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

Aanwezig
Jos Smets, voorzitter;
Marleen Mertens, burgemeester;
Chris Selleslagh, Marc Van Godtsenhoven, Patrick Vertongen, William De Boeck, Paul
Hermans, Louis De Smedt, Eddie Boelens, Trui Olbrechts, schepenen:
Jean Dewit, Bart Laeremans, Marc Hamelrijckx, Alena Van den Bussche, Steven Dupont,
Jeannine Thielemans, 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. Lokale politie - Voorstel tot indiening van een verzoek om kandidaten aspirantinspecteur die opteren voor de lokale politie Grimbergen prioritair toe te laten tot de
opleiding en om aspiranten in opleiding hierover te bevragen
2. Lokale politie - Hoogdringende openstelling van 1 vacature commissaris
(bovenformatief) in het operationeel kader te begeven bij mobiliteit
3. Aanpassingen huishoudelijk reglement speelpleinwerking
4. Interne kredietaanpassing met nummers 45, 46, 47 en 48 voor het dienstjaar 2013 Kennisneming
5. Vzw Vereniging Parochiale Werken – Gewest Vilvoorde
Investeringstoelage voor uitgevoerde werken aan de Parochiezaal te Beigem Goedkeuring
6. Subsidies van gemeentewege aan vaderlandslievende verenigingen - Toewijzing Dienstjaar 2012
7. Gemeentelijke subsidie voor zonneboilers
8. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke maaltijden
9. Addendum bij de akte van 24 december 2012 betreffende het toekennen van een
recht van erfpacht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen met betrekking
tot het sportgebouw te Humbeek
10. Addendum bij de akte van 31 oktober 2012 betreffende het toekennen van een recht
van erfpacht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen met betrekking tot de
gemeentelijke sporthal Verbrande Brug
11. Samenwerkingsovereenkomst met nv Waterwegen en Zeekanaal inzake het zeekanaal
Brussel-Schelde en aanhorigheden, gelegen op het grondgebied van de gemeente
12. Aangepaste samenwerkingsovereenkomst met Renting Invest nv en Visie Construct
nv voor de verplaatsing van de dienstriolering op privédomein gelegen Veldkantstraat
99 (kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nr. 285y3) - Ontwerpakte voor de
ondergrondse inname voor openbaar nut en de vestiging van een erfdienstbaarheid
non-aedificandi op het perceel kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nr. 285y3
13. Basisonderwijs – Schoolraden – Vaststelling van de samenstelling van de personeelsen oudergeledingen van de schoolraden van de gemeentelijke basisscholen

14. Basisonderwijs – Kleuterafdeling – Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket na de krokusvakantie
15. Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad
16. OCMW-raadsverkiezingen 2-1-2013 – Kennisname geldigverklaring door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen
17. P.W.O.-Vilvoorde Sociale Werkplaats vzw - Aanduiding van 2 vertegenwoordigers voor
de algemene vergadering en voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad
van bestuur
18. Cultuurcentrum vzw - Aanduiding van 12 leden voor de algemene vergadering
19. Heemschut vzw - Aanduiding van 30 leden voor de algemene vergadering
20. Aanduiding van 24 leden in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek, waarvan 12 afgevaardigden van de politieke strekkingen van de
gemeenteraad en 12 vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen
21. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw - Aanduiding van 6 leden voor de
algemene vergadering
22. Lintbos vzw - Aanduiding van 12 vertegenwoordigers voor de algemene vergadering
23. Intergemeentelijke vereniging Haviland - Adviescomité Afvalbeleid - Aanduiding van
een gemeentelijke vertegenwoordiger
24. Inter-Regies - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
25. De Watergroep - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering;
en van een vertegenwoordiger in het provinciaal comité
26. Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba. (Jobpunt Vlaanderen) Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
27. Vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Aanduiding van een effectieve
en een plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en
voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
28. Vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voordracht van een kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur
29. Vzw Regionaal Landschap Groene Corridor - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voordracht
van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
30. Vzw Bosgroep Groene Corridor - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voordracht
van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
31. 3wplus Sociale Werkplaats vzw - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering
32. Vzw Levedale - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
en voordracht van 2 bestuurders en 2 plaatsvervangers voor de raad van bestuur
33. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant vzw - Aanduiding van een
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
34. Toerisme Vlaams-Brabant vzw - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voordracht
van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
35. Regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters vzw - Aanduiding van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering en
voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur

36. Vzw Kanaaltochten Brabant - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voordracht
van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur

Toegevoegde agendapunten
37. Oostvaartdijk aangevraagd door raadslid Eric Nagels
38. Toekenning van een gunstig advies voor de milieuvergunning voor het verwerken van
bodemassen op de Westvaartdijk aangevraagd door raadslid Eric Nagels
39. Fietspad Westvaartdijk aangevraagd door raadslid Gerlant van Berlaer
40. Bereikbaarheid van wijk Paalveld voor fietsers en voetgangers aangevraagd door
raadslid Bart Laeremans

Mondelinge vragen

Besloten zitting
41. Erkenning van personeelsleden die de gemeentesecretaris tijdens de periode van 1-42013 toe en met 31-3-2014 in geval van gewettigde afwezigheid kunnen vervangen
als waarnemer
42. Aanvraag eretitel van het ambt van burgemeester voor Eddy Willems
43. Verlening eretitel van het ambt van schepen voor Odiel Schelfhout

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij de loting tot aanduiding van het raadslid dat de stemmingen zal aanvangen wordt de
naam van Anne DEMAN getrokken. Gezien dit raadslid afwezig is, wordt met toepassing
van artikel 25, derde lid, van het huishoudelijk reglement het eerstvolgend aanwezig lid
op de ranglijst aangeduid. Het betreft hier Jean-Paul WINDELEN.
Raadsleden Anne Deman en Gerlant Van Berlaer vervoegen de vergadering.
Met toepassing van artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
vervoegt Guido Boone, als waarnemend korpschef van de lokale politie de
vergadering.
1e zaak:

Lokale politie - Voorstel tot indiening van een verzoek om kandidaten
aspirant-inspecteur die opteren voor de lokale politie Grimbergen prioritair
toe te laten tot de opleiding en om aspiranten in opleiding hierover te
bevragen

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones;
Gelet op het koninklijk Besluit van 7 maart 2001 tot vaststelling van de formatienormen
van de personeelsleden van de lokale politie dat de verhoudingen bepaalt tussen de
verschillende kaders van de lokale politie;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten (verder: RPPol);
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van
het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie
(ORG23);
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatieen werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale
dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale
dienstverlening aan de bevolking te verzekeren (PLP 10);
Gelet op het koninklijk besluit van 2 maart 2007 tot wijziging van verschillende teksten
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 2007 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk
besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het
administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2001 inzake de vaststelling van
het organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 maart 2002;
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 1 maart 2007 aangaande de uitbreiding van het
personeelskader, omwille van de opgelegde minimale verhouding van 16% tussen Calogpersoneel en totaal aanwezig personeel, waarbij de dienst onthaal van 2 bedienden naar
5 bedienden werd opgevoerd om het geüniformeerd personeel administratief te ontlasten;
Overwegende dat het minimaal effectief voor de politiezone Grimbergen op 72
personeelsleden in het operationeel kader en 5 personeelsleden in het administratief en
logistiek kader werd gebracht;
Overwegende dat de politiezone Grimbergen op datum van 1 januari 2013 slechts over 65
operationele personeelsleden beschikt (exclusief 2 gedetacheerde personeelsleden en
inclusief 2 agenten in opleiding);
Overwegende dat gezien het verschil tussen het minimaal effectief (72 operationelen) en
het effectief aanwezige operationele kader (65 operationelen) de politiezone Grimbergen
deficitair is ten belope van 7 operationele personeelsleden (5 inspecteurs van politie en 2
hoofdinspecteurs van politie);
Overwegende dat er in de afgelopen mobiliteitscyclus 2012-04 geen kandidaten waren
voor de in competitie gestelde functies;
Overwegende dat deficitaire zones gebruik kunnen maken van twee maatregelen om
bijkomende aanwervingen te doen:
•
enerzijds de prioritaire toelating tot de basisopleiding van kandidaten aspirantinspecteur die hun voorkeur voor de politiezone Grimbergen hebben uitgedrukt. Deze
toelating kan worden gegeven door de minister van Binnenlandse Zaken op basis van
artikel IV.I.33 RPPol nadat hiertoe een verzoek werd ingediend door de lokale politie
van Grimbergen;
•
anderzijds de mogelijkheid om met toepassing van artikel VI, II, 3bis, § 2, RPPol in
vacatures die na hun vacantverklaring niet ingevuld geraken aspiranten-inspecteur
van politie te benoemen die in de loop van hun basisopleiding hun voorkeur hebben
geuit om te worden aangewezen in in de politiezone Grimbergen, en dit van zodra zij
geslaagd zijn in de basisopleiding.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2012 in het kader van art. VI.II.3bis,
§2 RPPol5 van de deficitaire plaatsen in het basiskader open te stellen voor aspirantinspecteurs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De minister van Binnenlandse Zaken aan te schrijven met het verzoek gebruik te mogen
maken van de mogelijkheid om 5 kandidaten aspirant-inspecteur die hun voorkeur uiten
voor de lokale politie Grimbergen prioritair toe te laten tot de basisopleiding.

Art. 2.
Een afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan:
•
de minister van Binnenlandse Zaken,
•
de federale politie Algemene directie van het personeel, directie van de mobiliteit en
het loopbaanbeheer,
•
de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
•
de Vlaamse minister van Binnenlandse zaken.
Raadslid Steven Dupont vervoegt de vergadering.
2e zaak:

Lokale politie - Hoogdringende openstelling van 1 vacature commissaris
(bovenformatief) in het operationeel kader te begeven bij mobiliteit

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°en
vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19 §1
eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid, VI.II.46
eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 februari 2012 om de permanente openstelling
in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2012 goed te
keuren;
Gelet op het feit dat de in de errata in verband met de betrekkingen die men in de
mobiliteitscyclus 2013-01 in competitie wenste te stellen ten laatste op 15 maart 2013
moesten worden meegedeeld aan de Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer
van de federale politie;
Gelet op de ernstige deficitaire situatie binnen het officierenkader van onze lokale politie;
Gelet op het feit dat twee aanbiedingen tot detachering, gepubliceerd binnen de federale
politie, zonder gevolg bleven;
Gelet op de collegebeslissing van 25 februari 2013 om een boventallige functie van
commissaris interventie in mobiliteit open te stellen en deze via de errata te laten
opnemen in de mobiliteitscyclus 2013/01;
Overwegende het feit dat deze operatie een meerkost voor de personeelsuitgaven
gedurende zes maanden betekent;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De beslissing bij hoogdringendheid van het college van burgemeester en schepenen van
25 februari 2013 aangaande de openstelling van 1 boventallige vacature van commissaris
in het operationeel kader te begeven bij mobiliteit, goed te keuren.
Guido Boone, waarnemend korpschef van de lokale politie, verlaat de
vergadering.

3e zaak:

Aanpassingen huishoudelijk reglement speelpleinwerking

Gelet op het huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking zoals goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 24 januari 2002, aangepast in de gemeenteraadszittingen van
27 februari 2003, 18 december 2003, 26 januari 2006, 28 februari 2008 en 24 februari
2011;
Gelet op de vraag om voorstellen te formuleren die bij kunnen dragen tot het financieel
evenwicht van de gemeente;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om met betrekking
tot de speelpleinwerking de volgende aanpassingen door te voeren:
•
afschaffen van het gratis drankje dat de kinderen 's voormiddags krijgen;
•
inzet van één i.p.v. twee bussen voor de busdienst 's avonds;
•
afschaffen van de warme middagmaaltijd;
•
verhogen van de dagprijs;
•
verhoging van de prijs per busrit van € 0,50 euro naar € 1;
Overwegend dat hierdoor € 10.500 meer inkomsten en € 16.150 minder uitgaven kunnen
worden begroot;
Gelet op het feit dat de speelpleinfolder reeds verspreid werd voor de paasvakantie en dat
de tarieven daarvoor dus niet meer aangepast kunnen worden;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad bevoegd is om het huishoudelijk reglement van de
speelpleinwerking vast te stellen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Philip
Roosen, Elke Wouters, Anne Deman;
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe;
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 7 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
In verband met de speelpleinwerking om:
•
geen chocomelk/fruitsap meer te geven in de voormiddag;
•
de busdienst 's avonds te reorganiseren zodat er maar één bus moet ingelegd worden
in plaats van twee;
•
de warme maaltijden 's middags af te schaffen;
•
de tarieven aan te passen;
•
het tarief voor een busrit te verhogen van € 0,50 naar € 1.
Art. 2.
Rekening houdend met het bepaalde in artikel 1 het volgend gecoördineerd huishoudelijk
reglement van de gemeentelijke speelpleinwerking goed te keuren:
Artikel 1
De verantwoordelijkheid voor de werking ligt bij de dienst Welzijn.
Artikel 2. Gebruikers
Kinderen kunnen ingeschreven worden voor deelname aan de speelpleinwerking indien ze
kleuter- of lager onderwijs volgen EN aan 1 van volgende voorwaarden voldoen:
•
(1 van) de ouder(s) wonen/woont in Grimbergen;
•
(1 van) de ouder(s) zijn/is tewerkgesteld bij het lokale bestuur;
•
het kind loopt school in Grimbergen.

Tijdens de zomervakantie wordt een inclusiewerking georganiseerd voor kinderen met
een verstandelijke handicap. De maximale leeftijd om deel te nemen aan deze
inclusiewerking wordt bepaald op 14 jaar. Er mogen slechts 10 kinderen per
werkingsperiode van 2 weken deelnemen aan de inclusiewerking. Voor de deelnemers aan
de inclusiewerking gelden de hierboven opgesomde deelnemingsvoorwaarden niet. Ook
de broers/zussen van de kinderen uit de inclusiewerking kunnen deelnemen aan de
speelpleinwerking zolang ze lager onderwijs volgen.
Artikel 3. Werkingsperiode
Er wordt een werking opgezet tijdens de paas- en zomervakantie.
Tijdens de paasvakantie wordt er elke weekdag speelpleinwerking georganiseerd.
Tijdens de zomervakantie wordt er gedurende minimaal 7 weken speelpleinwerking
georganiseerd. De effectieve werkingsperiode voor de zomerspeelpleinwerking wordt
jaarlijks vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen, in samenspraak
met de directeur van de gemeentelijke basisschool Mozaïek en de stuurgroep van het
speelplein.
Een speelpleindag loopt van 7.30 u. tot 18 u.
Artikel 4. Inschrijvingsprocedure
De kinderen zijn verplicht zich vooraf te laten inschrijven en de nodige bijdrage te
betalen.
Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf het ogenblik dat de promotie wordt gevoerd
tot:
•
2 weken voor de start van de paasvakantie voor de paasspeelpleinwerking
•
midden juni voor de zomerspeelpleinwerking in de maand juli
•
midden juli voor de zomerspeelpleinwerking in de maand augustus.
De exacte datum van het einde van elke inschrijvingsperiode wordt telkens in de brochure
vermeld.
Omwille van de beperkte periode tussen het afsluiten van de inschrijvingsperiode en de
effectieve start van de speelpleinwerking kunnen de animatoren reeds aangesteld worden
vooraleer het aantal inschrijvingen definitief bekend is. Het aantal animatoren zal bepaald
worden op basis van het maximaal aantal toegelaten kinderen (voor de zomervakantie) of
70% daarvan (voor de paasvakantie).
Er geldt een inschrijvingsstop op 265 kinderen per dag. Dit dagtotaal wordt verder
opgesplitst in maximum aantallen per groep (donskes: 15; flensjes: 30; bubbels: 40;
bamboos: 40; bengels: 30; biebels: 30; kwamkwammers: 60; tsjeezers:20).
Er blijft een mogelijkheid bestaan om de maximale dagaantallen per groep te
overschrijden met 10% om er voor te zorgen dat alle kinderen van eenzelfde gezin op
dezelfde dagen naar het speelplein kunnen komen. Er kan ook enige flexibiliteit aan de
dag gelegd worden gedurende de inschrijvingsperiode wanneer opgemerkt wordt dat er
voor sommige groepen nog veel vrije plaatsen zijn en voor andere het aantal beschikbare
plaatsen reeds overschreden is. Deze flexibiliteit in maximum aantal inschrijvingen per
groep mag in geen geval tot gevolg hebben dat het maximum dagtotaal van 265 kinderen
wordt overschreden.
Elk kind mag maximaal 20 dagen inschrijven voor de zomervakantie. Hierop kan enkel
een uitzondering toegestaan worden voor kinderen die worden aangedragen door
sleutelfiguren (zie artikel 7) en op voorwaarde dat deze sleutelfiguren oordelen dat een
langere periode op het speelplein aangewezen is in het belang van het kind.
In de paasvakantie wordt er geen maximum aantal speelpleindagen per kind opgelegd.
Artikel 5. Locatie
De speelpleinwerking wordt georganiseerd in de gemeentelijke basisschool Mozaïek te
Humbeek.
Artikel 6. Busvervoer
Er wordt busvervoer georganiseerd om de kinderen uit alle deelgemeenten op te halen en
terug te brengen. Een busrit (ochtend of avond) kost € 1 en dient gereserveerd en
betaald te worden bij de inschrijving.
Artikel 7. Deelnemingsbijdrage
Kinderen:

Kinderen die in Grimbergen

Dagprijs
Dagprijs voor kind uit eenouderof groot gezin*

-waarvan (1 van) de
ouders(s) woonachtig zijn
(is) te Grimbergen
-van personeelsleden van
het lokale bestuur en de
gemeentelijke vzw's
- die deelnemen aan de
inclusiewerking of broer/zus
zijn van een kind uit deze
werking

school lopen, maar die niet
onder 1 van hiernaast
vermelde categorieën
vallen

€7

€ 10

€6

€9

*Een groot gezin is een gezin met minstens 3 kinderen onder de 18 jaar.
Per werkingsperiode van 2 weken kunnen maximaal 10 gezinnen die zich in een financieel
zwakkere situatie bevinden, genieten van een korting van 50% op de dagprijs. Deze
gezinnen worden doorverwezen via zogenaamde "sleutelfiguren" (huisartsen, politie,
OCMW, Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen en de scholen).
Artikel 8. Rechten en plichten van de gebruikers
Het speelmateriaal is en blijft eigendom van het gemeentebestuur. Iedere gebruiker en
animator zal er zorg voor dragen dat het speelmateriaal in degelijke staat afgeleverd
wordt.
Behoudens de gevallen gedekt door de verzekeringspolis afgesloten door het
gemeentebestuur, is elke gebruiker burgerlijk verantwoordelijk voor de ongevallen alsook
voor de eventuele schade die hij zou kunnen veroorzaken.
Artikel 9. Ziekte en ongevallen
•

•
•

Ziekte en ongevallen, ook op de heen- en terugweg, dienen binnen de 24 uur gemeld
te worden bij de dienst Welzijn. De aangifteformulieren voor de
ongevallenverzekering dienen zo snel mogelijk afgehaald te worden bij een
medewerker van de dienst Welzijn (op het gemeentehuis of op het speelplein).
Het inschrijvingsgeld kan enkel terugbetaald worden bij indiening van een
doktersattest.
Het lokaal "eerste hulp bij ongevallen" dient steeds open en bereikbaar te zijn. De
telefoonlijst van de dokters en apothekers van dienst hangt steeds in het lokaal.

Artikel 10.
Bij niet naleving van onderhavig reglement is de dienst Welzijn bij machte iedere
overtreder de toegang tot het speelplein te ontzeggen.
Art. 3.
Het aangepaste huishoudelijk reglement in werking te laten treden vanaf 15 april 2013.
Raadslid Eric Nagels vervoegt de vergadering.
4e zaak:

Interne kredietaanpassing met nummers 45, 46, 47 en 48 voor het
dienstjaar 2013 – 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 februari 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 45 aan het budget 2012 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 18 februari 2012 de interne
kredietaanpassing met nummer 46 aan het budget 2012 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 25 februari 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 47 aan het budget 2012 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 4 maart 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 48 aan het budget 2012 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen aan het budget 2012 worden ter
kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 45
GBB-CBS/0119-00/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 186.192,18

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

€ 6.945,85

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

€ 14.532,23

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

€ 21.394,23

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

€ 27.330,90

GBB-CBS/0050-00/6132070/
BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN/U

€ 25,00

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

€ 36.284,09

GBB-CBS/0112-00/6140100/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 8.364,92

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

€ 10.350,32

€ 98,60

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

€ 21.970,24

€ 6.086,35

GBB-CBS/0899-02/6120030/

€ 29.833,19

€ 5.504,84

€ 100,00
€ 100,00
€ 28,42
€ 28,42
€ 2.247,08
€ 2.247,08
€ 6,00
€ 6,00

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-CBS/0899-02/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 555,44

€ 35,28

GBB-CBS/0899-04/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 11.874,00

€ 797,04

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

€ 9.771,68

€ 418,84

GBB-CBS/0899-03/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.751,00

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

€ 108.273,38

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

€ 1.568.488,76

€ 53,92

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

€ 593.725,10

€ 51,42

GBB-CBS/0130-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 12.940,95
€ 108.273,38

€ 100.672,59

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

€ 9.274,56

€ 3.333,38

GBB-CBS/0119-00/6201020/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 16.679,73

€ 16.679,73

GBB-CBS/0119-00/6202020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 100,00

€ 100,00

GBB-CBS/0119-00/6231990/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 6.000,00

€ 2.870,00

GBB-CBS/0119-00/6231992/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 15.000,58

€ 15.000,58

GBB-CBS/0130-00/6206010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U
GBB-CBS/0100-00/6240100/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 45.479,14
€ 113.670,54

€ 175.000,00

GBB-CBS/0130-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 113.670,54

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

€ 6.356,47

€ 6.356,47

GBB-CBS/0703-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 9.200,00

€ 2.445,25

GBB-CBS/0703-00/6206030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 8.801,72

GBB-CBS/0740-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 127.923,79

€ 804,81

GBB-CBS/0703-00/6202020/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 100,00

€ 100,00

GBB-CBS/0703-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 9.300,00

€ 3.125,51

GBB-CBS/0703-00/6231992/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 2.250,00

€ 2.250,00

GBB-CBS/0709-00/6201020/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 5.632,00

€ 5.632,00

GBB-CBS/0709-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 3.298,58

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

€ 112.547,16

€ 60.303,74

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

€ 29.734,94

€ 734,52

GBB-CBS/0700-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 2.728,00

€ 697,99

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

€ 8.753,75

€ 2.248,36

GBB-CBS/0700-00/6211210/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 5.720,00

€ 5.720,00

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

€ 7.971,39

€ 1.085,83

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

€ 250,26

€ 250,26

GBB-CBS/0701-00/6201030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 1.936,00

€ 1.936,00

GBB-CBS/0701-00/6202010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 114.700,00

€ 412,97

GBB-CBS/0701-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 4.576,00

€ 4.576,00

GBB-CBS/0701-00/6211210/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 7.392,00

€ 7.392,00

GBB-CBS/0701-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 9.200,00

€ 432,93

GBB-CBS/0701-00/6231992/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 264,00

€ 264,00

GBB-CBS/0703-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 227.500,00

€ 21.293,51

GBB-CBS/0703-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 72.250,00

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

€ 62.724,03

€ 40.000,00

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

€ 99.834,60

€ 23.535,30

GBB-CBS/0740-00/6201020/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 38.104,00

€ 38.104,00

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

€ 15.197,11

€ 5.521,83

GBB-CBS/0740-00/6212110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 10.850,00

GBB-CBS/0740-00/6216000/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 5.934,51

€ 1.105,81
€ 216.082,66

I.K. 46
GBB-CBS/0802-04/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 750,00

GBB-CBS/0802-01/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.300,00

€ 100,00
€ 100,00

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

€ 844,00

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

€ 12.639,89

€ 500,00

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

€ 652,85

€ 150,00

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

€ 41.299,22

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

€ 23.618,71

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

€ 38.334,90

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

€ 803.469,58

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

€ 1.362.814,40

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

€ 54.448,07

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

€ 24.328,35

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

€ 128.334,36

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

€ 10.467,00

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

€ 36.278,09

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

€ 5.941,18

€ 500,00

€ 150,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 5.503,00
€ 5.503,00
€ 877,80
€ 877,80
€ 1.350,00
€ 1.350,00
€ 3.333,38
€ 3.333,38

I.K. 47
GBB-CBS/0301-00/6140250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.368.317,40

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

€ 797.966,58

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

€ 14.769,91

GBB-CBS/0600-00/6470100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 11.305,53
€ 11.305,53
€ 1.825,75
€ 1.825,75

ACT-48/0600-00/2141000/
BESTUUR/CBS/60/IE-8/U

€ 49.406,11

ACT-45/0600-00/2141000/
BESTUUR/CBS/60/IE-8/U

€ 25.000,00

€ 2.805,63
€ 2.805,63

I.K. 48
GBB-CBS/0802-03/6160160/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 2.681,41

GBB-CBS/0802-03/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.773,97

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

€ 21.339,05

GBB-CBS/0710-00/6492030/

€ 0,00

€ 149,84
€ 149,84
€ 3.250,00
€ 3.250,00

BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U
GBB-CBS/0050-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 19.374,63

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

€ 25.083,82

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

€ 22.724,03

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

€ 15.348,98

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

€ 23.920,95

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

€ 176.379,97

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

€ 12.944,16

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

€ 50,00

5e zaak:

€ 349,67
€ 349,67
€ 825,66
€ 825,66
€ 1.508,70
€ 1.508,70
€ 75,00
€ 75,00

Vzw Vereniging Parochiale Werken – Gewest Vilvoorde
Investeringstoelage voor uitgevoerde werken aan de Parochiezaal te
Beigem – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de nieuwe aanvraag tot financiële tegemoetkoming ingediend door de Vereniging
der Parochiale Werken - Gewest Vilvoorde, afdeling O.L.V. Beigem ten behoeve van de
parochiezaal te Beigem;
Gelet dat in deze aanvraag wordt verwezen naar de uitvoering van de volgende werken
met kostenraming:
1. Globale aanpak podium.
•
aanschaf muziekinstallatie met microfoons en toebehoren
•
versteviging plafond podium
•
brandvertragende isolatie / lattenstructuur / afwerkingsplaten
•
vernieuwen verlichting podium
•
vernieuwen podiumgordijnen
•
verfwerken podium (aankoop verf)
Totaal raming aanpassingen podium

€ 1.500,00
€ 500,00
€ 2.500,00
€ 800,00
€ 3.000,00
€ 450,00
€ 8.750,00

2. Meubilair.
•
vervangen kapotte stoelen en tafels en aankoop stapelkarren

€ 7.500,00

3. Aanpassingen sanitair.
vervangen mannentoiletten om problemen geurhinder op te lossen
•
aankoop nieuwe toiletten

€ 500,00

4. Vervangen binnendeuren.
vervangen tussendeuren ter hoogte van inkomhall ten gevolge van een inbraak.
•
binnendeuren
€ 2.000,00
5. Vervangen boiler.
de warmwater boiler in de kelder is dringend aan vervanging toe.
•
nieuwe boiler
Totaal raming werkjaar 2011

€ 1.250,00
€ 20.000,00

Gelet dat in het verleden reeds financiële tegemoetkomingen door de gemeenteraad
werden goedgekeurd ten voordele van deze parochiezaal;
Gelet dat de laatste beslissing dateert van 24 maart 2011 waarbij een toelage werd
verleend, vastgesteld op 5% van de reeds uitgevoerde werken van 31 mei 2007 tot 3
februari 2010, hetzij € 2.136,00;
Gelet dat deze aanvraag niet staat opgenomen in het gemeentelijk meerjarenplan;
Gelet op het feit dat deze parochiezaal noodzakelijk is ter ondersteuning van het
gemeenschapsleven in de deelgemeente Beigem en tevens van belang is voor de ruimere
Grimbergse gemeenschap;
Gelet dat het derhalve van belang is om deze infrastructuur te onderhouden en te
verbeteren zodat zij aangepast blijft aan de normen en verwachtingen van vandaag;
Gelet op het feit dat in het verleden zowel voor de opbouw en het onderhoud van het
Parochiaal Centrum te Humbeek als voor het onderhoud en de verfraaiing van de
parochiezaal te Beigem kredieten zijn uitgetrokken;
Overwegende dat het derhalve passend is dat de gemeente, binnen zekere perken, een
tussenkomst zou verlenen voor de werken die noodzakelijk zijn voor een verder passend
en veilig gebruik van deze zaal;
Overwegende dat een muziekinstallatie met microfoons en toebehoren voor ruimere
activiteiten van derden voornamelijk door deze derden zelf zullen worden aangebracht;
Overwegende verfwerken aan het podium als louter onderhoudswerken kunnen worden
beschouwd;
Overwegende dat voor de vervanging van binnendeuren als gevolg van een inbraak
beroep kan worden gedaan op een tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij;
Overwegende dat voor de andere werken kan worden tussengekomen a rato van 5 % van
de bewezen effectieve kosten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Eric Nagels;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Aan de vzw Vereniging Parochiale Werken - Gewest Vilvoorde, afdeling Beigem,
Zevensterre 9 te 1852 Grimbergen wordt een investeringssubsidie toegekend met
betrekking tot de uitvoering van renovatiewerken aan de parochiezaal van Beigem en
hiervoor worden de nodige middelen opgenomen in het budget 2013 via een
budgetwijziging.
Art. 2.
Het bedrag van deze toelage wordt vastgesteld op 5% (€ 802,50) van de met facturen
aangetoonde uitgaven voor de volgende aankopen en/of werken:
1. Globale aanpak podium.
•
versteviging plafond podium
•
brandvertragende isolatie / lattenstructuur / afwerkingsplaten
•
vernieuwen verlichting podium
•
vernieuwen podiumgordijnen
Totaal raming aanpassingen podium

€ 500,00
€ 2.500,00
€ 800,00
€ 3.000,00
€ 6.800,00

2. Meubilair.
•
vervangen kapotte stoelen en tafels en aankoop stapelkarren

€ 7.500,00

3. Aanpassingen sanitair.
•
aankoop nieuwe toiletten
4. Vervangen boiler.
•
nieuwe boiler

€ 500,00
€ 1.250,00

6e zaak:

Subsidies van gemeentewege aan vaderlandslievende verenigingen Toewijzing - Dienstjaar 2012

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de instructies vervat in de omzendbrief BB 2011/03 met betrekking tot het
opstellen van het budget 2012;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
Gelet op het krediet van € 954,00 ten voordele van de Grimbergse vaderlandslievende
verenigingen, opgenomen in het gemeentelijk budget 2012 onder jaarbudgetrekening
0709-00 6492030;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus
1983 waarin de toekenningvoorwaarden van subsidieverdeling werden vastgesteld voor
de vaderlandslievende verenigingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom;
onthouden zich:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Vera Van Impe, Eric Nagels, 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, Philip
Roosen, Elke Wouters;
BESLIST: 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Enig artikel.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2012 worden toegewezen
ten voordele van de Grimbergse vaderlandslievende verenigingen:
•
Comité Gedenkteken Gesneuvelden Borgt
€ 89,04
•
K.N.S.B. Centrum
€ 100,97
•
Oud Soldatenbond Verbrande Brug
€ 203,52
•
K.N.S.B. Humbeek
€ 136,74
•
Nationale Strijdersbond – Afdeling Strombeek-Bever
€ 160,59
•
K.M. der gewezen soldaten van het Belgisch leger
€ 263,15
7e zaak:

Gemeentelijke subsidie voor zonneboilers

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 en 43;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 september 2011 houdende de toekenning
van een premie voor het plaatsen van een fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers;
Gelet op de bepaling in voormelde beslissing om voor plaatsing van fotovoltaïsche
zonnepanelen na 31 december 2012 geen subsidie meer toe te kennen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2008 betreffende de intekening
op de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2009-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 september 2011 tot goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met Eandis met betrekking tot gegevensoverdracht voor
het toekennen van premies in het kader van rationeel energiegebruik;
Overwegend dat deze overeenkomst mogelijk maakt dat de inwoners enkel een
subsidieaanvraag moeten indienen bij Eandis, om zowel in aanmerking te komen voor de

subsidie van Eandis als de gemeentelijke subsidie mits subsidievoorwaarden van Eandis
worden overgenomen;
Overwegend dat het wenselijk is de subsidie voor zonneboilers te verlengen om het
rationeel gebruik van energie te stimuleren;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot vaststelling van
een nieuw subsidiereglement voor zonneboilers waarbij de subsidie van € 150 per
installatie wordt verdergezet tijdens de periode van 1 januari 2013 tot en met uiterlijk 31
december 2014;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een subsidie toe te kennen voor de plaatsing van een zonneboiler bij woningen in de
gemeente Grimbergen, vanaf 1 januari 2013 tot en met uiterlijk 31 december 2014 en
zolang netbeheerder Eandis de REG-premie verstrekt.
Art. 2.
Om op de subsidie aanspraak te kunnen maken dient te worden voldaan aan de
voorwaarden vervat in het premiereglement van netbeheerder Eandis.
Art. 3.
De installatie moet in overeenstemming zijn met de regels van goed vakmanschap en
moet geplaatst zijn in een vergund gebouw volledig gelegen op het grondgebied van de
gemeente Grimbergen.
Art. 4.
Het subsidiebedrag bedraagt € 150 voor de plaatsing van een zonneboiler. De subsidie
kan per adres slechts eenmaal worden toegekend.
Art. 5.
De subsidie kan worden aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier van
netbeheerder Eandis. Het formulier dient samen met een kopie van de facturen die de
uitgaven staven te worden overgemaakt aan de netbeheerder, die zich uitspreekt over
het al dan niet toekennen van de subsidie.
Art. 6.
Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies van om het even welke
instelling of overheid, op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen premies 90% van de
kostprijs van de installatie niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag
van de gemeentelijke premie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 90% van de
kostprijs van de zonneboiler.
Art. 7.
De subsidie geldt voor aanvragen waarvan de facturen werden opgemaakt vanaf 1 januari
2013 tot en met uiterlijk 31 december 2014 en zolang netbeheerder Eandis de REGpremie verstrekt.
Art. 8.
De subsidie wordt slechts toegekend binnen de perken van het door de gemeenteraad
goedgekeurde budget en gebeurt op basis van het tijdstip waarop een aanvraag wordt
ingediend.
Art. 9.
De subsidie zal binnen een redelijke termijn na indienen van de facturen en eventuele controle ter
plaatse worden uitbetaald na beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10.
De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie
moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking
blijven op hetzelfde adres, zoniet behoudt het college van burgemeester en schepenen
zich het recht voor om de subsidie terug te vorderen.

Art. 11.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Raadslid Jean Dewit vervoegt de vergadering.
8e zaak:

Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke maaltijden

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29/11/2007 (26e zaak), gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 25/10/2010 (7e zaak), houdende het tariefreglement voor
het gebruik van de maaltijden klaargemaakt in de gemeentelijke keuken;
Overwegende dat het noodzakelijk is het evenwicht te behouden in de gemeentelijke
ontvangsten en uitgaven;
Overwegende dat door de voortschrijdende stijging van de levensduurte een aanpassing
van de tarieven van de gemeentelijke maaltijden zich opdringt;
Overwegende dat in het kader van besparingsmaatregelen voorgesteld wordt vanaf de
zomervakantie 2013 geen warme maaltijden meer aan te bieden aan de gemeentelijke
speelpleinwerking en de gemeentelijke sportkampen;
Overwegende dat voorgesteld wordt geen warme maaltijden meer aan te bieden aan
"Gepensioneerde personeelsleden", "Overige gemeentelijke initiatieven" en "Grimbergse
verenigingen die kinderopvanginitiatieven organiseren tijdens de schoolvakanties",
aangezien er dienaangaande de laatste jaren geen enkele aanvraag meer werd ingediend;
Gelet op artikel 37 bis § 2 van het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, waardoor een
wijziging van het pedagogisch project of schoolreglement ten vroegste uitwerking kan
hebben in het daaropvolgende schooljaar tenzij de wijziging het rechtstreekse gevolg is
van nieuwe regelgeving;
Overwegende dat voor wat de soepen betreft voorgesteld wordt deze aan te bieden aan
0,50 euro per soep;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Philip
Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk
Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels;
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;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Artikel 1.
Het tariefreglement voor het gebruik van gemeentelijke maaltijden aan te passen zoals
bepaald in de hiernavolgende artikelen.
Art. 2.

PERSONEELSLEDEN (vanaf 01/05/2013)
•

•
•

personeelsleden van gemeente en OCMW die genieten van
maaltijdcheques:
(te betalen met een maaltijdcheque of met geld)
het onderwijzend personeel, het personeel van de lokale politie
en de jobstudenten:
het personeel van gemeentelijke vzw’s:

6,50 euro
6,50 euro
6,50 euro

•

soep

0,50 euro

Art. 3.

SCHOOLKINDEREN (vanaf 01/09/2013)
MET DESSERT
•
kleuters:
•
leerlingen lager onderwijs:
•
leerlingen lager onderwijs uit grote gezinnen (3 of meer kinderen
minder dan 18 jaar):
ZONDER DESSERT
•
kleuters:
•
leerlingen lager onderwijs:
•
leerlingen lager onderwijs uit grote gezinnen (3 of meer kinderen
minder dan 18 jaar):
SOEP
•
kleuters:
•
leerlingen lager onderwijs:
•
leerlingen lager onderwijs uit grote gezinnen (3 of meer kinderen
minder dan 18 jaar):

2,80 euro
3,00 euro
2,90 euro
2,60 euro
2,80 euro
2,70 euro
0,50 euro
0,50 euro
0.50 euro

Art. 4.

OCMW (vanaf 01/05/2013)
•
•

voor maaltijdbedeling aan huis en aan het dienstencentrum Ter Borre:
soep

4,90 euro
0,50 euro

Art. 5.

ANDERE INITIATIEVEN (vanaf 01/05/2013)
•

soep:

0,50 euro

Voorwaarde:
De organisatoren dienen zelf in te staan voor het vervoer van de soep, evenals voor de
bediening en de afwas van de containers e.d. waarin deze geleverd wordt.
Art. 6.
Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 22/11/2001 (1e zaak) dient het
personeel dat maaltijden uit de gemeentekeuken gebruikt, voor de betaling hiervan de
waarde van een volledige maaltijdcheque per maaltijd te gebruiken en zal bij een
eventuele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de maaltijdcheque deze regeling
van toepassing blijven.
Art. 7.
Rekening houdend met de bepalingen van artikel 6 van dit reglement zullen de
maaltijdtarieven van de personeelsleden die niet genieten van maaltijdcheques (het
onderwijzend personeel, het personeel van de lokale politie en het personeel van de
gemeentelijke vzw's) steeds gelijkgeschakeld worden met de eventuele aanpassingen van
de waarde van de maaltijdcheque.
Art. 8.
Voor de maaltijdgebruikers vermeld onder de artikelen 3 en 4 gebeurt de inning door de
financieel beheerder op basis van een factuur.
Art. 9.
De maaltijdtarieven zullen jaarlijks op 1 september aangepast worden aan de evolutie van
het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Art. 10.
De bovengenoemde beslissing van de gemeenteraad van 29/11/2007 (26e zaak),
gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 25/10/2010 (7e zaak), wordt na de
aanpassingen die van kracht worden op 01/05/2013, opgeheven op 01/09/2013.

9e zaak:

Addendum bij de akte van 24 december 2012 betreffende het toekennen
van een recht van erfpacht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
met betrekking tot het sportgebouw te Humbeek

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012 waarin de
ontwerpovereenkomst met betrekking tot het in erfpacht geven van de kleedkamers met
tribune en cafetaria te Humbeek werd aangepast en goedgekeurd en waarin werd bepaald
dat het jaarlijks te betalen canon 5.729,50 euro zal bedragen;
Overwegend dat de akte met betrekking tot het toekennen van een recht van erfpacht
aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen met betrekking tot het sportgebouw te
Humbeek op 24 december 2012 werd verleden;
Overwegend dat er een foutieve berekening blijkt te zijn gebeurd en dat de totale
erfpachtvergoeding 470.819.99 euro dient te bedragen, namelijk 470.720,99 euro voor
het gebouw en 99,00 euro voor de grond, en niet 567.220,01 euro, zoals staat vermeld in
de akte;
Gezien de jaarlijkse canon voor deze erfpacht op basis hiervan moet worden aangepast
en 4.755,76 euro zal bedragen en niet 5.729,50 euro;
Gezien ook de btw die de erfpachter verschuldigd zal zijn op de waarde van het gebouw
en het bijbehorende terrein op basis hiervan moet worden aangepast en 98.872,20 euro
zal bedragen en niet 119.116,20 euro;
Gelet op het feit dat, met het oog op deze aanpassingen aan de akte van 24 december
2012 betreffende het toekennen van een recht van erfpacht aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen met betrekking tot het sportgebouw te Humbeek, een
addendum dient te worden goedgekeurd om gehecht te worden aan voornoemde akte;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het addendum bij de akte van 24 december 2012 betreffende het toekennen van een
recht van erfpacht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen met betrekking tot
het sportgebouw te Humbeek zoals voorgelegd in de zitting van heden, goed te keuren.
10e zaak:

Addendum bij de akte van 31 oktober 2012 betreffende het toekennen van
een recht van erfpacht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
met betrekking tot de gemeentelijke sporthal Verbrande Brug

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2012 waarin de
ontwerpovereenkomst met betrekking tot het in erfpacht geven van de gemeentelijke
sporthal Verbrande Brug en bijbehorende grond werd en goedgekeurd en waarin werd
bepaald dat het jaarlijks te betalen canon 11.197,20 euro zal bedragen;
Overwegend dat de akte met betrekking tot het toekennen van een recht van erfpacht
aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen met betrekking tot de gemeentelijke
sporthal Verbrande Brug op 31 oktober 2012 werd verleden;
Overwegend dat niet alle facturen werden ingediend bij de oorspronkelijk aangifte;
Overwegend dat de totale maatstaf van heffing van deze bijkomende facturen 154.479,41
euro bedraagt;
Overwegend dat de btw hierop 32.440,68 euro bedraagt;
Overwegend dat de volledige aftrek van de btw aanvaard wordt door de btw-administratie
voor zover de verkoopprijs van het zakelijk recht tenminste 97,5% van de oprichtingsprijs
bedraagt wanneer het zakelijk recht wordt gevestigd voor een periode van 10 jaar of
meer;

Gezien derhalve het totaalbedrag van de erfpachtvergoeding verhoogd moet worden tot
1.263.002,37 euro opdat de gemeente alsnog kan vragen om de volledige btw van
32.440,68 euro in mindering te brengen;
Gezien de jaarlijkse canon voor deze erfpacht op basis hiervan moet worden aangepast
en 12.757,60 euro zal bedragen en niet 11.197,20 euro;
Gezien ook de btw die de erfpachter verschuldigd zal zijn op de waarde van het gebouw
en het bijhorende terrein op basis hiervan moet worden aangepast en 265.230,50 euro
zal bedragen en niet 232.789,82 euro;
Gelet op het feit dat, met het oog op deze aanpassingen aan de akte van 31 oktober 2012
betreffende het toekennen van een recht van erfpacht aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen met betrekking tot de gemeentelijke sporthal Verbrande
Brug, een addendum dient te worden goedgekeurd om gehecht te worden aan
voornoemde akte;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het addendum bij de akte van 31 oktober 2012 betreffende het toekennen van een recht
van erfpacht aan het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen met betrekking tot de
gemeentelijke sporthal Verbrande Brug zoals voorgelegd in de zitting van heden, goed te
keuren.
11e zaak:

Samenwerkingsovereenkomst met nv Waterwegen en Zeekanaal inzake het
zeekanaal Brussel-Schelde en aanhorigheden, gelegen op het grondgebied
van de gemeente

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst overgemaakt door nv
Waterwegen en Zeekanaal inzake het zeekanaal Brussel-Schelde en aanhorigheden,
gelegen op het grondgebied van de gemeente;
Aangezien deze overeenkomst en haar bijlagen worden opgezet met respect voor de
specifieke bevoegdheden en geldende reglementeringen van elkeen en kunnen hieraan
geen afbreuk doen;
Aangezien deze overeenkomst kan worden aangevuld met bijlagen die bijzondere
bilaterale overeenkomsten tussen de gemeente en nv Waterwegen en Zeekanaal
behandelen voor concrete grondgebonden materies, zoals concessies, erfpachten en
beheerstakenovereenkomsten betreffen;
Aangezien de reeds vroeger afgesloten overeenkomsten integraal hernomen worden in de
lijst van bijlagen;
Aangezien eventuele toekomstige soortgelijke overeenkomsten in het kader van dit
samenwerkingsakkoord als bijlagen zullen worden toegevoegd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, 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, Jean
Dewit;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Enig artikel.
Akkoord te gaan met het voorstel van samenwerkingsovereenkomst van Waterwegen en
Zeekanaal nv inzake het zeekanaal Brussel-Schelde en aanhorigheden, gelegen op het
grondgebied van de gemeente.
12e zaak:

Aangepaste samenwerkingsovereenkomst met Renting Invest nv en Visie
Construct nv voor de verplaatsing van de dienstriolering op privédomein
gelegen Veldkantstraat 99 (kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nr.
285y3) - Ontwerpakte voor de ondergrondse inname voor openbaar nut en
de vestiging van een erfdienstbaarheid non-aedificandi op het perceel
kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nr. 285y3

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2012 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met Visie Construct nv voor het verplaatsen van de
dienstriolering op privédomein, gelegen Veldkantstraat 99 te 1850 Grimbergen
(kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nr. 285y3);
Overwegende dat inmiddels gebleken is Renting Invest nv eigenaar is van bovenvermeld
perceel en dat Visie Construct nv de opstalhouder is die het project in kwestie realiseert;
Overwegende dat daarom een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met zowel Renting
Invest nv als Visie construct nv ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst integraal de ondertekende
samenwerkingsovereenkomst d.d. 30 november 2012 vervangt;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zitting 25 oktober akkoord is gegaan met een
ondergrondse inneming voor de dienstriolering op privédomein, gelegen Veldkantstraat
99 te 1850 Grimbergen (kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nr. 285y3);
Overwegende dat de ontwerpakte voor de ondergrondse inname en bijhorende erfdienstbaarheid non-aedificandi ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het nieuwe voorstel van samenwerkingsovereenkomst met zowel
Renting Invest nv (als grondeigenaar) als met Visie Construct nv (als opstalhouder) voor
de verplaatsing van de dienstriolering op privédomein, gelegen Veldkantstraat 99 te 1850
Grimbergen (kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nr. 285y3) waarin vermeld
staat dat Renting Invest nv vrijwillig afstand doet van de onteigeningsvergoeding ten
voordele van Visie construct nv. Deze samenwerkingsovereenkomst vervangt integraal de
ondertekende overeenkomst d.d. 30 november 2012.
Art. 2.
Akkoord te gaan met de ontwerpakte (te verlijden voor de burgemeester) voor de
ondergrondse inname voor openbaar nut & de vestiging van een erfdienstbaarheid nonaedificandi op het perceel kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nr. 285y3.
Art. 3.
De eerste schepen en de gemeentesecretaris te gelasten met de ondertekening van de
authentieke akte.
Raadsleden Bart Laeremans en Tom Gaudaen verlaten de vergadering.

13e zaak:

Basisonderwijs – Schoolraden – Vaststelling van de samenstelling van de
personeels- en oudergeledingen van de schoolraden van de gemeentelijke
basisscholen

Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van
2 april 2004;
Gelet op de omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 betreffende de lokale
participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 25 november 2004, in uitvoering
van de reglementering inzake participatie op school, overging tot de oprichting van
schoolraden voor onze gemeentescholen;
Overwegend dat schoolraden om de vier jaar opnieuw dienen te worden samengesteld;
Gelet op het feit dat bijgevolg op 1 april 2013 nieuwe schoolraden moeten worden
opgericht;
Overwegend dat een schoolraad bestaat uit een oudergeleding, een personeelsgeleding
en een geleding van de lokale gemeenschap, waarbij de vertegenwoordigers van de
eerste twee geledingen moeten worden verkozen;
Gelet op het feit dat de vermelde geledingen in principe steeds een gelijk aantal
vertegenwoordigers moeten hebben;
Overwegend dat de schoolraad, indien er voor een bepaalde geleding onvoldoende
vertegenwoordigers zijn, toch regelmatig is samengesteld voor zover alle nodige decretaal
vastgelegde stappen met het oog op de samenstelling van de schoolraad zijn
ondernomen;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap bij consensus
aangeduid worden door de andere geledingen in de schoolraad (de ouders en het
personeel) bij de eerste vergadering en dat er op dat moment tevens een voorzitter en
secretaris dienen te worden aangeduid;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming;
BESLIST:
Artikel 1.
De samenstelling van de ouder- en personeelsgeleding van de gemeentelijke basisschool
Beigem als volgt vast te stellen:
oudergeleding:
•
Evan DEBEN
•
Timothy JOOSTEN
•
Stefaan ROELEN

(kinderen in 1ste en 2de kleuterklas, 1ste leerjaar);
(kind in 1ste kleuterklas);
(kinderen in 2de kleuterklas en 1ste leerjaar).

personeelsgeleding:
•
Isabelle DE KRIEK
•
Sophie SCHOEVAERTS
•
Vicky CARLEER

(3de leerjaar);
(4de leerjaar);
(4de leerjaar).

Art. 2.
De samenstelling van de ouder- en personeelsgeleding van de gemeentelijke basisschool
Borgt als volgt vast te stellen:
oudergeleding:
•
Olivier GIVRON
•
Wim PENNINCKX

(kinderen in 3de kleuterklas, 2de leerjaar);
(kinderen in 3de kleuterklas, 2de leerjaar).

personeelsgeleding:
•
Nancy VAN DEN BROECK
•
Annelies BOOGMANS

(2de kleuterklas);
(2de/3de kleuterklas).

Art. 3.

De samenstelling van de ouder- en personeelsgeleding van de gemeentelijke basisschool
Humbeek als volgt vast te stellen:
oudergeleding:
•
Didier DE KEERSMAEKER
•
Koen HUYBERECHTS
•
Sylvia VERMASSEN
•
Gerrit TULKENS

(kinderen in 3de kleuterklas, 3de en 4de leerjaar);
(kind in 2de kleuterklas);
(kind in 1ste kleuterklas);
(kind in 2de leerjaar).

personeelsgeleding:
•
Hilde VERMEULEN
•
Hilde DE MAERTELAERE
•
Nele MAES
•
Ann LANIN

(zorgcoördinator);
(1ste kleuterklas);
(1ste leerjaar);
(5de leerjaar).

Art. 4.
De samenstelling van de ouder- en personeelsgeleding van de gemeentelijke basisschool
Strombeek-Bever als volgt vast te stellen:
oudergeleding:
•
Inès MUYLAERT

(kinderen in 3de en 5de leerjaar).

personeelsgeleding:
•
Adelheid VERCAUTEREN

(administratief medewerker).

Raadsleden Bart Laeremans en Tom Gaudaen vervoegen de vergadering.
14e zaak:

Basisonderwijs – Kleuterafdeling – Inrichting van bijkomende
instaplestijden in de gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de
herberekening van het lestijdenpakket na de krokusvakantie

Overwegend dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141, §
2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 25
februari 2013 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 15
gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 18 februari 2013;
Overwegend dat de betrokken school ingevolge deze bijkomende gesubsidieerde
klaslestijden op 18 februari 2013 haar lestijd ten laste van het bestuur inlevert;
Gelet op artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, waarin de mogelijkheid opgenomen
werd om klaslestijden om te zetten naar uren kinderverzorging;
Overwegend dat de resterende 14 lestijden zouden worden omgezet naar 22 uren
kinderverzorging;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 15 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Humbeek met ingang van 18 februari 2013 goed te keuren.
Art. 2.

Kennis te nemen van het feit dat de gemeentelijke basisschool Humbeek op 18 februari
2013 haar lestijd ten laste van het bestuur terug inlevert.
Art. 3.
Na ponderatie van de overige 14 klaslestijden, 22 uren in het ambt van kinderverzorging
aan te wenden.
15e zaak:

Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad

Gelet op artikel 40 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst gewijzigd op
29 juni 2012, dat bepaalt dat de gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een
huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in
verband met de werking van de raad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen
over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het
presentiegeld en de nadere regels in verband met de eventuele terugbetaling van
specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van
gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en het ter beschikking stellen van het
dossier aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de gemeentesecretaris of de
door hem aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken,
technische inlichtingen verstrekken over die stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van
de gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor
gemeenteraadsleden en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en
diensten die de gemeente opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en
schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen van de vorige vergadering ter
beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de
fracties.
8° de wijze van bezorgen van het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan,
het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening aan de raadsleden;
9° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken, vermeld in artikel 182, worden
ondertekend;
10° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
11° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 51, vijfde
lid.
Gelet op het ontwerpreglement voorbereid door het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op de bemerkingen die werden geformuleerd tijdens de vergadering van de
fractievoorzitters, die op 22 maart 2013 op initiatief van de gemeenteraadsvoorzitter
plaatsvond;
Gelet op een eerste amendement dat door de burgemeester ter stemming wordt gelegd
en dat ertoe strekt om het bepaalde in artikel 10, §§ 4 en 5, van het ontwerpreglement te
vervangen door de volgende tekst:
“§ 4. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 9, § 1, en art 10, § 3, hebben
de raadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op
het bestuur van de gemeente. Aanvragen hiertoe moeten bij de gemeentesecretaris
worden ingediend. Deze is bevoegd om te beslissen of de stukken in kwestie al dan niet
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente en of het hierbij gaat over

afgewerkte documenten en stukken, die voor inzage vatbaar zijn zonder het verloop van
het dossier in het gedrang te brengen. Bij twijfel legt de gemeentesecretaris de vraag
voor aan het college van burgemeester en schepenen, dat hierover binnen de acht dagen
een beslissing neemt.
§ 5. – De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken
waarvan de raadpleging hen overeenkomstig § 4 werd toegestaan. Zij doen hun aanvraag
tot het afleveren van een afschrift op een formulier dat hen daartoe ter beschikking wordt
gesteld.”;
Gaat over tot de stemming over dit eerste amendement:
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, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
Stelt vast dat dit amendement aanvaard wordt met 30 stemmen voor en 0 stemmen
tegen bij 1 onthouding;
Gelet op een tweede amendement dat door de burgemeester ter stemming wordt gelegd
en dat ertoe strekt om artikel 34 van het ontwerpreglement aan te vullen met een tweede
lid waarvan de tekst luidt als volgt:
“Wanneer de tussenkomst van een raadslid tijdens de zitting nieuwe informatie of
elementen aanbrengt zal hiervan, op uitdrukkelijke vraag van dit raadslid en na
goedkeuring door de voorzitter, melding worden gemaakt in de notulen. “
Gaat over tot de stemming over dit amendement en stelt vast dat het aanvaard wordt
met eenparigheid van stemmen;
Gelet op een derde amendement dat ter stemming wordt gelegd door raadslid Bart
Laeremans en dat ertoe strekt het bepaalde in artikel 37, § 1, van het ontwerpreglement
te vervangen door de volgende tekst:
“§ 1. – Iedere commissie is samengesteld uit vijftien raadsleden, de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie inbegrepen.
De mandaten van lid van iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties
waaruit de gemeenteraad is samengesteld. Hierbij kan de meerderheid beschikken over 8
mandaten en de oppositie over 7 mandaten. Vervolgens worden deze mandaten onder de
partijen van respectievelijk meerderheid en oppositie verder evenredig verdeeld op basis
van het aantal zetels waarover zij beschikken in de gemeenteraad.”
Gaat over tot de stemming over dit amendement:
stemmen voor:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
onthouden zich:
Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters;
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;
Stelt vast dat dit amendement verworpen wordt met 17 stemmen tegen en 8
stemmen voor bij 4 onthoudingen;

Gaat over tot de stemming over het geheel van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad, zoals geamendeerd door de voorgaande stemmingen;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, 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;
Stelt vast dat het geamendeerde ontwerp van huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 12
onthoudingen;
BESLIST:
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vast te stellen als volgt:

Huishoudelijk reglement gemeenteraad
Bijeenroeping gemeenteraad
Artikel 1. - § 1. - De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.
§ 2. - De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad
en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die
door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.
§ 3. - De voorzitter van de gemeenteraad is verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen
op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt
geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen
bevoegdheden van de burgemeester.
In hun schriftelijke aanvraag aan de gemeentesecretaris moeten de aanvragers de
agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum
en het uur van de beoogde vergadering. De secretaris bezorgt vervolgens de voorstellen
aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de
voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 van dit reglement, kan nakomen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen
uur en met de voorgestelde agenda.
Art. 2. - § 1. - De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis van het gemeenteraadslid,
ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering. De termijn van acht dagen wordt
berekend door terug te tellen vanaf de dag van de gemeenteraad. De dag van de
gemeenteraad wordt meegeteld, de dag van verzending van de oproeping wordt niet
meegeteld.
Deze termijn geldt niet in spoedeisende gevallen en voor de installatievergadering.
§ 2. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda
voor de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.
De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.
Art. 3. - § 1. - Gemeenteraadsleden die geen lid zijn van het college van burgemeester
en schepenen kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Een dergelijk toegevoegd punt kan de vorm aannemen van:

•
•

een toegelicht voorstel van beslissing;
een interpellatie over een onderwerp dat niet op de agenda voorkomt. Onder
interpellatie wordt hierbij verstaan: een verzoek om uitleg aan het college van
burgemeester en schepenen over een beleidsdaad of een bepaalde toestand.

Hiertoe bezorgen de belanghebbernde gemeenteraadsleden hun toegelicht voorstel van
beslissing of de nota betreffende hun interpellate, vergezeld van elk document dat de
raad kan voorlichten, aan de gemeentesecretaris, die deze bezorgt aan de voorzitter van
de gemeenteraad.
§ 2. - De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door
de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende ontvangen stukken
onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.

Openbare of besloten vergadering
Art. 4. - § 1. - De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
§ 2. - De vergaderingen zijn niet openbaar als:
1. het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten
vergadering;
2. twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de
openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen
dat de vergadering niet openbaar is. Deze beslissing moet gemotiveerd worden.
§ 3. - De gemeenteraad is in ieder geval openbaar:
1. op het tijdstip dat de gemeenteraadsleden en schepenen de eed afleggen;
2. wanneer vergaderd wordt over:
a. het organogram,
b. de personeelsformatie,
c. de rechtspositieregeling,
d. het meerjarenplan en de aanpassingen ervan,
e. het budget,
f. een budgetwijziging,
g. de jaarrekening.
Art. 5. - Wanneer de gemeenteraad als tuchtoverheid optreedt, zijn de hoorzittingen,
alsook de zittingen waarop de getuigen worden gehoord, niet openbaar tenzij het
betrokken personeelslid er zelf om verzoekt. De getuige kan echter de beslotenheid van
zijn getuigenverhoor op de hoorzitting vragen als het personeelslid de openbaarheid heeft
gevraagd.
Art. 6. - Uitgezonderd in tuchtzaken, kan de besloten vergadering slechts plaatsvinden na
de openbare vergadering.
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten
vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel,
worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat een punt in openbare vergadering moet
worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende
gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van de behandeling van het punt
kan de besloten vergadering, enkel met dat doel worden onderbroken.
Art. 7. - De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of
het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot
geheimhouding verplicht.

Informatie voor raadsleden en publiek
Art. 8. - § 1. - Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de
gemeenteraad worden uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt door
aanplakking aan het gemeentehuis en vermelding op de gemeentelijke website, rekening
houdende met de vigerende privacy wetgeving.
De samenroeping van de raadsvergadering wordt tevens openbaar gemaakt op het
administratief steunpunt waar ook de goedgekeurde notulen ter inzage zullen liggen.

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en
uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het
eerste lid.
§ 2. - Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig artikel 3 van
het onderhavige reglement, wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is
vastgesteld, openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid.
§ 3. - De belangstellende inwoners van de gemeente worden, op hun verzoek en binnen
een nog lopende termijn, hetzij per gewone post, hetzij per elektronische post op de
hoogte gesteld van de agenda van de gemeenteraad. Indien dit per gewone post gebeurt,
gebeurt dit tegen betaling van een vergoeding die niet meer mag bedragen dan de
kostprijs.
Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks bepaald en voor een heel jaar betaald,
eventueel pro rata temporis voor een al begonnen jaar. Op het einde van het jaar wordt
een afrekening opgemaakt, in min of meer; het saldo wordt verrekend met de vergoeding
voor het volgend jaar.
Wie de raadszitting bijwoont, kan bij het binnenkomen de agenda en de toelichtende nota
van de openbare zitting bekomen.
§ 4. - Binnen een termijn van twintig dagen na de gemeenteraadszitting wordt een lijst
met een beknopte omschrijving van de beslissingen van de gemeenteraad ter inzage
gelegd van het publiek. Deze inzagemogelijkheid wordt door aanplakking en op de
gemeentelijke website bekendgemaakt, rekening houdende met de vigerende
privacywetgeving.
Art. 9. - § 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, inzonderheid de verklarende
nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van
beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de
oproeping, bij de gemeentesecretaris tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden
van de raadsleden. Deze kunnen er voor de vergadering kennis van nemen.
§ 2. - Op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het besproken wordt,
ontvangt ieder gemeenteraadslid een exemplaar van het ontwerp van meerjarenplan, van
de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan, van het budget en van de jaarrekening.
De voormelde ontwerpen worden overgemaakt zoals deze onderworpen zullen worden
aan de beraadslagingen van de raad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de
bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met uitzondering van de
bewijsstukken, wat de rekeningen betreft.
§ 3. - Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of de door
hem aangewezen ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de in
voorgaand lid bedoelde dossiers. Onder technische toelichting wordt verstaan het
verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de
dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.
De raadsleden richten hun verzoek schriftelijk of mondeling aan de gemeentesecretaris.
Op een schriftelijke vraag wordt schriftelijk geantwoord, tenzij het raadslid een
mondelinge toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren.
Art. 10. - § 1. - De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden
uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen volgend op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen
waarop de notulen werden goedgekeurd via e-mail verstuurd aan de
gemeenteraadsleden.
§ 2. - De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en
akten die het bestuur van de gemeente betreffen. De gemeenteraadsleden kunnen een
afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. Persoonlijke notities van
personeelsleden behoren niet tot de stukken en akten betreffende het bestuur van de
gemeente. De definitie van het begrip “bestuursdocument” is hier van toepassing.
§ 3. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren
dat de diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn:
1. de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en van de gemeentelijke
extern verzelfstandigde agentschappen;

2. de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern
verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
waarvan de gemeente lid is;
3. de jaarverslagen van de vorige dienstjaren van de gemeente en van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is;
4. de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;
5. de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden;
6. de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en
retributiereglementen;
7. persmededelingen.
De bovenvermelde documenten van de laatste drie jaar worden ter beschikking
gehouden. Zij liggen ter inzage in het fractielokaal van de gemeenteraadsleden.
§ 4. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 9, § 1, en art 10, § 3, hebben
de raadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op
het bestuur van de gemeente. Aanvragen hiertoe moeten bij de gemeentesecretaris
worden ingediend. Deze is bevoegd om te beslissen of de stukken in kwestie al dan niet
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente en of het hierbij gaat over
afgewerkte documenten en stukken, die voor inzage vatbaar zijn zonder het verloop van
het dossier in het gedrang te brengen. Bij twijfel legt de gemeentesecretaris de vraag
voor aan het college van burgemeester en schepenen, dat hierover binnen de acht dagen
een beslissing neemt.
§ 5. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken
waarvan de raadpleging hen overeenkomstig § 4 werd toegestaan. Zij doen hun aanvraag
tot het afleveren van een afschrift op een formulier dat hen daartoe ter beschikking wordt
gesteld.
§ 6. - De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen en
diensten te bezoeken, die de gemeente opricht en beheert. Om het college in de
mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden
minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op
welke dag en uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief
optreden.
Art. 11. - § 1. - De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan
het college van burgemeester en schepenen schriftelijke vragen te stellen.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk
geantwoord.
§ 2. - Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden
aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge vragen stellen. Op deze
mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.
Dit recht wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
1. enkel aangelegenheden van gemeentelijk belang komen in aanmerking voor
vraagstelling;
2. de gestelde vragen betreffen bovendien aangelegenheden die niet op de agenda van
de gemeenteraad staan;
3. de vragen moeten kort en bondig zijn evenals de antwoorden van de leden van het
college;
4. als geen antwoord of slechts een gedeeltelijk antwoord kan gegeven worden, komt
het college hierop terug bij de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad;
5. de notulering hiervan zal gebeuren door het geven van een opsomming van de
gestelde mondelinge vragen;
6. het recht om mondelinge vragen te stellen, mag niet misbruikt worden om over wat
dan ook discussies of beslissingen uit te lokken.

Quorum
Art. 12. - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de
aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de
notulen vermeld.

Art. 13. - § 1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de
meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.
§ 2. - De raad kan echter, indien hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste
aantal leden is opgekomen, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige
leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproep voor een dergelijke vergadering:
1. wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat;
2. worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen.

Wijze van vergaderen
Art. 14. - De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en
sluit de vergaderingen.
Art. 15. - Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn
om geldig te vergaderen, vergewist de voorzitter zich van de situatie en stelt hij
desgevallend vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
Art. 16. - § 1. - De vergadering vat onmiddellijk de behandeling aan van de punten die
vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders
over beslist.
§ 2. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden
gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door minstens twee derde van de
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid
worden in de notulen vermeld.
Art. 17. - § 1. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan
het woord wenst te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§ 2. - Indien de raad deskundigen wenst te horen bepaalt de voorzitter van de raad
wanneer ze aan het woord komen.
De voorzitter kan ook aan de gemeentesecretaris, de financieel beheerder of de korpschef
van de lokale politie vragen om toelichtingen te geven.
Art. 18. -§ 1. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een
rechtzetting van beweerde feiten.
§ 2. - In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de
hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst:
1. om te vragen dat men niet zal besluiten;
2. om de verdaging te vragen;
3. om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang
zou behandeld worden;
5. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6. om naar het reglement te verwijzen.
Art. 19. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór
de amendementen ter stemming gelegd.
Art. 20. - Het lid dat het woord voert mag zich slechts tot de raad wenden.
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar
het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp,
kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien
na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het
woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van
de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden
geacht de orde te verstoren.
Art. 21. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen.
Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de
voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
Art. 22. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het
publiek voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van
goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.
Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder met het oog op zijn
verwijzing naar de politierechtbank,die hem kan veroordelen tot een geldboete van één
tot vijftien euro, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond
oplevert.
Art. 23. - Een raadslid mag niet meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde
onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Art. 24. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de
bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij
voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de
raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 25. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt
dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking,
onverminderd de bepalingen opgenomen in de artikelen 20 en 23.
Art. 26. - De voorziter kan op eigen initiatief of op vraag van een fractie de vergadering
schorsen. De voorzitter bepaalt in dit geval de duur van de schorsing.

Wijze van stemmen
Art. 27. - § 1. Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de
bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§.2. - De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder
volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de
uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Art. 28. - De gemeenteraad stemt over het budget en over de jaarrekeningen in hun
geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of
meer onderdelen van het budget die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas
gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn
aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen
waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die
al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.
Art. 29. - § 1. - De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de
gevallen bedoeld in § 4.
§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1. de stemming bij handopsteking;
2. de mondelinge stemming;
3. de geheime stemming.
§ 3. - De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de
aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt.
§ 4. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1. de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;

2. het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere
rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3. individuele personeelszaken.
Als individuele personeelszaken worden o. m. beschouwd: voordrachten van kandidaten,
benoemingen tot ambten, tijdelijke aanstellingen, bevorderingen,
terbeschikkingstellingen, preventieve schorsingen in het belang van de dienst en
tuchtstraffen, enz….
Art. 30. - De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’
te laten uitspreken.
De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.
Bij de aanvang van elke vergadering loot de voorzitter de naam uit van het lid dat het
eerst zal stemmen. Vervolgens stemmen de leden van wie namen op de ranglijst volgen,
daarna deze wier namen voorafgaan. Indien het aangeduide lid op het ogenblik der
uitloting afwezig is, wordt de stemming begonnen met het eerstvolgend lid op de
ranglijst, dat aanwezig is.
Art. 31. - Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en
wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het
afgeven van een blanco stembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en
de twee jongste raadsleden.
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 32. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes
geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming
hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid
uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Art. 33. - Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing
en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als
bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van
kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt
opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald
hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen
worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Notulen
Art. 34. - De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd
gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze
maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij
geheime stemming of wanneer beslissingen met unanimiteit worden genomen, vermelden
de notulen hoe elk lid gestemd heeft.
Wanneer de tussenkomst van een raadslid tijdens de zitting nieuwe informatie of
elementen aanbrengt zal hiervan, op uitdrukkelijke vraag van dit raadslid en na
goedkeuring door de voorzitter, melding worden gemaakt in de notulen.
Art. 35. - § 1. – De notulen van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid
van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het
Gemeentedecreet.
§ 2. - Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering
ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de
gemeenteraadsleden, voor zover er een tijdspanne is van ten minste 15 dagen tussen
twee raadszittingen.

§ 3. - Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken
over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Indien geen bezwaren worden ingebracht, zijn de notulen goedgekeurd.
De originelen van de notulen van de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend
door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris.

Raadscommissies
Art. 36. - De raad richt in zijn midden de volgende vier commissies op:
•
personeel en organisatie,
•
financiën,
•
infrastructuur en omgeving;
•
een commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente.
Deze commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over
de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat
voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.
Art. 37. - § 1. – Iedere commissie is samengesteld uit dertien raadsleden, de voorzitter
van de gemeenteraadscommissie inbegrepen.
De mandaten van lid van iedere commissie worden volgens het stelsel D’Hondt evenredig
verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. Geacht worden een
fractie te vormen de gemeenteraadsleden die op een zelfde lijst verkozen zijn of die
verkozen zijn op lijsten die onderling verenigd zijn om een fractie te vormen.
§ 2. - Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig de berekeningswijze
van de evenredige vertegenwoordiging toekomen, door middel van een voordracht,
gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad
voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een
fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de
akte van voordracht. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van
de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de
leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt.
Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat,
volstaat de handtekening van één van hen. Niemand kan meer dan één akte
ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
§ 3. - Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een
fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen
dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
§ 4. - Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie
geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere
leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie als vermeld in artikel 38 kan dit lid
niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie.
Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.
Art. 38. - Elke gemeenteraadscommissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid.
De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van
een gemeenteraadscommissie.
De voorzitter van de gemeenteraadscommissie wordt aangewezen door de gemeenteraad.
Bij verhindering kan de voorzitter van de gemeenteraadscommissie een vervanger
aanduiden uit de leden van de gemeenteraadscommissie. In het geval de voorzitter van
de gemeenteraadscommissie van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, wordt hij
vervangen door het gemeenteraadslid van de commissie (geen lid van het college van
burgemeester en schepenen) met de meeste anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit wordt
het oudste gemeenteraadslid voorzitter van de gemeenteraadscommissie.

Art. 39. - § 1. - De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, welk ook het
getal der aanwezige leden is. Commissieleden kunnen zich tijdens een vergadering laten
vervangen.
Zij brengen advies uit over de voorstellen welke hun door de raad of door het college van
burgemeester en schepenen of door een raadslid worden voorgelegd.
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
§ 2. - De gemeenteraadscommissies worden bijeengeroepen door de voorzitters van de
gemeenteraadscommissies.
Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van
burgemeester en schepenen is de voorzitter van de gemeenteraadscommissie verplicht de
gemeenteraadscommissie bijeen te roepen.
Behalve in spoedeisende gevallen, geschiedt de bijeenroeping schriftelijk en aan huis van
alle leden van de gemeenteraadscommissie (effectieve leden en leden die als waarnemer
kunnen zitting hebben), ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering.
De bijeenroeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsmede de agenda.
§ 3. - De gemeenteraadscommissievergaderingen zijn openbaar, behoudens de
uitzonderingen inzake openbaarheid zoals vermeld voor de gemeenteraad.
De raadsleden kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de
gemeenteraadscommissies waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen.
De leden van het college en de gemeentesecretaris kunnen als waarnemend lid de
gemeenteraadscommissievergaderingen bijwonen.
§ 4. - Vooraleer aan vergaderingen deel te nemen, tekenen de leden van elke
gemeenteraadscommissie een aanwezigheidslijst, die aan de gemeentesecretaris wordt
bezorgd.
Art. 40 - Zo nodig wordt het advies uitgebracht door middel van een stemming.
Artikel 28 en 35 het Gemeentedecreet zijn van overeenkomstige toepassing op de
vergaderingen en de stemmingen in de gemeenteraadscommissies.
Alle leden van de gemeenteraadscommissie zijn stemgerechtigd, met uitsluiting van de
waarnemende leden, de deskundigen en de eventuele belanghebbenden.
Art. 41. - De gemeentesecretaris of een door hem gemachtigd ambtenaar neemt het
ambt van secretaris van de commissie waar.
Het verslag wordt opgenomen in het verslagboek van de gemeenteraadscommissie en
wordt ondertekend door de voorzitter van de vergadering.
Een afschrift van het verslag wordt gezonden aan ieder commissielid en aan elke
fractieleider.

Vergoedingen raadsleden
Art. 42 - § 1. - Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de
schepenen, wordt een presentiegeld van 124,98 euro verleend voor elke vergadering van
de raad waarop zij aanwezig zijn.
De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de
vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit.
§ 2. - Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt
eveneens presentiegeld verleend voor het bijwonen van de vergaderingen van de
gemeenteraadscommissies.
Indien zij aan deze vergaderingen deelnemen als gewoon lid, bedraagt dit presentiegeld
89,27 euro. Indien zij evenwel aan de vergadering van een gemeenteraadscommissie
deelnemen als voorzitter bedraagt dit presentiegeld 124,98 euro.
§ 3. - De hierboven vermelde bedragen zijn bedragen aan 100%, van toepassing vanaf
01.01.2013. Zij zijn gekoppeld aan spilindex 138,01.
Art. 43. – § 1. – Gemeenteraadsleden, met inbegrip van de leden van het college van
burgemeester en schepenen, kunnen aanspraak maken op terugbetaling van kosten voor

de deelname aan vorming, met inbegrip van de eraan verbonden verplaatsingskosten
indien de vorming buiten de gemeente plaatsvindt, voor zover de gevolgde vorming
verband houdt met en noodzakelijk is voor de uitoefening van het mandaat. Deze kosten
moeten worden verantwoord met bewijsstukken.
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met
deze van vormingsinitiatieven voor gemeentepersoneel. Ze betreffen in principe enkel
vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het
behalen van bijkomende diploma’s.
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de
gemeentesecretaris in overleg met de vormingsambtenaar.
§ 2. – Gemeenteraadsleden, met inbegrip van de leden van het college van burgemeester
en schepenen, kunnen aanspraak maken op de terugbetaling van verplaatsingsonkosten
om redenen die verband houden met en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun
mandaat, en voor zover het verplaatsingen buiten de gemeente betreft.
De kosten moeten bewezen worden. De terugbetaling gebeurt op basis van de regeling
die van toepassing is op het gemeentepersoneel.
De gemeentesecretaris beslist in functie van de bovenvermelde criteria of tot
terugbetaling van ingebrachte kosten kan worden overgegaan.
§ 3. - Voor alle raadsleden wordt ten laste van het gemeentebestuur een e-mailadres
voornaam.achternaam@grimbergen.be aangemaakt.
§ 4. – Aan de leden van het college van burgemeester en schepenen wordt de
mogelijkheid gegeven om in te tekenen op een GSM-abonnement ten laste van de
gemeente waarbij de kosten boven de 40 euro per maand als privégebruik worden
aangerekend.
Art. 44. - Het gemeentebestuur sluit een gemeenschappelijke ongevallenverzekering en
een verzekering ’burgerlijke aansprakelijkheid’ af voor gemeenteraadsleden, ten laste van
de gemeentebegroting.

Verzoekschriften aan de gemeente
Art. 45. – §1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer
personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. Een
verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet
de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college
van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester,
de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
§2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het
juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de
gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2. het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3. de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd
ingediend;
4. het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener
om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
Art. 46. - §1. – Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de
voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende
gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt
het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende
vergadering.

§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van
burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het
verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
§3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is,
de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken
orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar
van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
§4. - Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de
indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien
het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van
het verzoekschrift.
16e zaak:

OCMW-raadsverkiezingen 2-1-2013 – Kennisname geldigverklaring door de
Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen die op 14-10-2012 plaatsvonden;
Gelet op het decreet van 19-12-2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel,
de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
artikel 15 in het bijzonder;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17-11-2006 betreffende de
voordrachtsakte en de verkiezing van de leden voor de raden voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat de verkiezing van de OCMW-raadsleden plaatsvond op 2-1-2013;
Overwegende dat het proces-verbaal aangaande deze verkiezing van de leden van de
OCMW-raad samen met stembiljetten en de nodige bewijsstukken (cf. kopies van de
voordrachtsakten, de kandidatenlijst en de geloofsbrieven) op 4-1-2013 aangetekend
verstuurd werden naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen;
Overwegende dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over een termijn van 40 dagen
beschikt om uitspraak te doen betreffende de geldigheid van de verkiezing van de leden
van de OCMW-raad;
Overwegende dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen geen uitspraak deed binnen deze
termijn;
Gelet op het aangetekend schrijven van 22-2-2013 van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen waarbij gemeld wordt dat op grond van art. 15, §7 en §8, van
het OCMW-decreet de verkiezing van de leden van de OCMW-raad als regelmatig wordt
beschouwd;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het aangetekend schrijven van 22-2-2013 van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen waarin gemeld wordt dat de verkiezing van de leden van de
OCMW-raad van 2-1-2013 op grond van art. 15, §7 en §8, van het OCMW-decreet als
regelmatig wordt beschouwd.
17e zaak:

P.W.O.-Vilvoorde Sociale Werkplaats vzw - Aanduiding van 2
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en voordracht van een
kandidaat-bestuurder 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 P.W.O.-Vilvoorde Sociale
Werkplaats;

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
van de vzw P.W.O.-Vilvoorde Sociale Werkplaats samen recht hebben op 2
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en 1 bestuurder in de raad van bestuur;
Gelet op het verzoek van de vzw P.W.O.-Vilvoorde Sociale Werkplaats om 2
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en 1 kandidaat-bestuurder voor de
raad van bestuur aan te duiden;
Overwegende dat 1 van de 2 vertegenwoordigers voor de algemene vergadering kan
voorgedragen worden als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een eerste
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw P.W.O.-Vilvoorde Sociale
Werkplaats, die tevens voorgedragen wordt als bestuurder, waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 31 stemmers werden uitgebracht op naam van Gilbert Broothaers;
•
6 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
6 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
Raadslid Vera Van Impe verlaat de vergadering;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een tweede
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw P.W.O.-Vilvoorde Sociale
Werkplaats waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 30 stemmers werden uitgebracht op naam van Trui Olbrechts;
•
9 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Eric Nagels;
•
2 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Bart Moortgat;
•
2 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Gilbert BROOTHAERS aan te duiden als eerste vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de vzw P.W.O.-Vilvoorde Sociale Werkplaats.
Art. 2.
Mevrouw Trui OLBRECHTS aan te duiden als tweede vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw P.W.O.-Vilvoorde Sociale Werkplaats.
Art. 3.
De vertegenwoordiger vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de vzw P.W.O.-Vilvoorde Sociale Werkplaats.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw P.W.O.-Vilvoorde Sociale Werkplaats te
zenden.
Raadslid Vera Van Impe vervoegt de vergadering
18e zaak:

Cultuurcentrum vzw - Aanduiding van 12 leden voor de algemene
vergadering

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 door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in de vzw Cultuurcentrum dient aan te duiden;
Gelet op de wet van 16-7-1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28-1-1974 betreffende het cultuurpact;

Gelet op de statuten van de vzw Cultuurcentrum;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 5 van deze statuten 12 leden
voor de algemene vergadering kan aanwijzen volgens het evenredig stelsel;
Gelet op de culturele uitstraling van de gemeente, gelegen in de Vlaamse rand rond
Brussel en de inspanningen van het gemeentebestuur om het Nederlandstalig karakter te
laten respecteren;
Gelet op het voorstel om in dit kader - net zoals bij de aanwijzing van deze 12
vertegenwoordigers bij de aanvang van de vorige legislatuur - enkel rekening te houden
met de Nederlandstalige fracties in de gemeenteraad;
Overwegende dat de verschillende fracties in de gemeenteraad per brief van 14-3-2013
van dit standpunt op de hoogte werden gesteld;
Overwegende dat overeenkomstig het stelsel D'Hondt de zetelverdeling over de
Nederlandstalige fracties als volgt is:
•
CD&V:
3 mandaten;
•
Open VLD:
3 mandaten;
•
Groen:
1 mandaat;
•
N-VA:
2 mandaten;
•
sp.a:
1 mandaat;
•
Vernieuwing:
2 mandaten;
Overwegende dat deze vertegenwoordigers geen gemeenteraadslid moeten zijn;
Overwegende dat de schepen van cultuur ingevolge artikel 5 van de statuten van de vzw
Cultuurcentrum deel uitmaakt van de algemene vergadering als lid met raadgevende
stem;
Gelet op de voordrachten die werden ingediend door de Nederlandstalige fracties;
Gelet op het voorstel vanwege CD&V houdende de voordracht van de volgende 3 leden:
•
Hubert Swalens;
•
Jannik Grooten;
•
Jelle De Wilde;
Gelet op het voorstel vanwege Open Vld houdende de voordracht van de volgende 3
leden:
•
Patrick Van Binst;
•
Marleen Van de Weghe;
•
Christian Donneux;
Gelet op het voorstel vanwege Groen houdende de voordracht van het volgende lid:
•
Ria Turcksin;
Gelet op het voorstel vanwege N-VA houdende de voordracht van de volgende 2 leden:
•
Elke Van Neyghem;
•
Erwin Vermassen;
Gelet op het voorstel vanwege sp.a houdende de voordracht van het volgende lid:
•
Thierry Timmermans;
Gelet op het voorstel vanwege Vernieuwing houdende de voordracht van de volgende 2
leden:
•
Karlijne Van Bree;
•
Marleen Leonard;
Raadsleden Jean Dewit, Anne Deman en Gerlant Van Berlaer verlaten de
vergadering;
Gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van 12 leden in de algemene
vergadering van de vzw Cultuurcentrum;
Uit deze geheime stemming blijkt dat op de hiernavolgende personen volgende stemmen
werden uitgebracht:
•
28 ja stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Hubert Swalens;
•
28 ja-stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Jannik Grooten;
•
28 ja-stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Jelle De Wilde;
•
28 ja-stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Patrick Van Binst;

•
•
•
•
•
•
•
•

28 ja-stemmen
Weghe;
28 ja-stemmen
28 ja-stemmen
28 ja-stemmen
28 ja-stemmen
28 ja-stemmen
Timmermans;
28 ja-stemmen
27 ja-stemmen

op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen Van de
op
op
op
op
op

28
28
28
28
28

stemmers
stemmers
stemmers
stemmers
stemmers

worden
worden
worden
worden
worden

uitgebracht
uitgebracht
uitgebracht
uitgebracht
uitgebracht

op
op
op
op
op

naam
naam
naam
naam
naam

van
van
van
van
van

Christian Donneux;
Ria Turcksin;
Elke Van Neyghem;
Erwin Vermassen;
Thierry

op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Karlijne Van Bree;
en 1 neen-stem worden uitgebracht op naam van Marleen Leonard;

BESLIST:
Artikel 1.
De volgende personen aan te wijzen als lid in de algemene vergadering van de vzw
Cultuurcentrum:
•
Hubert Swalens;
•
Jannik Grooten;
•
Jelle De Wilde;
•
Patrick Van Binst;
•
Marleen Van de Weghe;
•
Christian Donneux;
•
Ria Turcksin;
•
Elke Van Neyghem;
•
Erwin Vermassen;
•
Thierry Timmermans;
•
Karlijne Van Bree;
•
Marleen Leonard.
Art. 2.
Kennis te nemen van het feit dat de schepen van cultuur ambtshalve lid met raadgevende
stem is in de algemene vergadering van deze vzw.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan de vzw Cultuurcentrum.
Raadsleden Jean Dewit en Gerlant Van Berlaer vervoegen de vergadering.
19e zaak:

Heemschut vzw - Aanduiding van 30 leden voor de algemene vergadering

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 door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in de vzw Heemschut dient aan te duiden;
Gelet op de statuten van de vzw Heemschut;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 6 van deze statuten 30 leden
voor de algemene vergadering kan aanwijzen volgens het evenredig stelsel D'Hondt;
Overwegende dat maximaal 10 van deze leden gemeenteraadslid kunnen zijn;
Overwegende dat de schepen van cultuur ingevolge artikel 6 van de statuten van de vzw
Heemschut ambtshalve wordt toegevoegd als lid met raadgevende stem;
Gelet op de culturele uitstraling van de gemeente, gelegen in de Vlaamse rand rond
Brussel en de inspanningen van het gemeentebestuur om het Nederlandstalig karakter te
laten respecteren;
Gelet op het voorstel om in dit kader - net zoals bij de aanwijzing van deze 30
vertegenwoordigers bij de aanvang van de vorige legislatuur - enkel rekening te houden
met de Nederlandstalige fracties in de gemeenteraad;

Overwegende dat de verschillende fracties in de gemeenteraad per brief van 14-3-2013
van dit standpunt op de hoogte werden gesteld;
Overwegende dat overeenkomstig het stelsel D'Hondt de zetelverdeling over de
Nederlandstalige fracties als volgt is:
•
CD&V:
7 mandaten;
•
Open VLD:
6 mandaten;
•
Groen:
4 mandaten;
•
N-VA:
5 mandaten;
•
sp.a:
2 mandaten;
•
Vernieuwing:
6 mandaten;
Gelet op de voordrachten die werden ingediend door de Nederlandstalige fracties;
Gelet op het voorstel vanwege CD&V houdende de voordracht van de volgende 7 leden:
•
Guido BEUTELS;
•
Karl VERDICKT;
•
Lutgart VAN PARIJS;
•
Marleen MERTENS;
•
Ann BINST;
•
Daniël DE COSTER;
•
Pierre MERTENS;
Gelet op het voorstel vanwege Open VLD houdende de voordracht van de volgende 6
leden:
•
Els HANSSENS;
•
Steven DE PRINS;
•
Brigitte JANSSENS;
•
Marleen VAN DE WEGHE;
•
Monique FESTRAETS;
•
Hedwige VAN DER EECKEN;
Gelet op het voorstel vanwege Groen houdende de voordracht van de volgende 4 leden:
•
Marc ROELANDT;
•
Evelyne VAN BOXEM;
•
Stefan MEIJERING;
•
Patric BELGRADO;
Gelet op het voorstel vanwege N-VA houdende de voordracht van de volgende 5 leden:
•
Ivo NIJS;
•
Ingrid CROMMEN;
•
Jean-Paul WINDELEN;
•
Werner D'JOOS;
•
Monique MOYSON;
Gelet op het voorstel vanwege sp.a houdende de voordracht van de volgende 2 leden:
•
Mark CUVELIER;
•
Bart MOORTGAT;
Gelet op het voorstel vanwege Vernieuwing houdende de voordracht van de volgende 6
leden:
•
Rita DE BLOCK;
•
Veerle DE SMEDT;
•
Nancy BOGEMANS;
•
Ann HOSTE;
•
Dany VAN NIEUWENHUYSEN;
•
Wim MISOTTEN;
Gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van 30 leden in de algemene
vergadering van de vzw Heemschut, die het volgende resultaat geeft:
JA-stemmen

NEENstemmen

ONTHOUDINGE
N

Guido BEUTELS

29

1

0

Karl VERDICKT

27

3

0

Lutgart VAN PARIJS

27

3

0

Marleen MERTENS

27

3

0

Ann BINST

27

3

0

Daniël DE COSTER

28

2

0

Pierre MERTENS

28

2

0

Els HANSSENS

28

2

0

Steven DE PRINS

28

1

1

Brugitte JANSSENS

27

2

1

Marleen VAN DE WEGHE

29

1

0

Monique FESTRAETS

29

1

0

Hedwige VAN DER EECKEN

29

1

0

Marc ROELANDT

29

1

0

Evelyne VAN BOXEM

29

1

0

Stefan MEIJERING

29

1

0

Patric BELGRADO

29

1

0

Ivo NIJS

29

1

0

Ingrid CROMMEN

29

1

0

Jean-Paul WINDELEN

29

1

0

Werner D'JOOS

29

1

0

Monique MOYSON

29

1

0

Mark CUVELIER

29

1

0

Bart MOORTGAT

29

1

0

Rita DE BLOCK

26

3

1

Veerle DE SMEDT

25

3

2

Nancy BOGEMANS

25

3

2

Ann HOSTE

25

3

2

Dany VAN NIEUWENHUYSEN

25

3

2

Wim MISOTTEN

23

5

2

BESLIST:
Artikel 1.
De volgende personen aan te wijzen als lid in de algemene vergadering van de vzw
Heemschut:
•
Guido BEUTELS;
•
Karl VERDICKT;
•
Lutgart VAN PARIJS;
•
Marleen MERTENS;
•
Ann BINST;
•
Daniël DE COSTER;
•
Pierre MERTENS;
•
Els HANSSENS;
•
Steven DE PRINS;
•
Brigitte JANSSENS;
•
Marleen VAN DE WEGHE;
•
Monique FESTRAETS;
•
Hedwige VAN DER EECKEN;
•
Marc ROELANDT;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evelyne VAN BOXEM;
Stefan MEIJERING;
Patric BELGRADO;
Ivo NIJS;
Ingrid CROMMEN;
Jean-Paul WINDELEN;
Werner D'JOOS;
Monique MOYSON;
Mark CUVELIER;
Bart MOORTGAT;
Rita DE BLOCK;
Veerle DE SMEDT;
Nancy BOGEMANS;
Ann HOSTE;
Dany VAN NIEUWENHUYSEN;
Wim MISOTTEN.

Art. 2.
Kennis te nemen van het feit dat de schepen van cultuur ambtshalve toegevoegd wordt
als lid met raadgevende stem.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan de vzw Heemschut.
20e zaak:

Aanduiding van 24 leden in het beheersorgaan van de gemeentelijke
openbare bibliotheek, waarvan 12 afgevaardigden van de politieke
strekkingen van de gemeenteraad en 12 vertegenwoordigers van de
gebruikers en de strekkingen

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 door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 dient overgegaan te worden tot de gehele
vernieuwing van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek;
Gelet op de wet van 16-7-1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28-1-1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op de het organiek reglement van het beheersorgaan van de gemeentelijke
openbare bibliotheek zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 25-10-1989 en
zoals aangepast bij gemeenteraadsbeslissing van 23-2-1995;
Overwegende dat het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek een
beheersorgaan is van het type "9b" van het cultuurpact waarin de afgevaardigden van de
betrokken overheid verenigd zijn met de vertegenwoordigers van de gebruikers en van de
strekkingen;
Overwegende dat vermeld beheersorgaan overeenkomstig artikel 2 van het organiek
reglement dient te worden samengesteld uit 12 afgevaardigden van de politieke
strekkingen van de gemeenteraad en uit 12 vertegenwoordigers van de gebruikers en van
de strekkingen;
Gelet op de culturele uitstraling van de gemeente, gelegen in de Vlaamse rand rond
Brussel en de inspanningen van het gemeentebestuur om het Nederlandstalig karakter te
laten respecteren;
Gelet op het voorstel om in dit kader - net zoals bij de aanwijzing van deze
vertegenwoordigers bij de aanvang van de vorige legislatuur - enkel rekening te houden
met de Nederlandstalige fracties in de gemeenteraad;
Overwegende dat de verschillende fracties in de gemeenteraad per brief van 14-3-2013
van dit standpunt op de hoogte werden gesteld;

Gelet op het voorstel om ook de vertegenwoordigers van de gebruikers en de filosofische
en ideologische strekkingen voor te dragen door de politieke fracties in de gemeenteraad;
Overwegende dat de in de gemeenteraad vertegenwoordigde strekkingen hierdoor ook
vertegenwoordigd zijn in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek;
Overwegende dat de fracties in de gemeenteraad tevens de gebruikers kunnen
voordragen;
Overwegende dat overeenkomstig het stelsel D'Hondt de Nederlandstalige fracties
bijgevolg de volgende voordrachten kunnen doen:
•

voor de aanduiding van de 12 afgevaardigden van de politieke strekkingen van de
gemeenteraad:
- CD&V:
3 mandaten;
- Open Vld:
3 mandaten;
- Groen:
1 mandaat;
- N-VA:
2 mandaten;
- sp.a:
1 mandaat;
- Vernieuwing: 2 mandaten;

•

voor de aanduiding van de 12 leden van de gebruikers en de ideologische en
filosofische strekkingen:
- CD&V:
3 mandaten;
- Open Vld:
3 mandaten;
- Groen:
1 mandaat;
- N-VA:
2 mandaten;
- sp.a:
1 mandaat;
- Vernieuwing: 2 mandaten;

Overwegende dat deze vertegenwoordigers geen gemeenteraadslid moeten zijn;
Overwegende dat de schepen van cultuur overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing
van 23-2-1995 waarnemer met raadgevende stem is in het beheersorgaan;
Gelet op de voordrachten die werden ingediend door de Nederlandstalige fracties voor de
afgevaardigden van de politieke strekkingen in de gemeenteraad:
•

vanwege CD&V:
- Hubert POTOMS;
- Ludo SMET;
- Karl VERDICKT;

•

vanwege Open Vld:
- Annik DE SCHOUWER;
- Steven DE PRINS;
- Hedwige VAN DER EECKEN;

•

vanwege Groen:
- Gerda JANS;

•

vanwege N-VA:
- Ingrid VAN GREMBERGEN;
- Lucienne MARTENS;

•

vanwege sp.a:
- Inge ROGGEN;

•

vanwege Vernieuwing:
- Roland WUESTENBERGS;
- Wim MISOTTEN;

Gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de 12 afgevaardigden van de
politieke strekkingen van de gemeenteraad in het beheersorgaan van de gemeentelijke
openbare bibliotheek, die het volgende resultaat geeft:
JA-stemmen
Hubert POTOMS

29

NEEN-stemmen
1

ONTHOUDINGE
N
0

Ludo SMET

29

1

0

Karl VERDICKT

27

2

1

Annik DE SCHOUWER

29

1

0

Steven DE PRINS

28

1

1

Hedwige VAN DER EECKEN

29

1

0

Gerda JANS

28

1

1

Ingrid VAN GREMBERGEN

29

1

0

Lucienne MARTENS

29

1

0

Inge ROGGEN

28

1

1

Roland WUESTENBERGS

26

2

2

Wim MISOTTEN

23

5

2

Gelet op de voordrachten die werden ingediend door de Nederlandstalige fracties voor de
12 afgevaardigden van de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen:
•

vanwege CD&V:
- Sigurd DE RIDDER;
- Erwin LOONEN;
- Elena LAUWERS;

•

vanwege Open Vld:
- Gertrude BOGAERT ;
- Monique FESTRAETS ;
- Laurent PANNEELS ;

•

vanwege Groen:
- Jacques LEONARD ;

•

vanwege N-VA:
- Lies WAEGEMAN;
- Monique MOYSON;

•

vanwege sp.a:
- Gert BAUDONCQ;

•

vanwege Vernieuwing:
- Dany VAN NIEUWENHUYSEN;
- Marleen LEONARD;

Schepen Patrick Vertongen verlaat de vergadering.
Gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van de 12 afgevaardigden van de
gebruikers en de strekkingen in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek, die het volgende resultaat geeft:
JA-stemmen

NEEN-stemmen

ONTHOUDINGE
N

Sigurd DE RIDDER

25

3

1

Erwin LOONEN

26

3

0

Elena LAUWERS

27

2

0

Gertrude BOGAERT

26

2

1

Monique FESTRAETS

27

2

0

Laurent PANNEELS

27

2

0

Jacques LEONARD

27

2

0

Lies WAEGEMAN

28

1

0

Monique MOYSON

28

1

0

Gert BAUDONCQ

28

1

0

Dany VAN NIEUWENHUYSEN

26

2

1

Marleen LEONARD

25

3

1

BESLIST:
Artikel 1.
De volgende 12 personen aan te duiden als afgevaardigden van de politieke strekkingen
van de gemeenteraad in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek:
•
Hubert POTOMS;
•
Ludo SMET;
•
Karl VERDICKT;
•
Annik DE SCHOUWER;
•
Steven DE PRINS;
•
Hedwige VAN DER EECKEN;
•
Gerda JANS;
•
Ingrid VAN GREMBERGEN;
•
Lucienne MARTENS;
•
Inge ROGGEN;
•
Roland WUESTENBERGS;
•
Wim MISOTTEN.
Art. 2.
De volgende 12 personen aan te duiden als afgevaardigden van de gebruikers en van de
filosofische en ideologische strekkingen in het beheersorgaan van de gemeentelijke
openbare bibliotheek:
•
Sigurd DE RIDDER;
•
Erwin LOONEN;
•
Elena LAUWERS;
•
Gertrude BOGAERT ;
•
Monique FESTRAETS ;
•
Laurent PANNEELS ;
•
Jacques LEONARD ;
•
Lies WAEGEMAN;
•
Monique MOYSON;
•
Gert BAUDONCQ;
•
Dany VAN NIEUWENHUYSEN;
•
Marleen LEONARD.
Art. 3.
Kennis te nemen van het feit dat de schepen van cultuur waarnemend lid is met
raadgevende stem.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan de voorzitter van het beheersorgaan van
de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Schepen Patrick Vertongen vervoegt de vergadering.
21e zaak:

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw - Aanduiding van 6
leden voor de algemene vergadering

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 door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw dient aan
te duiden;

Gelet op de besluitwet van 28-12-1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;
Gelet op de statuten van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw;
Overwegende dat de algemene vergadering van PWA vzw paritair is samengesteld,
enerzijds uit leden aangewezen door de gemeenteraad in proportionaliteit tussen de
meerderheid en de minderheid en anderzijds uit leden die de organisaties die zitting
hebben in de Nationale Arbeidsraad, vertegenwoordigen (cf. artikel 8, §1, derde lid van
de besluitwet van 28-12-1944 en artikel 5 van de statuten);
Overwegende dat PWA vzw per brief van 11-1-2013 meldt dat de gemeenteraad 6
vertegenwoordigers kan aanduiden;
Overwegende dat deze vertegenwoordigers niet noodzakelijk deel moeten uitmaken van
de gemeenteraad;
Overwegende dat rekening houdend met het bovenvermelde de meerderheids- en de
minderheidsfracties in de gemeenteraad elk 3 leden kunnen voordragen;
Gelet op het schrijven van 14-3-2013 aan de fractievoorzitters met het verzoek om hun
vertegenwoordigers voor te dragen;
Gelet op het verzoek van PWA vzw dat elke aanduiding het voorwerp moet zijn van een
beraadslaging en een individuele stemming;
Gelet op de voordracht door de meerderheidsfractie CD&V van de volgende kandidaten:
•
Maria-Teresa GANGOITIA;
•
Guido BEUTELS;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een eerste
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) met waaruit blijkt dat:
•
17 ja-stemmen en 5 neen-stemmen op naam van Maria-Teresa GANGOITIA
•
2 ja-stemmen en 9 neen-stemmen op naam van Guido BEUTELS
•
1 ongeldig stembiljet op 29 stemmers;
•
4 blanco stembiljetten op 29 stemmers;
Gelet op de voordracht door de meerderheidsfractie Open Vld van de volgende kandidaat:
•
Christian DONNEUX;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van tweede
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw waaruit blijkt dat:
•
28 ja-stemmen en 1 neen-stem op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van
Christian DONNEUX;
•
1 blanco-stem op 30 stemmers wordt uitgebracht;
Gelet op de voordracht door de meerderheidsfractie Groen van de volgende kandidaat:
•
Patric BELGRADO;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van derde
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw waaruit blijkt dat:
•
23 ja- stemmen en 7 neen-stemmen op 30 stemmers werden uitgebracht op naam
van Patric BELGRADO;
Gelet op de voordracht door de minderheidsfractie sp.a van de volgende kandidaten:
•
Bart MOORTGAT;
•
Marc CUVELIER;
•
Stéphane GROSJEAN;
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van vierde
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw waaruit blijkt dat:
•
25 ja-stemmen en 2 neen-stemmen op 30 stemmers werden uitgebracht op naam
van Bart MOORTGAT;
•
0 ja-stemmen en 5 neen-stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van
Marc CUVELIER;
•
1 ja-stemmen en 5 neen-stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van
Stéphane GROSJEAN;

Gelet op de voordracht door de minderheidsfractie N-VA van de volgende kandidaat:
•
Philippe DECROCK;
Gaat over tot een vijfde geheime stemming voor de aanduiding van vijfde
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw waaruit blijkt dat:
•
29 ja-stemmen en 1 neen-stem op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van
Philippe DECROCK;
Gelet op de voordracht door de minderheidsfractie Vernieuwing van de volgende
kandidaat:
•
Roel VANSINA;
Gaat over tot een zesde geheime stemming voor de aanduiding van zesde
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw waaruit blijkt dat:
•
24 ja-stemmen en 5 neen-stemmen op 30 stemmers werden uitgebracht op naam
van Roel VANSINA;
•
1 blanco stem wordt uitgebracht op 30 stemmers;

BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Maria-Teresa GANGOITIA aan te duiden als eerste vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw.
Art. 2.
De heer Christian DONNEUX aan te duiden als tweede vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw.
Art. 3.
De heer Patric BELGRADO aan te duiden als derde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw.
Art. 4.
De heer Bart MOORTGAT aan te duiden als vierde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw.
Art. 5.
De heer Philippe DECROCK aan te duiden als vijfde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw.
Art. 6.
De heer Roel VANSINA aan te duiden als zesde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw.
Art. 7.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) vzw.
22e zaak:

Lintbos vzw - Aanduiding van 12 vertegenwoordigers voor de algemene
vergadering

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 door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in de vzw Lintbos dient aan te duiden;
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van de vzw Lintbos ons bestuur 12
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering kan aanduiden;
Overwegende dat de vzw Lintbos bij e-mail van 5-3-2013 vraagt deze 12
vertegenwoordigers van de gemeente aan te duiden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5 van de statuten van de vzw Lintbos de
aanduiding van de gemeentevertegenwoordiging dient te gebeuren door de
gemeenteraad overeenkomstig de evenredige vertegenwoordiging van de politieke
fracties in de gemeenteraad;
Overwegende dat deze mandaten rekening houdend met het stelsel D'Hondt als volgt
verdeeld zijn:
•
CD&V:
3 mandaten
•
Open VLD:
2 mandaten
•
Groen:
1 mandaat
•
N-VA:
2 mandaten
•
sp.a:
1 mandaat
•
Vernieuwing:
2 mandaten
•
UF
1 mandaat
Gelet op het schrijven van 14-3-2013 aan de fractievoorzitters met het verzoek om hun
vertegenwoordigers voor te dragen;
Gelet op de voordrachten die werden ingediend;
Gelet op het voorstel vanwege CD&V houdende de voordracht van de volgende 3 leden:
•
Lutgart VAN PARIJS;
•
Ann BINST;
•
Jelle DE WILDE;
Gelet op het voorstel vanwege Open VLD houdende de voordracht van de volgende 2
leden:
•
Gilbert GOOSSENS;
•
Steven DE PRINS;
Gelet op het voorstel vanwege Groen houdende de voordracht van het volgende lid:
•
Ria TURCKSIN;
Gelet op het voorstel vanwege N-VA houdende de voordracht van de volgende 2 leden:
•
Steven DUPONT;
•
Ivo NIJS;
Gelet op het voorstel vanwege sp.a houdende de voordracht van het volgende lid :
•
Gert BAUDONCQ;
Gelet op het voorstel vanwege Vernieuwing houdende de voordracht van de volgende 2
leden:
•
Nancy BOGEMANS;
•
Kenny DE HERTOGH;
Gelet op het voorstel vanwege UF houdende de voordracht van het volgende lid:
•
Jean DEWIT;
Gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van 12 vertegenwoordigers in de
algemene vergadering van de vzw Lintbos, waaraan wordt deelgenomen door 30
stemmers, met volgend resultaat:
JA-stemmen

NEEN-stemmen

ONTHOUDINGE
N

Lutgart VAN PARIJS

24

5

0

Ann BINST

25

4

0

Jelle DE WILDE

27

2

0

Gilbert GOOSSENS

28

1

0

Steven DE PRINS

27

1

1

Ria TURCKSIN

26

3

0

Steven DUPONT

28

1

0

Ivo NIJS

27

2

0

Gert BAUDONCQ

26

3

0

Nancy BOGEMANS

26

2

1

Kenny DE HERTOGH

24

4

1

Jean DEWIT

16

2

11

Er is 1 ongeldig stembiljet;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Lutgart VAN PARIJS aan te duiden als eerste vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 2.
Mevrouw Ann BINST aan te duiden als tweede vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 3.
De heer Jelle DE WILDE aan te duiden als derde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 4.
De heer Gilbert GOOSSENS aan te duiden als vierde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 5.
De heer Steven DE PRINS aan te duiden als vijfde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 6.
Mevrouw Ria TURCKSIN aan te duiden als zesde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 7.
De heer Steven DUPONT aan te duiden als zevende vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 8.
De heer Ivo NIJS aan te duiden als achtste vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 9.
De heer Gert BAUDONCQ aan te duiden als negende vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 10.
Mevrouw Nancy BOGEMANS aan te duiden als tiende vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 11.
De heer Kenny DE HERTOGH aan te duiden als elfde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 12.
De heer Jean DEWIT aan te duiden als twaalfde vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Lintbos.
Art. 13.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan de vzw Lintbos.
Raadslid Jean Dewit verlaat de vergadering.

23e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Haviland - Adviescomité Afvalbeleid Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger

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 toegetreden is tot het Adviescomité Afvalbeleid van de
intergemeentelijke vereniging Haviland;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordiger in dit adviescomité dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen recht heeft op 1 lid in het Adviescomité
Afvalbeleid van de intergemeentelijke vereniging Haviland;
Gelet op het verzoek van de intergemeentelijke vereniging Haviland om een
vertegenwoordiger in het Adviescomité Afvalbeleid aan te duiden;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger in
het Adviescomité Afvalbeleid van de intergemeentelijke vereniging Haviland waaruit blijkt
dat:
•
21 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
8 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Eric NAGELS;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Eddie BOELENS aan te duiden als vertegenwoordiger in het Adviescomité
Afvalbeleid van de intergemeentelijke vereniging Haviland.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing aan Haviland igsv te zenden.
24e zaak:

Inter-Regies - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

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 de intercommunale Inter-Regies,
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 recht heeft op een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Inter-Regies;
Gelet op het verzoek van Inter-Regies van 22-1-2013 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 Inter-Regies waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 ongeldige stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
•
8 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Inter-Regies
waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;

•
•
•
•

2
1
1
6

stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Elke WOUTERS;
ongeldige stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;

BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Inter-Regies.
Art. 2.
Mevrouw Marleen MERTENS aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van Inter-Regies.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan Inter-Regies te zenden.
25e zaak:

De Watergroep - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering;
en van een vertegenwoordiger in het provinciaal comité

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 Watergroep, 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;
Gelet op het verzoek van 10-1-2013 van De Watergroep om deze afgevaardigden aan te
duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen recht heeft op twee vertegenwoordigers in de
algemene vergadering, waarvan één stemgerechtigd is, en één vertegenwoordiger in het
provinciaal comité van De Watergroep;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Watergroep waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN
•
11 stemmen op 29 stemmers werden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een nietstemgerechtigde vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Watergroep
waaruit blijkt dat
•
18 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
3 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
3 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in het provinciaal comité van De Watergroep waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
2 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
5 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Patrick VERTONGEN aan te duiden als stemgerechtigde vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van De Watergroep.

Art. 2.
De heer Kevin VLEMINCKX aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van De Watergroep.
Art. 3.
De heer Patrick VERTONGEN aan te duiden als vertegenwoordiger in het provinciaal
comité van De Watergroep.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan De Watergroep te zenden.
26e zaak:

Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba. (Jobpunt
Vlaanderen) - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering

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 het Vlaams Selectiecentrum voor het
Overheidspersoneel c.v.b.a. (Jobpunt Vlaanderen);
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordiger in deze vennootschap dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van de
vennootschap recht heeft op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Gelet op het verzoek van Jobpunt Vlaanderen om een vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering aan te duiden;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel
c.v.b.a. (Jobpunt Vlaanderen) waaruit blijkt dat:
•
27 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Hans HABILS;
•
1 ongeldige stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
•
1 blanco stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Hans HABILS aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel c.v.b.a. (Jobpunt
Vlaanderen).
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing aan het Vlaams Selectiecentrum voor het
Overheidspersoneel c.v.b.a. (Jobpunt Vlaanderen) te zenden.
27e zaak:

Vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Aanduiding van een
effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering en voordracht van een kandidaat-bestuurder 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 Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten;
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
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Gelet op het verzoek van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten om
zowel een effectieve vertegenwoordiger als een plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten aan te duiden;
Overwegende dat de effectieve vertegenwoordiger tevens kan voorgedragen worden als
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten waaruit blijkt dat:
•
16 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
12 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
1 stemmen op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
5 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
3 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Marleen MERTENS aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Art. 2.
De heer Chris SELLESLAGH aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Art. 3.
De effectieve vertegenwoordiger vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten te zenden.
28e zaak:

Vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voordracht van een
kandidaat-bestuurder 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 Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;
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
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap recht
heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Gelet op het verzoek van de vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van
de Vlaamse Gemeenschap om zowel een effectieve vertegenwoordiger als een

plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de vzw Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten aan te duiden;
Overwegende dat de effectieve vertegenwoordiger tevens kan voorgedragen worden als
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Onderwijssecretariaat van
de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Patrick VERTONGEN;
•
11 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
1 ongeldige stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Jelle DE WILDE;
•
10 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Patrick VERTONGEN aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten
van de Vlaamse Gemeenschap.
Art. 2.
De heer Jelle DE WILDE aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten
van de Vlaamse Gemeenschap.
Art. 3.
De effectieve vertegenwoordiger vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap te zenden.
29e zaak:

Vzw Regionaal Landschap Groene Corridor - Aanduiding van een effectieve
en een plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering en voordracht van een kandidaat-bestuurder 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 Regionaal Landschap Groene
Corridor;
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
Regionaal Landschap Groene Corridor recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Gelet op het verzoek van de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor om zowel een
effectieve vertegenwoordiger als een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van
de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor aan te duiden;
Overwegende dat de effectieve vertegenwoordiger tevens kan voorgedragen worden als
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur;

Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap
Groene Corridor waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
11 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean-Paul WINDELEN;
Raadslid Bart Laeremans verlaat de vergadering.
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw
Regionaal Landschap Groene Corridor waaruit blijkt dat;
•
18 stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Alena VAN DEN
BUSSCHE;
•
10 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean-Paul WINDELEN;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Eddie BOELENS aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor.
Art. 2.
Mevrouw Alena VAN DEN BUSSCHE aan te duiden als plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap
Groene Corridor.
Art. 3.
De effectieve vertegenwoordiger vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor te
zenden.
Raadslid Bart Laeremans vervoegt de vergadering.
Raadslid Jeannine Thielemans verlaat de vergadering.
30e zaak:

Vzw Bosgroep Groene Corridor - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en
voordracht van een kandidaat-bestuurder 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 Bosgroep Groene Corridor;
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
Bosgroep Landschap Groene Corridor recht heeft op een effectieve vertegenwoordiger en
een plaatsvervanger in de algemene vergadering;
Overwegende dat er derhalve een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
voor de algemene vergadering van de vzw Bosgroep Groene Corridor dient aangeduid te
worden;
Overwegende dat de effectieve vertegenwoordiger tevens kan voorgedragen worden als
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Bosgroep Groene Corridor
waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
10 stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Steven DUPONT;

Raadslid Jeannine Thielemans vervoegt de vergadering.
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw
Bosgroep Groene Corridor waaruit blijkt dat;
•
19 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Alena VAN DEN
BUSSCHE;
•
10 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Steven DUPONT;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Eddie BOELENS aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Bosgroep Groene Corridor.
Art. 2.
Mevrouw Alena VAN DEN BUSSCHE aan te duiden als plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Bosgroep Groene Corridor.
Art. 3.
De effectieve vertegenwoordiger vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de vzw Bosgroep Groene Corridor.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Bosgroep Groene Corridor te zenden.
Raadsleden Yves Verberck en Jean-Paul Windelen verlaten de vergadering.
31e zaak:

3wplus Sociale Werkplaats vzw - Aanduiding van een vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering

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 3Wplus Sociale Werkplaats;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordiger in deze vzw dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen samen met het OCMW overeenkomstig de
statuten van de vzw recht heeft op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering
van de vzw 3Wplus Sociale Werkplaats;
Gelet op het verzoek van de vzw 3Wplus Sociale Werkplaats om een vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering aan te duiden;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van de vzw 3Wplus Sociale Werkplaats waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht op naam van Kirsten HOEFS;
•
1 stem op 27 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
2 ongeldige stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Kirsten HOEFS aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw 3Wplus Sociale Werkplaats.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw 3Wplus Sociale Werkplaats te zenden.
Raadsleden Yves Verberck en Jean-Paul Windelen vervoegen de vergadering.

32e zaak:

Vzw Levedale - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering en voordracht van 2 bestuurders en 2 plaatsvervangers 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 Levedale;
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
Levedale recht heeft op:
•
een vertegenwoordiger in de algemene vergadering,
•
2 afgevaardigden in de raad van bestuur,
•
2 plaatsvervangers voor deze afgevaardigden in de raad van bestuur;
Gelet op het verzoek van de vzw Levedale 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 Levedale waaruit blijkt dat
•
17 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
10 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Eric Nagels;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de voordracht van een afgevaardigde
voor de raad van bestuur van de vzw Levedale waaruit blijkt dat:
•
16 stemmen op (aantal) stemmers worden uitgebracht op naam van Maria-Teresa
GANGOITIA;
•
11 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Eric NAGELS;
•
1 ongeldige stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
•
1 blanco stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
Raadslid Vera Van Impe verlaat de vergadering.
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de voordracht van een afgevaardigde
voor de raad van bestuur van de vzw Levedale waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Monique DOSSOINE;
•
11 stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Eric NAGELS;
Raadslid Vera Van Impe vervoegt de vergadering.
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de voordracht van een plaatsvervanger
voor de raad van bestuur van de vzw Levedale waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Jelle DE WILDE;
•
10 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Gerlant VAN
BERLAER;
•
2 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een vijfde geheime stemming voor de voordracht van een plaatsvervanger
voor de raad van bestuur van de vzw Levedale waaruit blijkt dat
•
17 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Annik DE SCHOUWER
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Eric NAGELS;
•
2 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam Gerlant VAN BERLAER;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jelle DE WILDE;
•
4 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Marleen MERTENS aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Levedale.
Art. 2.
Mevouw Maria-Teresa GANGOITIA voor te dragen als afgevaardigde voor de raad van
bestuur van de vzw Levedale.

Art. 3.
Mevrouw Monique DOSSOINE voor te dragen als afgevaardigde voor de raad van bestuur
van de vzw Levedale.
Art. 4.
De heer Jelle DE WILDE voor te dragen als plaatsvervanger voor de raad van bestuur van
de vzw Levedale.
Art. 5.
Mevrouw Annik DE SCHOUWER voor te dragen als plaatsvervanger voor de raad van
bestuur van de vzw Levedale.
Art. 6.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Levedale te zenden.
33e zaak:

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant vzw Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

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 Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordiger in deze vzw dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van de vzw recht
heeft op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Erkend
Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant;
Gelet op het verzoek van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband VlaamsBrabant om een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aan te duiden;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband VlaamsBrabant waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 29 stemmers werden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
3 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
6 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Eddie BOELENS aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband
Vlaams-Brabant te zenden.
Raadslid Gerlant Van Berlaer verlaat de vergadering.
34e zaak:

Toerisme Vlaams-Brabant vzw - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en
voordracht van een kandidaat-bestuurder 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 Toerisme Vlaams-Brabant;

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
Toerisme Vlaams-Brabant recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
Gelet op het verzoek van 5-2-2013 van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant om zowel een
effectieve vertegenwoordiger als een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van
de vzw Toerisme Vlaams-Brabant aan te duiden;
Overwegende dat de effectieve vertegenwoordiger tevens kan voorgedragen worden als
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant
waaruit blijkt dat:
•
16 stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Hedwige VAN dER
EECKEN;
•
6 stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
5 ongeldige stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 28 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw
Toerisme Vlaams-Brabant waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Tom GAUDAEN;
•
2 stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht op naam van Hans HABILS;
•
1 stem op 28 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
1 ongeldige stem op 28 stemmers wordt uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 28 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Hedwige VAN DER EECKEN aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant.
Art. 2.
De heer Tom GAUDAEN aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant.
Art. 3.
De effectieve vertegenwoordiger vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Toerisme Vlaams-Brabant te zenden.
Raadslid Gerlant Van Berlaer vervoegt de vergadering.
35e zaak:

Regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters vzw - Aanduiding van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering
en voordracht van een kandidaat-bestuurder 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 Regionale VVV Toerisme Brabantse
Kouters vzw;
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 Regionale
VVV Toerisme Brabantse Kouters vzw recht heeft op een effectieve vertegenwoordiger en
een plaatsvervanger in de algemene vergadering;
Gelet op het verzoek van 7-2-2013 van vermelde vzw om zowel een effectieve
vertegenwoordiger als een plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te duiden;
Overwegende dat de effectieve vertegenwoordiger tevens kan voorgedragen worden als
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Regionale VVV Toerisme
Brabantse Kouters vzw waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Steven DUPONT;
•
2 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
3 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
5 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
1 blanco stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Regionale
VVV Toerisme Brabantse Kouters vzw waaruit blijkt dat:
•
21 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Tom GAEDAEN;
•
2 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jos SMETS;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Christian Donneux;
•
1 ongeldige stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
•
3 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Louis DE SMEDT aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de Regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters vzw.
Art. 2.
De heer Tom GAUDAEN aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de Regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters vzw.
Art. 3.
De effectieve vertegenwoordiger vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de Regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters
vzw.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan de Regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters vzw
te zenden.
36e zaak:

Vzw Kanaaltochten Brabant - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en
voordracht van een kandidaat-bestuurder 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 Kanaaltochten Brabant;
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
Kanaaltochten Brabant recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;

Gelet op het verzoek van de vzw Kanaaltochten Brabant om zowel een effectieve
vertegenwoordiger als een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de vzw
Kanaaltochten Brabant aan te duiden;
Overwegende dat de effectieve vertegenwoordiger tevens kan voorgedragen worden als
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Kanaaltochten Brabant
waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
2 stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam van Luk RAEKELBOOM;
•
1 ongeldige stem op 29 stemmers wordt uitgebracht;
•
6 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw
Kanaaltochten Brabant waaruit blijkt dat:
•
21 stemmen op 29 stemmers werden uitgebracht op naam van Tom GAUDAEN;
•
1 stem op 29 stemmers wordt uitgebracht op naam Luk RAEKELBOOM;
•
2 ongeldige stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 29 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Louis De SMEDT aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de vzw Kanaaltochten Brabant.
Art. 2.
De heer Tom GAUDAEN aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de vzw Kanaaltochten Brabant.
Art. 3.
De effectieve vertegenwoordiger vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur van de vzw Kanaaltochten Brabant.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing aan de vzw Kanaaltochten Brabant te zenden.
Tussenkomst Philip Roosen
(artikel 34, tweede lid, van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad)
Raadlid Philip Roosen betreurt dat de meerderheidspartijen bij de stemmingen over de
aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in bestuursorganen van
organisaties geen rekening hebben gehouden met de beroepsmatige competenties van de
kandidaten die werden voorgedragen door oppositiepartijen. Hij rekent er dan ook op dat
de aangeduide vertegenwoordigers effectief deel zullen nemen aan de vergaderingen van
de organen waarin zij werden afgevaardigd en regelmatig verslag zullen uitbrengen aan
de gemeenteraad.

Toegevoegde agendapunten
37e zaak:

Oostvaartdijk aangevraagd door raadslid Eric Nagels

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Eric Nagels betreffende de
Oostvaartdijk.

38e zaak:

Toekenning van een gunstig advies voor de milieuvergunning voor het
verwerken van bodemassen op de Westvaartdijk aangevraagd door raadslid
Eric Nagels

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Eric Nagels betreffende de
toekenning van een gunstig advies voor de milieuvergunning voor het verwerken van
bodemassen op de Westvaartdijk.
39e zaak:

Fietspad Westvaartdijk aangevraagd door raadslid Gerlant Van Berlaer

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Gerlant Van Berlaer betreffende het
fietspad Westvaartdijk.
Raadslid Jeannine Thielemans verlaat de vergadering.
40e zaak:

Bereikbaarheid van wijk Paalveld voor fietsers en voetgangers aangevraagd
door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende de
bereikbaarheid van wijk Paalveld voor fietsers en voetgangers.

Mondelinge vragen
Vanwege raadslid Bart Laeremans
•

Raadslid Bart Laeremans voert aan dat de inschrijvingsperioden voor de
gemeentelijke basisscholen achter de rug zijn en wenst te weten of alles op zijn plooi
valt, dan wel of er kandidaat-inschrijvers op wachtlijsten dienden te worden
genoteerd.

Raadslid Bart Laeremans verwijst naar de krantenartikelen die aangaven dat
burgemeester Marleen Mertens woedend was over het feit dat de Brusselse
burgemeester, Freddy Thielemans, zonder dat hij hierover met Grimbergen en andere
betrokken buurgemeenten voorafgaand overleg had gepleegd, in de pers berichten
lanceerde betreffende de inrichting van Parking C als een overstapparking voor
pendelaars en betreffende het parkeerbeleid dat Brussel verder zou ontwikkelen, Hij
wijst erop dat in reacties hierop door Brussel werd aangegeven dat wel degelijk
overleg was gepleegd en wenst te weten welk standpunt ter zake door de gemeente
zou verdedigd worden.
Besloten zitting

•

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

Jos Smets

