem;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de voordracht van een kandidaat-lid
met raadgevende stem in de raad van bestuur van Havicrem waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jeannine
THIELEMANS;
•
10 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Yves VERBERCK;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Paul HERMANS

•

2 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;

BESLIST:
Artikel 1.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de raad
van bestuur van de intergemeentelijke vereniging Havicrem.
Art. 2.
Mevrouw Jeannine THIELEMANS voor te dragen als kandidaat-lid met raadgevende stem
in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging Havicrem.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan de intergemeentelijke vereniging Havicrem zenden.
29e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Havicrem - Buitengewone algemene
vergadering van 28-3-2013

a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Havicrem;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op
28-3-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de buitengewone algemene
vergadering:
1. verkiezing van een nieuwe raad van bestuur ingevolge de algehele vernieuwing van
de gemeenteraden in navolging van artikel 57 van het decreet van 6-7-2001
betreffende de intergemeentelijke samenwerking alsook de aanduiding van 3 leden
met raadgevende stem;
2. aanduiding van de voorzitter en afgevaardigd bestuurder conform artikel 56 van het
decreet en conform artikels 16 en 19 van de statuten van Havicrem;
3. aanduiding van de leden van het directiecomité conform artikel 25 van de statuten
van Havicrem.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11-2-2013
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 28-3-2013 van de intergemeentelijke vereniging
Havicrem:
1. verkiezing van een nieuwe raad van bestuur ingevolge de algehele vernieuwing van
de gemeenteraden in navolging van artikel 57 van het decreet van 6-7-2001
betreffende de intergemeentelijke samenwerking alsook de aanduiding van 3 leden
met raadgevende stem;
2. aanduiding van de voorzitter en afgevaardigd bestuurder conform artikel 56 van het
decreet en conform artikels 16 en 19 van de statuten van Havicrem;
3. aanduiding van de leden van het directiecomité conform artikel 25 van de statuten
van Havicrem.
Art. 2.

De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 283-2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 Vilvoorde,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Havicrem;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op
28-3-2013;
Gelet op de brief van 25-1-2013 van Havicrem waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt een
gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
buitengewone algemene vergadering 28-3-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Havicrem van 28-32013 waaruit blijkt dat:
•
26 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
2 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de buitengewone algemene vergadering van Havicrem van 28-3-2013 waaruit blijkt
dat:
•
23 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Alena VAN DEN
BUSSCHE;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
3 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Eddie BOELENS als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 28-3-2013 van de
intergemeentelijke vereniging Havicrem.
Art. 2.

Mevrouw Alena VAN DEN BUSSCHE als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan
de buitengewone algemene vergadering van 28-3-2013 van de intergemeentelijke
vereniging Havicrem.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Havicrem op 28-3-2013
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en
te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over het
agendapunt.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 Vilvoorde,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
30e zaak:

Buitengewone algemene vergadering Intergemeentelijke vereniging Infrax
West

a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging Infrax
West;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Infrax West plaatsvindt op
25-3-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de buitengewone algemene
vergadering:
1. Aanstelling en benoeming van de nieuwe bestuurders in de raad van bestuur van
Infrax West;
2. Kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor het bestuur gedurende 2012;
Gelet op de toelichting bij deze agendapunten;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11-2-2013
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 25-3-2013 van de intergemeentelijke vereniging
Infrax West:
1. Aanstelling en benoeming van de nieuwe bestuurders in de raad van bestuur van
Infrax West;
2. Kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor het bestuur gedurende 2012.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 253-2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.

Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging Infrax
West;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Infrax West plaatsvindt op
25-3-2013;
Gelet op de aangetekende brief van 29-1-2013 van Infrax West waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de buitengewone algemene vergadering 25-3-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger dient aan
te duiden voor deze buitengewone algemene vergadering;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 253-2013 waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 stem op op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
1 stem op op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
1 stem op op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Anne DEMAN;
•
4 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
3 blanco stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
Raadsleden Karlijne Van Bree en Yves Verberck vervoegen de vergadering
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 25-3-2013 waaruit
blijkt dat:
•
24 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 stem op op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Bart LAEREMANS;
•
5 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
2 blanco stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 25-3-2013 van de
intergemeentelijke vereniging Infrax West.
Art. 2.
De heer Kevin VLEMINCKX als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van 25-3-2013 van de intergemeentelijke vereniging
Infrax West.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 25-32013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te

handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn
genomen over de agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
31e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Infrax West - Aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging Infrax
West voor de activiteit kabeltelevisie;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de bestuursorganen van de
opdrachthoudende verenigingen opnieuw samengesteld dienen te worden;
Gelet op de brief van 8-2-2013 van Infrax West betreffende de aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van Infrax West
recht heeft op 1 vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant;
Gaat over tot een stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger in het
sectorcomité Vlaams-Brabant van de intergemeentelijke vereniging Infrax West waaruit
blijkt dat:
•
24 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Tom GAUDAEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
5 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 32 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Tom GAUDAEN aan te duiden als vertegenwoordiger in het sectorcomité VlaamsBrabant van de intergemeentelijke vereniging Infrax West.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing aan de intergemeentelijke vereniging Infrax West te
zenden.
32e zaak:

Interlokale vereniging Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie
en Bescherming op het werk Haviland (GIDPBW) - Aanduiding van een
afgevaardigde voor het beheerscomité

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Interlokale kostendelende vereniging
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Haviland
(GIDPBW);
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar afgevaardigde in
deze vereniging dient aan te duiden;

Overwegende dat de gemeente Grimbergen recht heeft op één afgevaardigde in het
beheerscomité van de Interlokale kostendelende vereniging Gemeenschappelijke Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Haviland;
Gelet op het verzoek van Haviland van 6-2-2013 om deze afgevaardigde aan te duiden;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een afgevaardigde voor het
beheerscomité van de Interlokale kostendelende vereniging Gemeenschappelijke Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
3 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean DEWIT.
•
2 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS.
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
5 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Patrick VERTONGEN aan te duiden als afgevaardigde in het beheerscomité van de
Interlokale kostendelende vereniging Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie
en Bescherming op het werk Haviland.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing aan Haviland igsv te zenden.
33e zaak:

vzw Eigen Thuis - Aanduiding van 5 leden voor de algemene vergadering en
van 3 gemandateerden voor de raad van bestuur

Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vzw Eigen Thuis;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in deze vzw dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen en het OCMW overeenkomstig de statuten en
het huishoudelijk reglement van de vzw Eigen Thuis recht hebben op 5
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en 3 bestuurders in de raad van bestuur;
Gelet op het verzoek van de vzw Eigen Thuis om deze vertegenwoordigers aan te
duiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Eigen Thuis waaruit blijkt
dat:
•
17 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen VAN DE
WEGHE;
•
11 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
2 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Eigen Thuis waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Annik DE SCHOUWER;
•
10 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
5 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Gerlant VAN BERLAER;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Eigen Thuis waaruit blijkt dat:
•
22 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Marnix SNAUWAERT;
•
10 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;

Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Eigen Thuis waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Els SCHOUKENS;
•
12 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
2 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een vijfde geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Eigen Thuis waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jos SMETS;
•
12 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
2 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
Gaat over tot een zesde geheime stemming voor de voordracht van een bestuurder voor
de raad van bestuur van de vzw Eigen Thuis waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Annik DE SCHOUWER;
•
12 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Tom GAUDAEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een zevende geheime stemming voor de voordracht van een bestuurder
voor de raad van bestuur van de vzw Eigen Thuis waaruit blijkt dat:
•
21 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Marnix SNAUWAERT;
•
9 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
2 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Bart LAEREMANS.
Gaat over tot een achtste geheime stemming voor de voordracht van een bestuurder voor
de raad van bestuur van de vzw Eigen Thuis waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Els SCHOUKENS;
•
8 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS.
•
4 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Steven DUPONT;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
•
1 blanco stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Marleen VAN DE WEGHE aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Eigen Thuis.
Art. 2.
Mevrouw Annik DE SCHOUWER aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Eigen Thuis.
Art. 3.
De heer Marnix SNAUWAERT aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Eigen Thuis.
Art. 4.
Mevrouw Els SCHOUKENS aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Eigen Thuis.
Art. 5.
De heer Jos SMETS aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van de vzw Eigen Thuis.
Art. 6.
Mevrouw Annik DE SCHOUWER voor te dragen als bestuurder voor de raad van bestuur
van de vzw Eigen Thuis.
Art. 7.
De heer Marnix SNAUWAERT voor te dragen als bestuurder voor de raad van bestuur van
de vzw Eigen Thuis.

Art. 8.
Mevrouw Els SCHOUKENS voor te dragen als bestuurder voor de raad van bestuur van de
vzw Eigen Thuis.
Art. 9.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Eigen Thuis te zenden.
34e zaak:

vzw Den Diepen Boomgaard - Aanduiding van een afgevaardigde voor de
algemene vergadering en de raad van bestuur en aanduiding van een
bijkomende afgevaardigde in de raad van bestuur

Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vzw Den Diepen Boomgaard;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in deze vzw dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van de vzw Den
Diepen Boomgaard een afgevaardigde voor de algemene vergadering en de raad van
bestuur kan aanduiden;
Overwegende dat artikel 5 van de overeenkomst tot het toekennen van een lening aan
vzw Den Diepen Boomgaard van 17-9-2012 verder voorziet in een bijkomende
afgevaardigde in de raad van bestuur;
Gelet op het verzoek van de vzw Den Diepen Boomgaard om deze twee
vertegenwoordigers aan te duiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een afgevaardigde
voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw Den Diepen
Boomgaard waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Paul HERMANS;
•
11 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Steven DUPONT;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
2 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
Voorzitter Jos SMETS verlaat de vergadering en draagt het voorzitterschap over
aan schepen Marc VAN GODTSENHOVEN
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een bijkomende
afgevaardigde in de raad van bestuur van de vzw Den Diepen Boomgaard waaruit blijkt
dat:
•
20 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
5 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Gerlant VAN BERLAER;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Steven DUPONT;
•
5 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
Voorzitter Jos SMETS vervoegt de vergadering en neemt het voorzitterschap
over van schepen Marc VAN GODTSENHOVEN
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Paul HERMANS aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering en de raad van bestuur van de vzw Den Diepen Boomgaard.
Art. 2.
De heer William DE BOECK aan te duiden als bijkomende vertegenwoordiger voor de raad
van bestuur van de vzw Den Diepen Boomgaard.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Den Diepen Boomgaard te zenden.

Toegevoegde agendapunten
35e zaak:

Resolutie met betrekking tot de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap
(aangevraagd door Jean-Paul Windelen)
Motie tegen de verplichte inlijving van onze gemeente bij de
“Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel.”
(aangevraagd door Bart Laeremans)

Overwegnd dat de toegevoegde punten van de raadsleden Jean-Paul Windelen en Bart
Laeremans dezelfde thematiek behandelen en dat hun toelichtingen en voorstellen
derhalve achtereenvolgens worden beluisterd;
Gelet op het feit dat raadslid Laeremans voorstelt om over te gaan tot de stemming over
het voostel zoals geformuleerd door raadslid Windelen;
Gelet op de onderstaande argumentatie zoals ontwikkeld door raadslid Jean-Paul
Windelen:

Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op de Bijzondere wet van 19 juli 2012 tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel
betreft;
Overwegende dat een hoofdstedelijke gemeenschap wordt opgericht waar al de gemeenten van
Vlaams-Brabant verplicht deel van zullen uitmaken en dus ook Grimbergen;
Overwegende dat deze materie zodoende bij uitstek van gemeentelijk belang is;
Overwegende dat de gemeenten geen inbreng zullen hebben in de wijze waarop de hoofdstedelijke
gemeenschap wordt georganiseerd;
Overwegende dat het overleg zich toespitst op gewestmateries;
Overwegende dat het doel van de hoofdstedelijke gemeenschap beperkend wordt omschreven als het
overleg tussen “Brussel en zijn hinterland”;
Overwegende dat er niet mis te verstane signalen zijn die wijzen op politiek misbruik van dit nieuwe
overlegorgaan voor de uitbreiding van Brussel;
Overwegende dat het overleg en aanwezigheid in de hoofdstedelijke gemeenschap geen verplicht
karakter kan hebben;
Aangezien elke gemeente een bijzonder groot belang heeft bij constructief overleg en nauwe
samenwerking op basis van vrijwilligheid en niet met dwangmiddelen;
Aangezien de wijze waarop dit overleg wordt georganiseerd de kwaliteit en doeltreffendheid ervan
nauw beïnvloedt;
Aangezien het uitbouwen en financieren van structuren zonder duidelijke meerwaarde of die zelfs
indruisen tegen de belangen van onze lokale gemeenschap, ingaat tegen de notie van degelijk
bestuur;
Aangezien het lidmaatschap van deze hoofdstedelijke gemeenschap wel verplicht is, maar het
effectieve en constructieve overleg dat niet kan zijn;
Gelet op de oproep aan het college van burgemeester en schepenen welke raadslid JeanPaul Windelen op basis hiervan door de gemeenteraad wenst te laten goedkeuren en die
er toe strekt om:
•
geen overleg te plegen via de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en niet deel
te nemen aan de vergaderingen van deze nieuwe instelling;
•
enkel desgevallend overleg te organiseren op basis van noodzaak en via adequate en
reeds bestaande kanalen.
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen voor:
Steven Dupont, Jean Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe;

onthouden zich:
///
stemmen tegen:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Jean
Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 10 stemmen voor en 22 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
De oproep aan het college van burgemeester en schepenen te verwerpen om:
•
geen overleg te plegen via de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en niet deel
te nemen aan de vergaderingen van deze nieuwe instelling;
•
enkel desgevallend overleg te organiseren op basis van noodzaak en via adequate en
reeds bestaande kanalen.
Raadslid Anne Deman verlaat de vergadering.

Mondelinge vragen
Vanwege raadslid Karlijne Van Bree
Mevrouw Van Bree gaat in op een krantenartikel waarin melding gemaakt werd van
initiatieven die door voetbalclubs in Overijse en Machelen werden ontwikkeld en waarbij
een uur voor aanvang van de trainingen van de spelers lessen Nederlands worden
gegeven. In dit artikel werd door de jeugdverantwoordelijke van KFC Strombeek
aangegeven dat zijn club actueel niet aan een dergelijk initiatief toe is.
Mevrouw Van Bree stelt dat deze reactie getuigt van het ontbreken van bereidwilligheid
bij de club om de taalsituatie aan te pakken, en dit ondanks de schorsing als lid van de
sportraad.
Vanwege raadslid Philip Roosen
De heer Roosen wenst toelichting te geven bij het initiatief dat naar aanleiding van de
installatie van de gemeenteraad in onderling overleg met de partijen sp.a, N-VA,
Vernieuwing en UF werd genomen om gezamenlijk raadslid Gerlant Van Berlaer voor te
dragen als gemeenteraadsvoorzitter.
Met dit initiatief wensten de betrokkenen o.a. de transparante werking van de
gemeenteraad te bevorderen.
Aansluitend vraagt de heer Roosen om een gemeenteraadscommissie “beleid” in te
stellen, die bij kan dragen tot een coherente en transparante beleidsplanning. Een
dergelijk initiatief kan volgens de heer Roosen mede kaderen in een streven om de
klassieke tweespalt tussen meerderheid en oppositie te doorbreken en om het overleg te
maximaliseren. Aansluitend vraagt de heer Roosen dat de raadsleden tijdig over te
bespreken documenten zouden kunnen beschikken.
Vanwege raadslid Luk Raekelboom
De heer Raekelboom geeft aan dat er geruchten zijn dat de werken in de omgeving van
de Ringlaan het het zwembad te Strombeek-Bever nog zouden duren tot na het
bouwverlof van volgend jaar.
Vanwege raadslid Vera Van Impe
Mevrouw Van Impe sluit aan bij de vraag van de heer Raekelboom. Zij wijst erop dat de
parking die aangelegd werd naast de sporthal Vertommen herleid is tot een opslagplaats
voor aarde. Deze situatie veroorzaakt veel overlast voor de buurtbewoners en kan niet
blijven duren. Met de zomer in het verschiet zal een en ander leiden tot geweldige
stofvorming. Mevrouw Van Impe wenst dan ook te weten of dit een opslagplaats zal
blijven.
Vanwege raadslid Gerlant Van Berlaer
De heer Van Berlaer wenst te weten of er voorbereidingen worden getroffen voor een
elektronische werking van de gemeenteraad.

Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergaderingen van 20 december 2012 en van 2 januari 2013 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

