GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 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. Kennisneming samenstelling gemeenteraadscommissies
2. Aanduiding voorzitters gemeenteraadscommissies
3. Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen - Goedkeuring wijziging statuten
4. Intergemeentelijke vereniging Infrax West - gewone en buitengewone algemene
vergaderingen van 4-6-2013:
a) kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
5. Intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. - buitengewone algemene vergadering van
25-6-2013:
a) kennisname agenda, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
6. Toekenning van de gebudgetteerde subsidies voor de Sint-Servaasommegang,
jaarmarkt Strombeek-Bever en de kinderkermis in Beigem
7. Interne kredietaanpassingen met nummers 49 en 50 voor het dienstjaar 2012 Kennisneming
8. Interne kredietaanpassing met nummer 1 en 2 voor het dienstjaar 2013 Kennisneming
9. Administratief toezicht op het O.C.M.W. - Budget 2013 - Kennisneming
10. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Erasmus Grimbergen Budget 2013 - Goedkeuring
11. Vestiging van een erfdienstbaarheid non-aedificandi ten kosteloze titel op een perceel
privégrond in de Oyenbrugstraat, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie D, nr.
177c, voor heraanleg en onderhoud van twee afwateringsbuizen tussen de
Oyenbrugstraat en de Maalbeek
12. Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/773/13 - VAN DEN EYNDE-SELLESLAGH Meiskensbeekstraat - Humbeek
13. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap op
de parking van het knuffelpad aan de basisschool De Regenboog

14. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het wijzigen van eenrichtingsverkeer naar beperkt eenrichtingsverkeer in de
Romeinsesteenweg tussen de Mutsaardlaan en het Mutsaardplein
15. Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven bij
mobiliteit

Toegevoegde agendapunten
16. Onderwijsinfrastructuur in Grimbergen

(aangevraagd door raadslid Bart Laeremans)

Mondelinge vragen

Besloten zitting
17. Lokale politie - Toewijzing van de functie van commissaris opengesteld bij de eerste
mobiliteitscyclus 2013 (erratum) - betrekking van commissaris interventie
18. Aanstelling in statutair dienstverband op proef van een personeelschef (A1a-A3a)

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

Kennisneming samenstelling gemeenteraadscommissies

Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet van 15-7-2005 zoals laatst aangepast op
29-6-2012;
Gelet op artikel 36 tot 37 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals
goedgekeurd in zitting van 28-3-2013, inzake de inrichting en samenstelling van de
raadscommissies;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet in vier
gemeenteraadscommissies, nl.:
•
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;
Overwegende dat elke commissie is samengesteld uit 13 raadsleden, de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie inbegrepen;
Overwegende dat de mandaten in iedere commissie evenredig worden verdeeld overeenkomstig het stelsel D'Hondt - over de fracties waaruit de gemeenteraad is
samengesteld;
Overwegende dat de zetelverdeling over de verschillende fracties in de gemeenteraad in
voorkomend geval als volgt is:
•
Open VLD:
3 zetels
•
CD&V:
3 zetels
•
Groen:
1 zetel
•
N-VA:
2 zetels
•
Vernieuwing:
2 zetels
•
sp.a :
1 zetel
•
UF:
1 zetel
Overwegende dat elke fractie de mandaten in deze gemeenteraadscommissies, die haar
overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, dient toe te wijzen door middel van
een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat deze aktes van voordracht om ontvankelijk te zijn voor elk van de
kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend moet zijn door een meerderheid van
de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt;

Gelet op het schrijven van 12-4-2013 aan de fractievoorzitters met het verzoek om
d.m.v. de bijgevoegde voordrachtsakten de gemeenteraadsleden voor hun fractie voor te
dragen;
Gelet op de door de verschillende politieke fracties ingediende voordrachtsakten per
gemeenteraadscommissie;
Overwegende dat deze voordrachten geldig zijn daar de akten telkens ondertekend zijn
door een meerderheid van de leden van de betrokken fractie;
Overwegende dat deze vier gemeenteraadscommissies bijgevolg als volgt zijn
samengesteld:
•

Gemeenteraadscommissie personeel en organisatie
-

-

-

-

-

•

Gemeenteraadscommissie financiën
-

-

-

-

-

•

Open VLD:
. Kevin VLEMINCKX
. Tom GAUDAEN
. Christian DONNEUX
CD&V:
. Kirsten HOEFS
. Jannik GROOTEN
. Jos SMETS
Groen:
. Alena VAN DEN BUSSCHE
N-VA:
. Philip ROOSEN
. Elke VAN NEYGHEM
Vernieuwing:
. Karlijne VAN BREE
. Vera VAN IMPE
sp.a:
. Jeannine THIELEMANS
UF:
. Jean DEWIT
Open VLD:
. Kevin VLEMINCKX
. Tom GAUDAEN
. Christian DONNEUX
CD&V:
. Kirsten HOEFS
. Jannik GROOTEN
. Jelle DE WILDE
Groen:
. Alena VAN DEN BUSSCHE
N-VA:
. Philip ROOSEN
. Jean-Paul WINDELEN
Vernieuwing:
. Yves VERBERCK
. Eric NAGELS
sp.a:
. Gerlant VAN BERLAER
UF:
. Anne DEMAN

Gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving
-

-

Open VLD:
. Kevin VLEMINCKX
. Tom GAUDAEN
. Christian DONNEUX
CD&V:
. Kirsten HOEFS
. Jannik GROOTEN
. Jelle DE WILDE

-

-

•

Groen:
. Alena VAN DEN BUSSCHE
N-VA:
. Elke WOUTERS
. Steven DUPONT
Vernieuwing:
. Luk RAEKELBOOM
. Vera VAN IMPE
sp.a:
. Gerlant VAN BERLAER
UF:
. Marc HAMELRIJCKX

Gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen
van de gemeente;
-

-

-

-

-

Open VLD:
. Kevin VLEMINCKX
. Tom GAUDAEN
. Christian DONNEUX
CD&V:
. Kirsten HOEFS
. Jannik GROOTEN
. Jos SMETS
Groen:
. Alena VAN DEN BUSSCHE
N-VA:
. Jean-Paul WINDELEN
. Elke VAN NEYGHEM
Vernieuwing:
. Bart LAEREMANS
. Yves VERBERCK
sp.a:
. Jeannine THIELEMANS
UF:
. Jean DEWIT

BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de samenstelling van de vier gemeenteraadscommissies op basis
van de door de fracties ingediende voordrachten, namelijk:
•

Gemeenteraadscommissie personeel en organisatie
-

-

-

-

-

•

Open VLD:
. Kevin VLEMINCKX
. Tom GAUDAEN
. Christian DONNEUX
CD&V:
. Kirsten HOEFS
. Jannik GROOTEN
. Jos SMETS
Groen:
. Alena VAN DEN BUSSCHE
N-VA:
. Philip ROOSEN
. Elke VAN NEYGHEM
Vernieuwing:
. Karlijne VAN BREE
. Vera VAN IMPE
sp.a:
. Jeannine THIELEMANS
UF:
. Jean DEWIT

Gemeenteraadscommissie financiën

-

-

-

-

-

•

Gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving
-

-

-

-

•

Open VLD:
. Kevin VLEMINCKX
. Tom GAUDAEN
. Christian DONNEUX
CD&V:
. Kirsten HOEFS
. Jannik GROOTEN
. Jelle DE WILDE
Groen:
. Alena VAN DEN BUSSCHE
N-VA:
. Philip ROOSEN
. Jean-Paul WINDELEN
Vernieuwing:
. Yves VERBERCK
. Eric NAGELS
sp.a:
. Gerlant VAN BERLAER
UF:
. Anne DEMAN
Open VLD:
. Kevin VLEMINCKX
. Tom GAUDAEN
. Christian DONNEUX
CD&V:
. Kirsten HOEFS
. Jannik GROOTEN
. Jelle DE WILDE
Groen:
. Alena VAN DEN BUSSCHE
N-VA:
. Elke WOUTERS
. Steven DUPONT
Vernieuwing:
. Luk RAEKELBOOM
. Vera VAN IMPE
sp.a:
. Gerlant VAN BERLAER
UF:
. Marc HAMELRIJCKX

Gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen
van de gemeente;
-

-

-

-

-

Open VLD:
. Kevin VLEMINCKX
. Tom GAUDAEN
. Christian DONNEUX
CD&V:
. Kirsten HOEFS
. Jannik GROOTEN
. Jos SMETS
Groen:
. Alena VAN DEN BUSSCHE
N-VA:
. Jean-Paul WINDELEN
. Elke VAN NEYGHEM
Vernieuwing:
. Bart LAEREMANS
. Yves VERBERCK
sp.a:
. Jeannine THIELEMANS
UF:

.

Jean DEWIT

Raadslid Jean DEWIT verlaat de vergadering.
Raadslid Eric NAGELS vervoegt de vergadering.
2e zaak:

Aanduiding voorzitters gemeenteraadscommissies

Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet van 15-7-2005 zoals laatst gewijzigd op 296-2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28-3-2013 houdende de vaststelling van
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 36 tot 38 van vermeld huishoudelijk reglement inzake de inrichting en
samenstelling van de raadscommissies en de aanwijzing van de voorzitters van de
gemeenteraadscommissies;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet in vier
gemeenteraadscommissies, nl.:
•
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;
Overwegende dat elke commissie is samengesteld uit 13 raadsleden, de voorzitter van de
gemeenteraadscommissie inbegrepen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis heeft genomen van de
samenstelling van deze vier gemeenteraadscommissies op basis van de door de politieke
fracties in de gemeenteraad ingediende voordrachten;
Overwegende dat elke gemeenteraadscommissie wordt voorgezeten door een
gemeenteraadslid;
Overwegende dat de leden van het college van burgemeester en schepenen geen
voorzitter kunnen zijn van een gemeenteraadscommissie;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een voorzitter voor
de gemeenteraadscommissie personeel en organisatie waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Kirsten HOEFS;
•
13 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een voorzitter voor
de gemeenteraadscommissie financiën waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
13 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
Raadslid Jean DEWIT vervoegt de vergadering;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een voorzitter voor
de gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Jelle DE WILDE;
•
11 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Steven DUPONT;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jannik GROOTEN;
•
1 ongeldige stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van een voorzitter voor
de gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid
op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
12 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Yves VERBERCK;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Elke WOUTERS;

BESLIST:
Artikel 1.
Raadslid Kirsten HOEFS aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraadscommissie
personeel en organisatie.
Art. 2.
Raadslid Kevin VLEMINCKX aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraadscommissie
financiën.
Art. 3.
Raadslid Jelle DE WILDE aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraadscommissie
infrastructuur en omgeving.
Art. 4.
Raadslid Christian DONNEUX aan te duiden als voorzitter van de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op
het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente.
3e zaak:

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen - Goedkeuring wijziging
statuten

Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25-3-2010;
Gelet op artikel 71 van het decreet van 29-6-2012 tot wijziging van het gemeentedecreet
van 15-7-2005 waardoor artikel 236, § 2, van het gemeentedecreet betreffende de
samenstelling van de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven met ingang
van 1-1-2013 is gewijzigd;
Overwegende dat ten gevolge van deze wijziging van artikel 236, § 2, derde lid van het
gemeentedecreet artikel 13, § 3, van de statuten van het AGB dient geschrapt te worden
daar het niet langer in overeenstemming is met de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 11-3-2013 om
ook de bepalingen in artikel 13, § 2, van de statuten betreffende de verdeling van de
overige mandaten te wijzigen;
Overwegende dat het gemeentedecreet niet langer bepalingen oplegt over de wijze
waarop de overige mandaten moeten verdeeld worden;
Gelet op het voorstel om deze overige mandaten aan de meerderheidsfracties toe te
kennen;
Overwegende dat de wijzigingen in de statuten overeenkomstig artikel 234 van het
gemeentedecreet worden aangebracht door de gemeenteraad, op voorstel of na advies
van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf in kwestie;
Overwegende dat dit voorstel tot statutenwijziging ter advies werd voorgelegd aan de
raad van bestuur van het AGB Grimbergen;
Gelet op het advies van de raad van bestuur van het AGB Grimbergen m.b.t. de
voorgestelde statutenwijziging, verleend op 16-4-2013;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om artikel 13 van
de statuten van het AGB Grimbergen bijgevolg als volgt te wijzigen:

"§1. De raad van bestuur is samengesteld uit elf (11) leden die door de gemeenteraad van de
gemeente worden benoemd. Alle leden van de raad van bestuur komen verplicht uit de gemeenteraad.
Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
§2. Elke fractie in de gemeenteraad kan één (1) lid van de raad van bestuur aanduiden en dit recht
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur.
De overige leden worden voorgedragen door de politieke fracties die deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen.

§3. Als aan het vereiste, vermeld in §1, tweede lid, van dit artikel, niet is voldaan op basis van de
aangeduide kandidaten, geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van
bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de fracties die deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen. Als niet aan dat vereiste wordt voldaan, duiden de grootste fracties in
afnemende volgorde het lid van het andere geslacht aan tot voldaan is aan het vereiste dat ten
hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht moeten zijn.";
Gelet op de tussenkomst van raadslid Karlijne VAN BREE, die voorstelt om de behandeling
van voorliggend agendapunt uit te stellen om de studie van alternatieven door de
oppositie mogelijk te maken;
Gaat over tot een stemming betreffende het uitstellen van de behandeling van
voorliggend agendapunt:
stemmen voor:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves
Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen tegen:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
Stelt vast dat het voorstel tot het uitstellen van de behandeling van het voorliggend
agendapunt verworpen wordt met 17 stemmen tegen en 16 stemmen voor bij 0
onthoudingen;
Gelet op het voorstel van raadslid Bart LAEREMANS om het voorstel tot wijziging van de
statuten van het AGB Grimbergen als volgt de amenderen:

"§1. De raad van bestuur is samengesteld uit twaalf (12) leden die door de gemeenteraad van de
gemeente worden benoemd. Alle leden van de raad van bestuur komen verplicht uit de gemeenteraad.
Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
§2. Elke fractie in de gemeenteraad kan één (1) lid van de raad van bestuur aanduiden en dit recht
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur.
De overige leden worden voorgedragen op basis van een evenredige vertegenwoordiging
van de de politieke fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad.
§3. Als aan het vereiste, vermeld in §1, tweede lid, van dit artikel, niet is voldaan op basis van de
aangeduide kandidaten, geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van
bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de fracties die deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen. Als niet aan dat vereiste wordt voldaan, duiden de grootste fracties in
afnemende volgorde het lid van het andere geslacht aan tot voldaan is aan het vereiste dat ten
hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht moeten zijn.";
Gaat over tot de stemming over dit amendement:
stemmen voor:
Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer;
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 14 stemmen
voor bij 2 onthoudingen;
Gaat over tot de stemming over het voorstel zoals voorgelegd door het college van
burgemeester en schepenen:
stemmen tegen:
Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
onthouden zich:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
Artikel 13 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen als
volgt te wijzigen:

"§1. De raad van bestuur is samengesteld uit elf (11) leden die door de gemeenteraad van de
gemeente worden benoemd. Alle leden van de raad van bestuur komen verplicht uit de gemeenteraad.
Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.
§2. Elke fractie in de gemeenteraad kan één (1) lid van de raad van bestuur aanduiden en dit recht
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur.
De overige leden worden voorgedragen door de politieke fracties die deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen.
§3. Als aan het vereiste, vermeld in §1, tweede lid, van dit artikel, niet is voldaan op basis van de
aangeduide kandidaten, geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van
bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de fracties die deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen. Als niet aan dat vereiste wordt voldaan, duiden de grootste fracties in
afnemende volgorde het lid van het andere geslacht aan tot voldaan is aan het vereiste dat ten
hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht moeten zijn."
Art. 2.
Deze beslissing samen met het advies van de raad van bestuur te bezorgen aan de
Vlaamse Regering.
4e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Infrax West - gewone en buitengewone
algemene vergaderingen van 4-6-2013

a) Kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging Infrax
West;
Overwegende dat de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van Infrax
West plaatsvinden op 4-6-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone en de buitengewone
algemene vergaderingen:
Gewone algemene vergadering:
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2012;
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2012;
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2012 en de winstverdeling;
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds aanbrengen van netten in 2012.
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun
activiteiten op 4-6-2013;
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht
gedurende 2012;
6. Vaststelling presentiegeld bestuurders;
7. Evaluatierapport 2007-2012 en ondernemingsplan 2013-2018;
8. Huldiging van personeelsleden.
Buitengewone algemene vergadering:
1. Statutenwijziging:
- Artikel 29: uitvoerend comité;
- Artikel 3: doel;
- Artikel 46: maximum bijdrage GIS-activiteit.
Gelet op de toelichting bij deze agendapunten;
Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding van de geagendeerde voorstellen
en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger om deze
voorstellen goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergaderingen:
stemmen tegen:
Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
onthouden zich:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone en
de buitengewone algemene vergaderingen van 4-6-2013 van de intergemeentelijke
vereniging Infrax West:
Gewone algemene vergadering:
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2012;
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2012;
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2012 en de winstverdeling;
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds aanbrengen van netten in 2012.
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun
activiteiten op 4-6-2013;
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht
gedurende 2012;
6. Vaststelling presentiegeld bestuurders;
7. Evaluatierapport 2007-2012 en ondernemingsplan 2013-2018;
8. Huldiging van personeelsleden.
Buitengewone algemene vergadering:
1. Statutenwijziging:
- Artikel 29: uitvoerend comité;
- Artikel 3: doel;
- Artikel 46: maximum bijdrage GIS-activiteit.

Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone en de buitengewone algemene
vergaderingen van 4-6-2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zouden worden) die bij afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te
mandateren om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen van de vergaderingen.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging Infrax
West;
Overwegende dat de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van Infrax
West plaatsvinden op 4-6-2013;
Gelet op de aangetekende brief van 5-3-2013 van Infrax West waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen 4-6-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze gewone en buitengewone algemene vergaderingen en het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger dient aan
te duiden voor deze gewone en buitengewone algemene vergaderingen;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van
Infrax West van 4-6-2013 waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
11 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Eric NAGELS;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
2 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Raadslid Steven DUPONT verlaat de vergadering;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van Infrax West van 4-62013 waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
5 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Yves VERBERCK;
•
4 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
3 BLANCO stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van 4-6-2013 van
de intergemeentelijke vereniging Infrax West.
Art. 2.

De heer Kevin VLEMINCKX als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de
gewone en de buitengewone algemene vergaderingen van 4-6-2013 van de
intergemeentelijke vereniging Infrax West.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
5e zaak:

Intergemeentelijke vereniging I.W.V.B. - buitengewone algemene
vergadering van 25-6-2013:

a) Kennisname agenda, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente als vennoot aangesloten is bij de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op
25-6-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de agenda van deze buitengewone algemene vergadering o.a. de
goedkeuring van de statutenwijziging behelst, zoals deze door de raad van bestuur van
I.W.V.B. is voorgesteld;
Gelet op het toegelicht voorstel van statutenwijziging dat door I.W.V.B. aan het
gemeentebestuur werd overgemaakt per brief van 26-3-2013;
Gelet op de motivering door de raad van bestuur van I.W.V.B. met betrekking tot deze
statutenwijziging;
Overwegende dat het door de raad van bestuur opgestelde ontwerp van gewijzigde
statuten, overeenkomstig artikel 39, §2, van het decreet van 6-7-2001, uiterlijk negentig
dagen voor de buitengewone algemene vergadering aan de deelnemers bezorgd is;
Overwegende dat de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 56 van de statuten van
I.W.V.B., ook binnen de negentig dagen na de toezending van het ontwerp van statuten
dient te beraadslagen en te beslissen;
Overwegende dat de beslissing van de gemeenteraad terzake, overeenkomstig artikel 39,
§2, van het decreet van 6-7-2001, het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
op de buitengewone algemeen vergadering bepaalt;
Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding van de geagendeerde voorstellen
en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger om deze
voorstellen goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergaderingen:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean
Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant van Berlaer;
BESLIST: met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 13 onthoudingen
Artikel 1.

Kennis te nemen van het door I.W.V.B. toegelichte voorstel tot statutenwijziging.
Art. 2.
De voorgestelde statutenwijziging van I.W.V.B., zoals opgenomen in het desbetreffend
ontwerp, goed te keuren.
Art. 3.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 256-2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om deze
statutenwijziging goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
I.W.V.B., Stropkaai 14 te 9000 Gent,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de intergemeentelijke
vereniging I.W.V.B.;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op
25-6-2013;
Gelet op de aangetekende brief van 26-3-2013 van I.W.V.B. waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de buitengewone algemene vergadering van 25-6-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen houdende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat artikel 44 van dit decreet bepaalt dat de benoemingsprocedure van de
vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van het ontwerp van
statutenwijziging dat zal geagendeerd worden n.a.v. deze buitengewone algemene
vergadering en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. van 25-62013 waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 32 stemmen worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marc VAN GODTSENHOVEN;
•
1 stem op 32 stemmers wordt uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
5 ongeldige stemmen op 32 stemmen worden uitgebracht;
•
6 blanco stemmen op 32 stemmen worden uitgebracht;
Raadlid Steven DUPONT vervoegt de vergadering;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de buitengewone algemene vergadering van I.W.V.B. van 25-6-2013 waaruit blijkt
dat:
•
17 stemmen op 33 stemmen worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
2 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
7 ongeldige stemmen op 33 stemmen worden uitgebracht;
•
7 blanco stemmen op 33 stemmen worden uitgebracht;

BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 25-6-2013 van de
intergemeentelijke vereniging I.W.V.B.
Art. 2.
De heer Louis DE SMEDT als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van 25-6-2013 van de intergemeentelijke vereniging
I.W.V.B.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
I.W.V.B., Stropkaai 14 te 9000 Gent,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
6e zaak:

Toekenning van de gebudgetteerde subsidies voor de SintServaasommegang, jaarmarkt Strombeek-Bever en de kinderkermis in
Beigem

Gelet op de beschikkingen vervat in de wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de overheidsuitgaven;
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 dat in het budget van 2012, € 3.250,00 is opgenomen onder BV 0710-00 en AR
6492030 als subsidie voor de Raad van de Beigemse Verenigingen die instaat voor de
organisatie van de jaarlijkse kinderkermis in Beigem;
Gelet dat in het budget van 2013 volgende subsidies zijn opgenomen:
•
€ 12.500,00 onder BV 0710-00 en AR 6492030 voor het Ommegangcomité dat
instaat voor de 2 jaarlijkse organisatie van de Sint-Servaasommegang
•
€ 3.250,00 onder BV 0710-00 en AR 6492030 voor de Raad van de Beigemse
Verenigingen die instaat voor de organisatie van de jaarlijkse kinderkermis in Beigem
•
€ 3.500,00 onder BV 0500-00 en AR 6492030 voor Ter Borre (OCMW-Grimbergen)
dat instaat voor de jaarlijkse organisatie van de jaarmarkt in Strombeek-Bever
Gelet dat de uitbetaling van deze subsidies enkel zal gebeuren op voorlegging van
onkostennota’s met bijbehorende bewijsstukken;
Vermits voor de betaling van de huidige bedragen een bijkomende machtiging van de
gemeenteraad vereist is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels;

BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Enig artikel.
De machtiging te geven voor de aanwending van de voorziene subsidies aan de hierna
volgende verenigingen:
•
Budget 2012 - € 3.250,00 onder BV 0710-00 en AR 6492030 voor de Raad van de
Beigemse Verenigingen die instaat voor de organisatie van de jaarlijkse kinderkermis
in Beigem
•
Budget 2013 - € 12.500,00 onder BV 0710-00 en AR 6492030 voor het
Ommegangcomité dat instaat voor de 2 jaarlijkse organisatie van de SintServaasommegang
•
Budget 2013 - € 3.250,00 onder BV 0710-00 en AR 6492030 voor de Raad van de
Beigemse Verenigingen die instaat voor de organisatie van de jaarlijkse kinderkermis
in Beigem
•
Budget 2013 - € 3.500,00 onder BV 0500-00 en AR 6492030 voor Ter Borre (OCMWGrimbergen) dat instaat voor de jaarlijkse organisatie van de jaarmarkt in
Strombeek-Bever
7e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 49 en 50 voor het dienstjaar
2012 - Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.
Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassingen beantwoorden aan
de geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2012
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 18 maart 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 49 voor het dienstjaar 2012 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 8 april 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 50 voor het dienstjaar 2012 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

I.K. 49
GBB-CBS/0500-00/6120030/

€ 5.405,98

€ 20,01

Verlaging

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

€ 24.487,64

€ 20,01

GBB-CBS/0320-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.600,00

€ 2.810,00

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

€ 5.032,34

€ 485,32

GBB-CBS/0320-00/6492010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 20.850,00

I.K. 50

8e zaak:

€ 3.295,32

Interne kredietaanpassing met nummer 1 en 2 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 25 maart 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 1 voor het dienstjaar 2013 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 8 april 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 2 voor het dienstjaar 2013 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 1
GBB-WIEB/0200-00/6124050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 148.250,00

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

€ 10.000,00

€ 7.517,48
€ 7.517,48

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

€ 521,21

GBB-WIEB/0119-02/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.000,00

€ 521,21

GBB-FIN/0119-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 35.640,00

€ 1.600,00

GBB-FIN/0119-02/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.600,00

GBB-HUMB/0802-02/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 12.359,20

GBB-HUMB/0854-02/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.655,20

GBB-WIEB/0990-00/6050000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 46.000,00

GBB-WIEB/0990-00/6129030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

GBB-ECZ/0710-00/6430101/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 7.580,00

GBB-ECZ/0710-00/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
€ 2.200,00

GBB-RO/0610-00/6132010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 15.000,00

GBB-RO/0610-00/6470100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
€ 100.000,00

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

€ 0,00

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

€ 2.335,61
€ 987,13

€ 209,10
€ 1.825,75

€ 3.443,81
€ 3,00
€ 3.315,81

GBB-CBS/0020-00/6450100/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 0,00

GBB-OW/0200-00/2240200/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 626.844,49

GBB-CBS/0200-00/2240200/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 0,00

GBB-FIN/0703-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

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

€ 125,00
€ 20.101,94
€ 20.101,94
€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 4.000,00

GBB-WIEB/0309-00/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

GBB-BIB/0703-00/6100400/

€ 2.335,61

€ 1.825,75

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

GBB-BIB/0703-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 40,00

€ 778,03

GBB-ECZ/0710-00/6132040/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

GBB-WIEB/0309-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 40,00

€ 40,49
€ 40,49

€ 6.850,00

€ 210,00
€ 210,00

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
ACT-12/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-5/U

€ 30.000,00

ACT-12/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-5/U

€ 20.000,00

€ 3.500,00
€ 3.500,00

I.K. 2
GBB-OW/0907-01/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 24.698,00

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

€ 0,01

GBB-FIN/0703-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.600,00

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

€ 1.500,00

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

€ 24.165,00

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

€ 1.005,00

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

€ 78.620,00

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

€ 3.475,00

GBB-FIN/0750-03/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.530,00

GBB-FIN/0750-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 40,00

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

€ 1.500,00

GBB-SPORT/0119-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

9e zaak:

€ 0,01

€ 300,00
€ 300,00
€ 4.170,00
€ 4.170,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 1,84
€ 1,84
€ 329,00
€ 329,00

Administratief toezicht op het O.C.M.W. - Budget 2013 - Kennisneming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 houdende vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting, en van
de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/01 van 20 juli 2012 betreffende de onderrichtingen
voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaams Gewest;
Overwegende dat het budget 2013 van het O.C.M.W. door de raad voor maatschappelijk
welzijn op 4 december 2012 werd vastgesteld en bij de gemeente is binnengekomen op
17 december 2012;

Overwegende dat het budget 2013 voorafgaandelijk niet werd besproken tijdens een
overlegcomité met de gemeente;
Overwegende dat op 29 november 2012 het managementteam van het O.C.M.W.
hieromtrent een positief advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat het budget is samengesteld uit een beleidsnota en een financiële nota
samen met een toelichting waarvan de modaliteiten overeenstemmen met deze,
vastgelegd in artikels 7 en 8 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 aangaande
nadere voorschriften omtrent de beleids- en beheerscyclus van de O.C.M.W.'s;
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen in het budget 2013 als volgt worden
vastgesteld:
€ 4.228.512,00 exploitatie + € 188.112,00 investeringen;
Overwegende dat het investeringskrediet niet past binnen het meerjarenplan van het
O.C.M.W. maar wel in overeenstemming is met het gemeentelijk budget 2013;
Overwegende het feit dat het gemeentelijk budget 2013 door de gemeenteraad pas werd
vastgesteld in februari 2013 werd het budget 2013 van het O.C.M.W. ook niet eerder
voorgelegd aan de gemeenteraad;
Overwegende het feit dat de gemeenteraad zich dus niet heeft uitgesproken binnen de
termijn bepaald in artikel 150 van het O.C.M.W.-decreet, werd deze geacht er zijn
goedkeuring aan te hebben verleend;
Overwegende het feit dat het O.C.M.W. deze investeringen toch zal moeten opnemen in
haar meerjarenplan en dit, in overleg met de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het budget 2013 van het O.C.M.W. voor kennisneming te aanvaarden.
Art. 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit te
verzenden naar het O.C.M.W en de provinciegouverneur.
10e zaak:

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

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Gelet op het feit dat deze vereniging, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst,
afgesloten met de gemeente Grimbergen op 25 mei 2000 en overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 14 november 1983, ieder jaar haar budget, de wijzigingen
hieraan en haar rekening moet laten goedkeuren door de gemeenteraad;
Gelet op de brief van 6 april 2005 van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
inzake praktische uitvoeringsmodaliteiten aangaande deze overeenkomst;
Overwegende dat op basis van diezelfde overeenkomst deze vereniging een jaarlijkse
toelage van gemeentewege kan bekomen van € 123.946,76;
Overwegende dat het budget 2013 door de Algemene Vergadering van de vzw Erasmus
Grimbergen op 19 november 2012 werd goedgekeurd en bij het gemeentebestuur is
binnengekomen op 12 maart 2013;
Gelet dat de uitgaven in dit budget als volgt worden verdeeld:
•
Vrije basisschool Sint-Jozef: € 11.559,69;
•
Vrije basisschool Humbeek / Verbrande Brug: € 9.267,97;

•
•
•
•
•

Projecten gemeentelijk basisonderwijs: € 38.184,04;
Vrije kleuter- en lagere school Prinsenhof: € 24.063,02;
Gemeenschapsbasisschool Regenboog: € 18.637,05;
Werkingskosten: € 2.000,00;
Netoverschrijdende activiteiten, na goedkeuring van de voorgestelde projecten door
de gemeenteraad: € 24.500,00;

Overwegende dat de globale verdeling van de kredieten tussen de verschillende netten
werd berekend op basis van het leerlingenaantal;
Overwegende dat de opsplitsing van de kredieten naar subactiviteiten per school door de
vzw Erasmus Grimbergen zelf wordt bepaald;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van het budget 2013 van vzw
Erasmus Grimbergen:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Artikel 1.
Het budget 2013 van de vzw Erasmus Grimbergen wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De werkingstoelage wordt vastgesteld op € 123.946,76 waarvan € 24.500,00 bestemd is
voor netoverschrijdende projecten.
Art. 3.
Het krediet hiervoor is opgenomen in het gemeentelijk exploitatiebudget 2013 onder
beleidsveld 0899-00 en algemeen rekeningnummer 6492030.
Art. 4.
De uitbetaling van de netoverschrijdende toelagen gebeurt onder voorbehoud van een
expliciete goedkeuring door de gemeenteraad van ieder project.
11e zaak:

Vestiging van een erfdienstbaarheid non-aedificandi ten kosteloze titel op
een perceel privégrond in de Oyenbrugstraat, kadastraal gekend als 2de
afdeling, sectie D, nr. 177c, voor heraanleg en onderhoud van twee
afwateringsbuizen tussen de Oyenbrugstraat en de Maalbeek

Gelet op de herhaalde wateroverlast bij matige tot hevige regenval in de Oyenbrugstraat;
Gelet op het feit dat bij onderzoek gebleken is dat de twee afwateringsbuizen tussen de
Oyenbrugstraat en de Maalbeek, lopende over het eigendom van dhr. en mevr. PilatteKhettane, kapot zijn en aldus vervangen dienen te worden;
Gelet op het proces-verbaal van opmeting op 29 januari 2013 opgemaakt door
landmeter-expert Ing. Jos Boogmans;
Overwegende dat voor herstelling, heraanleg en toekomstig onderhoud van de twee
afwateringsbuizen op het perceel kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie D, nr. 177c in
eigendom van dhr. & mevr. Pilatte-Khettane een erfdienstbaarheid gevestigd dient te
worden;.

Gelet op artikel 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 voorgestelde ontwerp voor de authentieke akte (te verlijden
vóór de burgemeester) met betrekking tot de vestiging van een erfdienstbaarheid nonaedificandi op het perceel kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie D - nr. 177c in
eigendom van dhr. en mevr. Pilatte-Khettane.
Art. 2.
Akkoord te gaan om alle kosten (registratie, overschrijving, etc.) met betrekking tot dit
dossier ten laste te leggen van de gemeente Grimbergen.
Art. 3.
De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris te gelasten met de
ondertekening van de authentieke akte (te verlijden vóór de burgemeester).
12e zaak:

Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/773/13 - VAN DEN EYNDESELLESLAGH - Meiskensbeekstraat - Humbeek

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend door VAN DEN EYNDE-SELLESLAGH,
Driesstraat 70 te 1851 Grimbergen, voor het verkavelen van 2 loten gelegen
Meiskensbeekstraat ZN, 1851 Grimbergen, (afd. 6) sectie B nr. 267 V, met
referentienummer VA/773/13;
Gelet op de collegebeslissing van 2 april 2013 – 31e zaak – waarbij een voorwaardelijk
gunstig advies werd uitgebracht voor het verkavelen van 2 loten voor open bebouwing,
met grondafstand van 86,45 m² voor inlijving binnen het openbaar domein van de
Meiskensbeekstraat;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag over een lengte van 32,13 m een
rooilijnverbreding voorziet van 2,40 m, ter hoogte van de linkerperceelsgrens en 2,99 m,
ter hoogte van rechterperceelsgrens, met in totaal 86,45 m² grondafstand met het oog op
de aanleg van een voetpad op het openbaar domein langs de loten 1 en 2;
Overwegend dat de gemeenteraad een beslissing dient te treffen nopens het voorgesteld
rooilijntracé van de weg met bijbehorende grondafstand;
Gelet op artikel 4.2.17, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het nieuwe rooilijntracé voorzien in de verkavelingsaanvraag met
referentienummer VA/773/13 ingediend door VAN DEN EYNDE-SELLESLAGH, wonende
Driesstraat 70 te 1851 Grimbergen, voor het verkavelen van 2 loten gelegen
Meiskensbeekstraat ZN, 1851 Grimbergen, (afd. 6) sectie B nr. 267 V, mits het
uiteindelijk verkrijgen van de verkavelingsvergunning.
Art. 2.
De strook grond met een oppervlakte van 86,45 m² is bestemd om gratis ingelijfd te
worden in de openbare wegenis van de gemeente Grimbergen.
13e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen
met een handicap op de parking van het knuffelpad aan de basisschool De
Regenboog

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;

Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
handicap op de parking van het knuffelpad aan de basisschool De Regenboog;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie d.d. 24 januari 2013 inzake het
voorbehouden van deze plaats;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Eén parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden ter hoogte van de
ingangspoort op de parking van het knuffelpad aan de basisschool De Regenboog.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van het nodige bord
E9a met onderbord type VIId en/of door het aanbrengen van wegmarkeringen.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
14e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het wijzigen van eenrichtingsverkeer naar beperkt
eenrichtingsverkeer in de Romeinsesteenweg tussen de Mutsaardlaan en
het Mutsaardplein

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Overwegend de melding dat er een verschil is in signalisatie op het grondgebied
Grimbergen en Brussel in de Romeinsesteenweg tussen de Mutsaardlaan en het
Mutsaardplein;
Overwegend dat het hier gaat over een weggedeelte waar er eenrichtingsverkeer werd
ingesteld;

Gelet op artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 december 2002 waardoor de
wegbeheerder verplicht is, behoudens plaatselijke omstandigheden, in alle
eenrichtingsstraten het beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren;
Overwegend dat Brussel dit reeds heeft aangepast conform deze wetgeving;
Overwegend dat op Grimbergs grondgebied nog steeds eenrichtingsverkeer is ingesteld;
Gelet op het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake de invoering van eenrichtingsverkeer op de Romeinsesteenweg tussen
de Mutsaardlaan en de G. Demanetstraat van 26 april 1971;
Overwegend dat het aangewezen is dit aanvullend reglement, conform de wetgeving, aan
te passen naar een beperkt eenrichtingsverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het Koninklijk
Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het Ministerieel
Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Artikel 1 van het gemeentebesluit van 26 april 1971 houdende het aanvullend reglement
op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het invoeren van
eenrichtingsverkeer op de Romeinsesteenweg tussen de Mutsaardlaan en de G.
Demanetstraat, wordt als volgt gewijzigd:
Beperkt eenrichtingsverkeer, in de richting van de Mutsaardlaan, wordt ingesteld op de
Romeinsesteenweg tussen de Mutsaardlaan en het Mutsaardplein.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden C1 met onderbord M2 op grondgebied Grimbergen (de nodige borden F19 met
onderbord M4 staan op grondgebied Brussel).
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
15e zaak:

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

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013 om de permanente
openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2013
goed te keuren;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2013-02 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 12 april 2013 dienden te worden meegedeeld aan de Directie
van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Gelet op het feit dat er in de huidige cyclus 1 kandidaat inspecteur interventie is;
Gelet op het feit dat actueel volgende betrekkingen vacant zijn:
•
3 vacatures inspecteur van politie interventie;
•
1 vacature inspecteur van politie of hoofdinspecteur van politie dienst interventie,
specialist geweldsbeheersing dwang zonder vuurwapen;
•
2 vacatures hoofdinspecteur van politie interventie;
•
2 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;
•
1 vacature hoofdinspecteur van politie APO-officier.
Gelet op de openstelling van deze betrekkingen door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 8 april 2013;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de openstelling van volgende vacatures voor het operationeel kader
in het kader van de mobiliteitscyclus 2013-02:
•
3 vacatures inspecteur van politie interventie
•
1 vacature inspecteur van politie of hoofdinspecteur van politie dienst interventie,
specialist geweldsbeheersing dwang zonder vuurwapen
•
2 vacatures hoofdinspecteur van politie interventie
•
2 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst
•
1 vacature hoofdinspecteur van politie APO-officier.

Toegevoegde agendapunten
16e zaak:

Onderwijsinfrastructuur in Grimbergen

(aangevraagd door raadslid Bart Laeremans)
De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende de
onderwijsinfrastructuur in Grimbergen.

Mondelinge vragen
Vanwege Jeannine THIELEMANS
Raadslid Jeannine Thielemans informeert naar de reden waarom het verslag van de vorige
zitting nog niet op de gemeentelijke website staat.
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart Laeremans merkt op dat de banken bij de brievenbus voor het
gemeentehuis bevuild zijn door vogels en dat het minstens nodig is deze op te frissen.
Gezien zij ook afgesleten zijn, is een vervanging misschien aangewezen.
Vanwege Vera VAN IMPE
Raadslid Vera Van Impe vertelt dat zij door een inwoonster uit Strombeek-Bever werd
aangesproken omdat deze inwoonster geen reactie ziet op haar vraag betreffende het
vangen van wilde katten in de buurt van haar woning. In andere gemeenten wordt met
pool van vrijwilligers gewerkt als kattenvangers. Het raadslid meent dat het aangewezen
kan zijn om hiertoe een nieuwe oproep tot de bevolking te richten. Alleszins dient de
betrokken aanvraagster een antwoord te bekomen op haar verzoek.

Vanwege Jeannine THIELEMANS
Raadslid Jeannine Thielemans haalt een probleem aan in verband met het opruimen van
zwerfvuil in het gehucht Borgt en vraagt om na opruimingsacties door vrijwilligers steeds
de bordjes "net opgeruimd" te plaatsen.
Besloten zitting

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

