GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 AUGUSTUS 2013

Aanwezig
Jos Smets, voorzitter;
Marleen Mertens, burgemeester;
Chris Selleslagh, Marc Van Godtsenhoven, Patrick Vertongen, William Deboeck, Paul
Hermans, Louis De Smedt, Eddie Boelens, Trui Olbrechts, schepenen;
Jean Dewit, Bart Laeremans, Marc Hamelrijckx, Alena Van den Bussche, Jos Smets,
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. Kennisname toekenning eretitel van burgemeester aan de heer Eddy WILLEMS
2. Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen - Aanduiding leden raad van bestuur
3. Vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen – Omvorming tot een gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm in de zin van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk in overeenstemming
met de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet
4. Basisonderwijs - Aanpassing van het schoolreglement en de bijdrageregeling voor de
gemeentelijke basisscholen met ingang van 1 september 2013
5. Basisonderwijs - Aanpassing van de bijdrageregeling met ingang van 1 september
2013
6. Basisonderwijs - Vaststellen van het aangepaste arbeidsreglement voor het personeel
van het gemeentelijk basisonderwijs
7. Basisonderwijs – Voorstel tot goedkeuring van de functiebeschrijvingen voor het
personeel in het gemeentelijk onderwijs
8. Basisonderwijs - Capaciteitsuitbreiding voor de gemeentelijke basisschool StrombeekBever
9. Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending
puntenenveloppen - omzetting van de toegekende punten in uren tewerkstelling voor
het schooljaar 2013-2014
10. Basisonderwijs - Vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket voor het
schooljaar 2013-2014
11. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de formatie voor ICTcoördinatie voor het academiejaar 2013-2014
12. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van het aantal toezichtsuren ten
laste van het bestuur voor het academiejaar 2013-2014
13. Goedkeuring afname "Raamovereenkomst ICT hardware" via VERA als
opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant
14. Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Grimbergen betreffende de
afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van
biometrische paspoorten aan Belgische burgers - Goedkeuring

15. Meegeven asurn bij het opruimen van het columbarium/graf - meegeven asurn voor
het einde van de concessietermijn - tariefbepaling - Aanpassing van het reglement
"Belasting op opgravingen, het gebruik van een wachtkelder en het openen van grafen urnenkelders en columbaria - Dienstjaren 2008-2013"
16. Kapitaalsverhoging I.W.V.B. - Brief van 24 juli 2013 - Kennisneming
17. Interne kredietaanpassingen met nummers 55, 56, 57 en 58 voor het dienstjaar 2012
- Kennisneming
18. Interne kredietaanpassingen met nummers 11, 12, 13, 14, 15 en 16 voor het
dienstjaar 2013 – Kennisneming
19. Mededeling van het besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams- Brabant Jaarrekening 2011
20. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Vzw Heemschut – Rekening 2012
– Goedkeuring
21. Administratief toezicht op het O.C.M.W. - Budget 2012 - Wijziging nr. 3 –
Kennisneming
22. Administratief toezicht op het O.C.M.W. - Budget 2013 - Wijziging nr. 1 –
Kennisneming
23. Subsidies van gemeentewege aan landbouw- en vaderlandslievende verenigingen –
Toewijzing – Dienstjaar 2013
24. Subsidies van gemeentewege aan liefdadigheidsinstellingen met sociale kenmerken –
Toewijzing – Dienstjaar 2013
25. Subsidies aan verenigingen voor de derde leeftijd en verenigingen en instellingen voor
gezondheidszorg en gehandicapten – Toewijzing – Dienstjaar 2013
26. Motie i.v.m. de onevenredige verdeling van middelen uit het Vlaams gemeentefonds
over de 13 centrumgemeenten en de overige gemeenten – Goedkeuring
27. Afsprakennota 2014-2019 tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur Goedkeuring
28. Brandweerdienst - Eindafrekening 2007-2011 en raming 2014
29. Afkoppeling Eizelbeek Eversem - Aquafinproject 22.702
- Goedkeuring definitief ontwerp, lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen
30. Machtiging tot kosteloze overname door de gemeente van wegenisgronden in de
verkaveling IMMO+ nv gelegen Lusweg te Humbeek
31. Herklassering van waterlopen van derde naar tweede categorie
- Goedkeuring lijst van te herklasseren lokale waterlopen en toekomstig beheer door
provincie Vlaams-Brabant
32. Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een deelperceel van
de gemeente voor oprichting van een cabine langsheen de Boechoutlaan te 1853
Grimbergen
33. Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een deelperceel van
de gemeente voor oprichting van een cabine langsheen Speelbroek te 1850
Grimbergen
34. Herroeping van de gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2012 inzake voorstel
overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een deelperceel van de
gemeente voor de oprichting van een HS-cabine ter hoogte van de Brusselsesteenweg
te 1850 Grimbergen
35. Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een deelperceel van
de gemeente voor de oprichting van een HS-cabine t.h.v. de Brusselsesteenweg te
1850 Grimbergen - voorstel inplanting
36. Voordragen van het ontwerp van het RUP Kleine Kerkvoetweg voor voorlopige
vaststelling

37. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van dubbelrichtingsfietspad langs de Romeinsesteenweg tussen
N276-Antwerpselaan en N277-Boechoutlaan.
38. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in
de Rijkendalstraat ter hoogte van het huisnummer 101
39. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in
de Adriaan Walraevenstraat ter hoogte van het huisnummer 7
40. 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 openbare parking gelegen rechts van de woning Wemmelsestraat 66
41. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een laad- en loszone in de Hendrik Drapsstraat ter hoogte
van het huisnummer 35
42. Instellen drankperimeter Palmfuif - Bekrachtiging politieverordening bij
hoogdringendheid
43. Lokale politie - Politiebegroting 2013 - Kennisneming door de gouverneur –
Mededeling
44. Lokale politie – Aankoop heroplaadbare staaflampen
45. Lokale politie – Aankoop brochuredisplay – Voorwaarden en wijze van gunnen
46. Lokale politie – Aankoop veegmachine voor schietstand

Toegevoegde agendapunten
47. Toekomstige maatregelen om ongewenste bezoekers te voorkomen en mogelijke
bestemming van het domein van de Koninklijke Schenking aan de Villegas de
Clercampsstraat te Strombeek-Bever aangevraagd door raadslid Vera Van Impe
48. Gebruik en bekendmaking e-mailadressen gemeenteraadsleden aangevraagd door
raadslid Steven Dupont
49. De besprekingen inzake de mogelijke inplanting van een voetbalstadion op Parking C
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
50. De onderwijsinfrastructuur in Grimbergen aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

Mondelinge vragen

Besloten zitting
51. Lokale politie - Toewijzing van de functies van hoofdinspecteur opengesteld bij de
tweede mobiliteitscyclus 2013 - betrekkingen van hoofdinspecteur APOverantwoordelijke Zonaal InformatieBureau (ZIB)
52. Ontslagverlening aan een vastbenoemd Afdelingshoofd Interne Zaken met rang Ax en
salarisschalen A4a – A4b met het oog op zijn pensionering
53. Aanpassing samenstelling van het managementteam

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

Kennisname toekenning eretitel van burgemeester aan de heer Eddy
WILLEMS

Gelet op artikel 69 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op artikel 57 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007
houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28-3-2013 houdende de indiening van
de aanvraag tot toekenning van de eretitel van het ambt van burgemeester aan de heer
Eddy WILLEMS;
Gelet op de brief van 8-5-2013 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de
aanvraag van de eretitel van het ambt van burgemeester voor de heer Eddy WILLEMS;
Gelet op de brief van 18-6-2013 vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur
betreffende de toekenning van de eretitel van burgemeester aan de heer Eddy WILLEMS;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het ministerieel besluit van 14-6-2013 houdende de verlening van
de eretitel van het ambt van burgemeester van de gemeente Grimbergen aan de heer
Eddy WILLEMS.
2e zaak:

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen - Aanduiding leden raad van
bestuur

Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25-3-2010 en zoals gewijzigd in
gemeenteraadszitting van 25-4-2013;
Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Grimbergen samengesteld is uit 11
leden die verplicht uit de gemeenteraad komen;
Overwegende dat deze leden worden aangewezen door de gemeenteraad;
Overwegende dat elke fractie in de gemeenteraad 1 lid voor de raad van bestuur kan
aanduiden teneinde de vertegenwoordiging van elke fractie in de raad van bestuur te
waarborgen;
Gelet op het schrijven van 8-5-2013 aan de fractievoorzitters met het verzoek de naam
van hun gewaarborgde vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het AGB schriftelijk
mede te delen;
Overwegende dat overeenkomstig dit voordrachtrecht de volgende 7 gemeenteraadsleden
door hun politieke fractie werden aangeduid om deel uit te maken van de raad van
bestuur van het AGB Grimbergen:
•
Marleen Mertens (voor de fractie CD&V);
•
William DE BOECK (voor de fractie Open VLD);
•
Alena VAN DEN BUSSCHE (voor de fractie Groen);
•
Yves VERBERCK (voor de fractie Vernieuwing);
•
Philip ROOSEN (voor de fractie N-VA);
•
Jean DEWIT (voor de fractie UF);
•
Gerlant VAN BERLAER (voor de fractie sp.a);
Overwegende dat er bijgevolg nog 4 mandaten overblijven waarvoor de politieke fracties
die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen leden kunnen
voordragen;
Overwegende dat de volgende 4 gemeenteraadsleden hiertoe door het college van
burgemeester en schepenen werden voorgedragen:
•
Kirsten HOEFS;
•
Jannik GROOTEN;
•
Kevin VLEMINCKX;
•
Tom GAUDAEN;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 23-5-2013 de aanduiding van de
leden van de raad van bestuur werd verdaagd aangezien op basis van deze voordrachten
niet werd voldaan aan de vereiste uit artikel 13, §1, tweede lid van de statuten, dat ten
hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht mag
zijn;

Gelet op de melding van 12-8-2013 vanwege de minderheidsfractie sp.a dat de eerder
voorgedragen kandidaat, nl. raadslid Gerlant VAN BERLAER wordt vervangen door
raadslid Jeannine THIELEMANS;
Overwegende dat deze melding op 14-8-2013 ook schriftelijk bevestigd werd;
Overwegende dat hierdoor de samenstelling van de raad van bestuur van het AGB
Grimbergen ook voldoet aan artikel 13, §1, tweede lid, van de statuten;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12-8-2013
houdende het voorstel om de aanduiding van de leden van de raad van bestuur terug aan
de gemeenteraad voor te leggen ter beraadslaging;
Gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van 11 leden in de raad van bestuur
van het autonoom gemeentebedrijf Grimbergen;
Overwegende dat uit deze geheime stemming blijkt dat op de hiernavolgende personen
als volgt gestemd werd:
•
Marleen MERTENS
22 ja-stemmen 3 neen-stemmen 1 onthouding
•
William DE BOECK
24 ja-stemmen 1 neen-stem
1 onthouding
•
Alena VAN DEN BUSSCHE
24 ja-stemmen 1 neen-stem
1 onthouding
•
Kirsten HOEFS
24 ja-stemmen 1 neen-stem
1 onthouding
•
Jannik GROOTEN
24 ja-stemmen 1 neen-stem
1 onthouding
•
Kevin VLEMINCKX
24 ja-stemmen 1 neen-stem
1 onthouding
•
Tom GAUDAEN
24 ja-stemmen 1 neen-stem
1 onthouding
•
Yves VERBERCK
26 ja-stemmen 0 neen-stemmen 0 onthoudingen
•
Philip ROOSEN
25 ja-stemmen 0 neen-stemmen 1 onthouding
•
Jean DEWIT
24 ja-stemmen 1 neen-stem
1 onthouding
•
Jeannine THIELEMANS
21 ja-stemmen 5 neen-stemmen 0 onthoudingen
Overwegende dat er 4 ongeldige stembiljetten werden ingediend;
BESLIST:
Artikel 1.
De volgende 11 gemeenteraadsleden als lid in de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen aan te duiden:
•
Marleen MERTENS
•
William DE BOECK
•
Alena VAN DEN BUSSCHE
•
Kirsten HOEFS
•
Jannik GROOTEN
•
Kevin VLEMINCKX
•
Tom GAUDAEN
•
Yves VERBERCK
•
Philip ROOSEN
•
Jean DEWIT
•
Jeannine THIELEMANS
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen
te zenden.
De heer Jean Dewit vervoegt de vergadering.
3e zaak:

Vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen – Omvorming tot een
gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van
het gemeentedecreet

Gelet op artikel 310 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de werking en de statuten
van de bestaande gemeentebedrijven, autonome gemeentebedrijven en personen die
door de gemeente belast zijn met bepaalde taken van gemeentelijk belang, en die niet
voldoen aan de voorschriften van titel VII, hoofdstuk II, van het gemeentedecreet, bij

gemeenteraadsbeslissing in overeenstemming moeten worden gebracht met de
bepalingen van het gemeentedecreet, en dit uiterlijk op 1 januari 2014;
Gelet op artikel 225, § 3, van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat er een
vermoeden is dat een rechtspersoon door een gemeente is belast met welbepaalde taken
van gemeentelijk belang wanneer hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
1. één of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit gemeenteraadsleden
of leden van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in kwestie
of de leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of
voorgedragen door die personen;
2. de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de
stemrechten in één of meer van zijn organen;
3. zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het
gemeentebudget;
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan de vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen en dat de financiële middelen van deze vzw voor meer dan de
helft ten laste vallen van het gemeentebudget;
Gezien de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen derhalve geacht moet worden te
zijn belast met welbepaalde taken van gemeentelijk belang en bijgevolg omgevormd
moet worden teneinde haar werking en statuten in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de vzw-wetgeving van 27 juni 1921;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot omvorming van
de bestaande vzw Cultuurcentrum tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende
de verenigingen zonder winstoogmerk;
Gelet op het door het college van burgemeester en schepenen opgemaakte verslag
waarin de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm worden
afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de
gemeente of in de vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereiste voordelen
kan bieden;
Gelet op de ontwerpstatuten die de bestaande vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen in overeenstemming brengen met de desbetreffende bepalingen
van het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van raadslid Bart LAEREMANS, fractievoorzitter van Vernieuwing,
om de bespreking en de stemming over dit agendapunt te verdagen;
Gaat over tot de stemming over dit voorstel:
stemmen voor:
Jean-Paul Windelen, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Vera Van Impe,
Eric Nagels;
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, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Steven
Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean Dewit, Anne Deman;
Stelt vast dat het voorstel tot verdaging van de bespreking en de stemming over dit
agendapunt wordt verworpen met 25 stemmen tegen en 6 stemmen voor bij 0
onthoudingen;

Gaat over tot de stemming betreffende de verdere deelname van de gemeente in de vzw
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen en de omvorming hiertoe van deze vzw tot een
gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm in de zin van
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk op basis van
de voorliggende ontwerpstatuten:
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Vera Van Impe,
Eric Nagels;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Steven
Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
De deelname van de gemeente Grimbergen in de bestaande vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen te handhaven en deze vzw hiertoe om te vormen tot een
gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm in de zin van
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk dat
beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in Titel VII, Hoofdstuk II, van het
gemeentedecreet.
Art. 2.
In uitvoering van het bepaalde in artikel 1 de volgende ontwerpstatuten voor de vzw
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen goed te keuren:
"Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen EVA-vzw
Statutenwijziging
Overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 , zoals laatst
gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012 (hierna genoemd “het gemeentedecreet”), van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen, zoals laatst gewijzigd door de wet van 9 juli 2004 (hierna genoemd "V&Swet"), van het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974, en van het decreet van 6 juli
2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid en het besluit van de Vlaamse regering van 26
oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal
cultuurbeleid.
Artikel 1:
De Vereniging draagt de naam Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen en is een
gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw),
zoals bedoeld in artikel 226 en in de artikelen 245 tot 247 van het Gemeentedecreet van
15 juli 2005.
De Vereniging heeft haar zetel op het Gemeenteplein z/n te 1853 Grimbergen, en is
gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2:
De Vereniging beheert de werking en de infrastructuur van het Cultuurcentrum, het
Fenikshof en het Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Strombeek Grimbergen, in
overeenstemming met de wetgeving ter zake, en conform de bepalingen van
overeenkomsten met de gemeente Grimbergen en eventuele derden.

Het komt de Vereniging toe de goederen die zij voor het vervullen van haar taak ter
beschikking krijgt uit te baten, te onderhouden en te beheren. Voor zover zulks bij haar
doelstelling aansluit, is het de Vereniging niet verboden handelsactiviteiten uit te oefenen.
Artikel 3:
De Vereniging is belast met het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende taken
van gemeentelijk belang en is hiertoe gemachtigd door de gemeente overeenkomstig
artikel 245 van het gemeentedecreet.
De Vereniging heeft tot doel - met inachtneming van het Cultuurpactdecreet en het
decreet Lokaal Cultuurbeleid - :
•
het ter beschikking stellen van ruimten voor activiteiten van de verschillende culturele
werksoorten, organisaties, bevolkingsgroepen, ideologische en filosofische
strekkingen;
•
het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren
een prioritaire rol vervult;
•
het bieden van ruimte voor informele ontmoeting en contact;
•
het begeleiden, het ondersteunen, het coördineren en het verlenen van diensten aan
de organisatoren van activiteiten.
•
het inrichten van taalcursussen en andere educatieve activiteiten.
•
mee uitvoering geven aan het cultuurbeleid dat het gemeentebestuur wenst te
ontwikkelen.
Artikel 4:
De Vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de gemeente
Grimbergen. Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de
gemeente en de Vereniging, waarin de onderlinge rechten en plichten worden bepaald,
voor een periode die uiterlijk twaalf maanden na de volledige vernieuwing van de
gemeenteraad eindigt. Als binnen die periode geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst
in werking is getreden wordt de bestaande overeenkomst verlengd tot een nieuwe
overeenkomst in werking treedt.
LEDEN
Artikel 5:
Het aantal stemgerechtigde leden bedraagt ten minste 3 en maximum 25. Aan het
lidmaatschap is geen bijdrage verbonden. De gemeente Grimbergen is één lid van de
Vereniging.
Artikel 6:
De algemene vergadering van de vzw bestaat uit:
a.

b.

c.

De gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig stemrecht, die door
de gemeenteraad uit haar leden wordt gekozen en die handelt
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
Twaalf leden, voorgedragen door de fracties die in de gemeenteraad
vertegenwoordigd zijn. Aan elke fractie wordt één vertegenwoordiger
toegewezen. De overige mandaten worden verdeeld volgens het principe
van de evenredige vertegenwoordiging.
Twaalf leden, voorgedragen door de gemeentelijke cultuurraad.

De voordracht van de leden vermeld in punt b) en c) van dit artikel gebeurt in
overeenstemming met de bepalingen van het cultuurpact.
De personen die een ambt of functie bekleden, vermeld in artikel 229 van het
gemeentedecreet, kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als
vertegenwoordiger of bestuurder in de Vereniging.
Artikel 7

De gemeentelijke vertegenwoordiger beschikt met 25 stemmen in de Algemene
Vergadering over meervoudig stemrecht.
De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig samenkomen wanneer de
vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig is. Hij kan zich laten vervangen door een
ander lid van de gemeenteraad, dat met dezelfde rechten als de aangestelde
gemeentelijke vertegenwoordiger aan de vergadering deelneemt.
Artikel 8:
Aan het lidmaatschap van de Algemene Vergadering komt een einde :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

door persoonlijk schriftelijk ontslag gericht aan de voorzitter van de Raad
van Bestuur
door uitsluiting door de Algemene Vergadering uitgesproken op grond van
drie opeenvolgende, niet gemotiveerde afwezigheden
bij het aanvaarden van een bezoldigde vol- of deeltijdse functie, in dienst
van de Vereniging
bij het overlijden of de rechtsonbekwaamheid van het lid
voor de leden, vermeld in artikel 6, b en c, : bij beslissing door de fractie
of door de cultuurraad voor een respectievelijk door hen aangewezen lid
als een lid in strijd handelt met de doelstellingen, de statuten en /of de
werking van de VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de Raad
van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden worden
beëindigd door een bijzondere beslissing van de Algemene Vergadering
waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig is en waarbij voor de
beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden vereist is. Het lid waarvan de beëindiging van
het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

De vertegenwoordiger van de gemeente is van rechtswege ontslagnemend:
•
bij het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid.
De persoon blijft in functie tot de gemeenteraad in zijn / haar vervanging heeft
voorzien.
•
Bij het herroepen van de aanwijzing of voordracht door de gemeenteraad. Er wordt
tot vervanging overgegaan overeenkomstig het 4de lid van dit artikel.
De leden vermeld in artikel 6, b en c, zijn van rechtswege ontslagnemend door de
vernieuwing van de gemeenteraad. Zij blijven in functie totdat rechtsgeldig tot de
hersamenstelling van de Algemene Vergadering is overgegaan.
Als aan het mandaat van een lid dat werd aangewezen door de fracties of de cultuurraad
een einde komt, worden de betrokken instanties verzocht binnen de drie maanden
schriftelijk een andere afgevaardigde aan te wijzen.
Artikel 9:
Een ontslagnemend of uitgesloten lid, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, kunnen
geen aanspraak maken op de activa, noch de overlegging van de rekening of inventaris
vorderen.
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10:
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging. Zij alleen is bevoegd
voor:
1° het opstellen en het wijzigen van de Statuten, die voorafgaandelijk ter goedkeuring
aan de gemeenteraad dienen voorgelegd te worden;
2° het opstellen en het wijzigen van het huishoudelijk reglement, dat iedere procedure
regelt waarin de Statuten niet voorzien;
3° de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de mandaatbeëindiging;
4° de goedkeuring van de begroting, de rekening en het jaarverslag;
5° de ontbinding van de Vereniging;

6° uitsluiting van de leden;
7° alle beslissingen die de perken van de wettelijke of statutaire bevoegdheid van de
Raad van Bestuur te buiten gaan;
8° de kwijting aan bestuurders;
9° goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de gemeente.
Artikel 11:
Jaarlijks worden ten minste twee Algemene Vergaderingen gehouden, ter goedkeuring
van de begroting enerzijds en de rekening anderzijds. Zo de voorzitter in gebreke blijft
deze vergadering binnen een redelijke termijn samen te roepen, is 1/20 van de leden
hiertoe gerechtigd.
Artikel 12:
Een buitengewone Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens als het
belang van de Vereniging zulks vereist of wanneer ten minste 1/5 van de leden erom
verzoekt.
Artikel 13:
De Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vereniging, op dag en uur
vermeld in de oproepingsbrief. Deze brief wordt hetzij per post, hetzij als ingescand
document via e-mail, samen met de agenda, ten minste acht dagen voorafgaand aan de
datum van de vergadering naar de leden verstuurd in naam van de Raad van Bestuur.
De oproepingsbrief wordt ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
De agenda van de Algemene Vergadering wordt vooraf ter kennis gebracht van de
gemeenteraad en dit binnen een termijn die garandeert dat de gemeenteraad kennis kan
nemen van de vooropgestelde agendapunten en voldoende tijd krijgt om zich erover te
kunnen uitspreken.
De aanvragen om buitengewone vergaderingen samen te roepen moeten schriftelijk aan
de voorzitter gericht worden, met opgave van de punten die op de agenda dienen te
worden geplaatst.
In juli en augustus worden er geen vergaderingen gehouden, behoudens in
hoogdringende omstandigheden.
Artikel 14:
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur
of door degene die hem overeenkomstig art. 31 vervangt.
Artikel 15:
Naast de eigen stem kan een lid ten hoogste nog over die van één medelid, dat hiertoe
schriftelijk volmacht verleend heeft, beschikken.
Indien de vertegenwoordiger van de gemeente niet aanwezig is op de Algemene
Vergadering, dan worden zijn stemrechten uitgeoefend door het gemeenteraadslid dat
hem vervangt.
Artikel 16:
De Algemene Vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.
Onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen worden niet in aanmerking
genomen.
Artikel 17:

Voor wijziging van statuten en goedkeuring van reglementen is de aanwezigheid (of
vertegenwoordiging via volmacht) van 2/3 van de leden vereist. Een statutenwijziging
kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien voor een agendapunt - waarvoor een 2/3 aanwezigheid (of vertegenwoordiging via
volmacht) vereist is - het aantal aanwezige (of vertegenwoordigde) leden ontoereikend
blijkt te zijn, dan wordt minstens 15 dagen nadien een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, met dezelfde agendapunten. De vergadering kan dan geldig
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Voor de goedkeuring van een statutenwijziging die betrekking heeft op het doel of de
doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, is een meerderheid van 4/5 van de
aanwezige en vertegenwoordigde leden vereist.
Stemmingen over personen of functies gebeuren geheim.
Artikel 18:
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een bijzonder
register, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de leden die dat
wensen. Dit register ligt op de zetel van de Vereniging.
De leden van de Vereniging hebben inzage in dit register.
De notulen van de vergaderingen worden aan de leden bezorgd vóór iedere volgende
vergadering. Elke vergadering begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige
vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 19:
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, benoemd door de Algemene
Vergadering voor een termijn van zes jaar, gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur.
De Raad van Bestuur wordt aangesteld als beheersorgaan van het cultuurcentrum
conform het Cultuurpact.
De Raad van Bestuur wordt samengesteld door en uit de stemgerechtigde leden van de
Algemene Vergadering, met inachtneming van de bepalingen van het Gemeentedecreet
en het Cultuurpactdecreet, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De gemeente draagt steeds de meerderheid voor van de leden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bestaat uit 17 leden:
•

negen bestuurders worden voorgedragen door de gemeenteraad, met name:
- de gemeentelijke vertegenwoordiger vermeld in artikel 6, a;
- acht bestuurders die de fracties vertegenwoordigen die in de gemeenteraad
vertegenwoordigd zijn. Elke fractie heeft recht op één bestuurder. De
overblijvende mandaten worden toegewezen volgens het principe van de
evenredige vertegenwoordiging.
Ten hoogste 2/3de van de leden voorgedragen door de gemeente is van hetzelfde
geslacht.

•

acht bestuurders, voorgedragen door de Cultuurraad uit de in artikel 6 c vermelde
leden, met inachtneming van het Cultuurpact.

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de Raad van Bestuur is van rechtswege
ontslagnemend bij het verlies van die hoedanigheid. De persoon blijft in functie tot de
gemeenteraad in zijn / haar vervanging heeft voorzien.

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de Raad van Bestuur kan zijn volmacht
enkel geven aan een lid dat ook door de gemeente in de Raad van Bestuur werd
voorgedragen.
Naast de eigen stem kan een bestuurder ten hoogste nog over die van één medelid, dat
hiertoe schriftelijk volmacht verleend heeft, beschikken.
Alle leden van de Raad van Bestuur beschikken over één stem.
Artikel 20:
Het mandaat van de bestuurders kan hernieuwd worden. Bij de verkiezing beschikt ieder
stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering over één stem, en de
vertegenwoordiger van de Gemeenteraad over meervoudig stemrecht. Wie het hoogste
aantal stemmen op zijn naam verenigt, is verkozen.
Artikel 21:
De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen van de Raad van Bestuur geen
enkele persoonlijke verplichting aan.
Artikel 22:
De bestuurders – met uitzondering van de gemeentelijke vertegenwoordiger - kunnen te
allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij
gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ook zelf ontslag nemen mits schriftelijke
kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na
zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot op redelijkerwijze in zijn vervanging kan
worden voorzien.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De onkosten die zij maken in het
kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat kunnen worden vergoed na
beraadslaging door de Raad van Bestuur.
Artikel 23:
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of diens plaatsvervanger
telkens het belang van de Vereniging dit vereist of als drie bestuurders hierom verzoeken
en dit binnen de termijn van een maand.
Artikel 24:
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke beslissing wordt bij
volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van
de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 25:
De beslissingen van de Raad van Bestuur blijken uit de notulen van de vergadering,
ondertekend door de voorzitter en secretaris. De notulen worden in een bijzonder
register bijgehouden dat ter inzage ligt van de leden die hun inzagerecht willen
uitoefenen, en dit overeenkomstig de in art. 9 van het KB van 27 juni 2003 vastgelegde
modaliteiten op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder
winstoogmerk en van private stichtingen.
De notulen van de vergaderingen worden aan de leden bezorgd vóór iedere volgende
vergadering. Elke vergadering begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige
vergadering.
Artikel 26:

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de Vereniging, zonder bijzondere
machtiging van de Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen, met inbegrip van beschikkingsdaden en alles wat niet tot de uitsluitende
bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoort. De Raad van Bestuur mag in die zin
kopen en verkopen, lenen en ontlenen, tot alle handels- en bankverrichtingen overgaan,
hypotheek geven, zelfs met beding van dadelijke uitwinning, hypothecaire handlichting
geven, in één woord de Vereniging op de meest uitgebreide wijze, in alle
omstandigheden, geldig verbinden, voor zover dit kadert binnen de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.
Artikel 27:
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat meer in het bijzonder alle personeelsleden van
wie hij ook de bevoegdheid en bezoldiging bepaalt binnen het kader van de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.
Artikel 28:
De Raad van Bestuur is bevoegd om het beheer te voeren. Hij bepaalt de houding van de
vzw ten overstaan van dringende en actuele problemen. De Raad van Bestuur houdt
toezicht op de rekeningen. Hij stelt het ontwerp van begroting en van jaarverslag op. De
Raad van Bestuur is ook bevoegd voor alle aangelegenheden die hem in het raam van de
statuten door de Algemene Vergadering zijn toevertrouwd.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van de programmatie en culturele
inhoud van de eigen activiteiten van het cultuurcentrum.
Artikel 29:
De Raad van Bestuur bereidt de algemene vergaderingen voor, stelt de agenda ervan op
en bepaalt de datum van de vergaderingen. Hij voert de beslissingen van de Algemene
Vergadering uit en neemt kennis van de dagelijkse correspondentie.
Voor het vervullen van zijn taak kan de Raad van Bestuur deskundigen uitnodigen op zijn
bijeenkomsten en opdrachten geven aan derden.
Artikel 30:
De Voorzitter verbindt de vereniging in haar externe relaties en verbintenissen voor zover
het de uitvoering betreft van beslissingen van de Raad van Bestuur.
HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 31:
De Raad van Bestuur verkiest, uit zijn stemgerechtigde leden, bij geheime stemming, een
voorzitter, een 1ste, een 2de, een 3de ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Samen met de vertegenwoordiger van de gemeente vormen zij het
Dagelijks Bestuur.
Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door - in
volgorde van beschikbaarheid - de 1ste, de 2de of de 3de ondervoorzitter, of bij
ontstentenis daarvan, door de oudste bestuurder in jaren.
Artikel 32:
Het Dagelijks Bestuur organiseert en houdt toezicht op de dagelijkse bedrijvigheid van het
cultuurcentrum en vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Het kan daartoe mandaat
verlenen aan de directie.
Artikel 33:
De secretaris zorgt voor het opstellen van de notulen van de Algemene Vergadering en de
Raad van Bestuur. Hij zorgt voor het bijhouden van het archief. Hij stelt een ontwerp van
jaarverslag op.
Met de voorzitter ondertekent hij de officiële documenten die uitgaan van het bestuur.
Het bestuur kan zonodig onder zijn leden een plaatsvervangend secretaris aanduiden.

Artikel 34:
De penningmeester zorgt voor het toezicht op de gelden van het Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw.
Hij controleert de boekhouding / het kasboek. Hij stelt een ontwerp van begroting en van
financieel verslag op.
Artikel 35:
Zowel de Raad van Bestuur als het Dagelijks Bestuur kunnen mandaat verlenen aan
derden voor wat betreft hun specifieke bevoegdheden.
Artikel 36:
Voor zover zij daartoe gemandateerd is, staat de directie in voor de organisatie van en
het toezicht op de dagelijkse bedrijvigheid van de vzw.
De directie dient zich daarbij te houden aan de samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente en de beslissingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het
Dagelijks Bestuur van de vzw.
De directie is het hoofd van het bezoldigd personeel van de Vereniging. Zij is nietstemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks
Bestuur. Zij handelt de lopende zaken af, voert de dagelijkse correspondentie en
ondertekent namens de Vereniging alle kwijtingen en ontvangstbewijzen in verband met
de activiteiten die onder haar bevoegdheid vallen.
Een directiefunctie is onverenigbaar met het uitoefenen van een politiek mandaat of met
het voorzitterschap van een gemeentelijke raad.
BEGROTING EN REKENING
Artikel 37:
Op het einde van elk boekjaar sluit de Raad van Bestuur de rekeningen van het verlopen
jaar af, en maakt de balans op. Deze worden voor goedkeuring voorgelegd aan de
Algemene Vergadering. De jaarrekeningen worden ten minste acht dagen vóór de
Algemene Vergadering ter kennis gebracht van de leden, die op de zetel van de
Vereniging inzage kunnen krijgen van al de stukken waarop de rekeningen betrekking
hebben.
De Raad van Bestuur maakt ook een ontwerp van begroting op en legt deze ter
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Het ontwerp van begroting wordt ten
minste acht dagen vóór de Algemene Vergadering ter kennis gebracht van de leden.
De Algemene Vergadering kan een kascommissie of extern commissaris met het
onderzoek van de rekening en de begroting gelasten vooraleer ze goed te keuren. Deze
commissie kan inzage eisen van al de bescheiden en inlichtingen die ze voor haar
onderzoek nodig acht.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 38:
De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen,
met betrekking tot de ontbinding, voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum
1/5de van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het
bepaalde in artikel 13 van deze statuten.
De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de
meerderheid gesteld in artikels 17 en 18 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot
ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel
23 V&S wet.
Elk voorstel tot ontbinding dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden
aan de gemeenteraad van de gemeente Grimbergen.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene
Vergadering twee vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
Artikel 39:
Op het einde van de overeenkomst en/of ontbinding van de VZW, komen alle goederen
die door de gemeente ter beschikking werden gesteld evenals deze die door de EVA-VZW
werden verworven, in volle eigendom toe aan het gemeentebestuur.
Alle door de VZW aangebrachte verbeteringen blijven eveneens bij het einde van de
overeenkomst, zonder vergoeding, eigendom van de gemeente.
Artikel 40:
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming
en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de
bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26 novies van de
V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.
ALGEMENE BEPALINGEN
De Vereniging is overeenkomstig het gemeentedecreet onderworpen aan de
verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur en formele motivering die gelden voor de
gemeente.
Al wat niet uitdrukkelijk opgenomen is in deze statuten wordt geregeld door de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gewijzigd door de wet van 2 mei
2002, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het huishoudelijk reglement en de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging en de gemeente Grimbergen."
4e zaak:

Basisonderwijs - Aanpassing van het schoolreglement en de
bijdrageregeling voor de gemeentelijke basisscholen met ingang van 1
september 2013

Overwegende dat op basis van artikel 37 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997 de basisscholen verplicht zijn om vanaf het schooljaar 1998-1999 te beschikken
over een schoolreglement;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 25 juni 1998 overging tot de
vaststelling van een schoolreglement, laatst gewijzigd op 25 augustus 2011;
Overwegende dat er wijzigingen worden voorgesteld;
Gelet op het advies van de respectievelijke schoolraden;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van gemeentelijke
reglementen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De volgende wijzigingen aan het op 25 augustus 2011 vastgestelde schoolreglement van
de gemeentescholen van Grimbergen, goed te keuren met ingang van 1 september 2013:
•
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
- artikel 3, § 1: de volgende definities worden toegevoegd en en alle definities
worden alfabetisch gerangschikt:
. Afsprakennota: het geheel van concrete afspraken die de werking van de
school regelen;
. Extra-muros activiteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die
plaatsvinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of
meer leerlingengroepen;
. Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode
eenzelfde opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt;

Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat
door een schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald;
. School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat
onder leiding staat van de directeur;
Hoofdstuk 2: Procedure van inschrijving - schoolverandering:
- artikel 4, § 2, 2, 2de punt, wordt aangevuld met:
"Indien noodzakelijk kan de directeur van de school een niveaubepaling uitvoeren
om de leerlingen gericht naar een leerjaar te kunnen oriënteren."
- onder artikel 4, § 2, 2, wordt het volgende geschrapt:
"De gewijzigde bepalingen van art. 4, § 2 gelden voor inschrijvingen die
betrekking hebben vanaf het schooljaar 2010-2011."
- artikel 4, § 3, wordt volledig geschrapt;
de titel van artikel 5 wordt als volgt aangepast: "Vastleggen van de
inschrijvingsprocedure";
- artikel 5 wordt aangepast als volgt:
"Het schoolbestuur legt de maximumnormen inzake de capaciteit en de
inschrijvingsprocedure vast. Deze worden bekendgemaakt vóór de start van de
inschrijvingsperiodes."
- de volgende bepalingen worden toegevoegd als nieuw artikel 6:
"Artikel 6: Schoolverandering
De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een
schooljaar ligt bij de ouders. Minstens één ouder en de directeur van de nieuwe
school ondertekenen het document schoolverandering. De nieuwe inschrijving is
rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling.
Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde
afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.
Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan
onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken."
- door de toevoeging van het nieuwe artikel 6 wordt de nummering van de
daaropvolgende artikels aangepast.
Hoofdstuk 3: Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen:
- artikel 7 (voorheen artikel 6), § 1: Kleuteronderwijs, tweede zin, wordt als volgt
aangepast:
"Afwezigheden worden telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan het
schoolsecretariaat."
- artikel 7 (voorheen artikel 6), § 2, 1°, afwezigheid wegens ziekte, eerste zin,
wordt als volgt aangepast:
"Bij een afwezigheid wegens ziekte van maximaal drie opeenvolgende
kalenderdagen bezorgen de ouders aan het schoolsecretariaat of de groepsleraar
een ondertekende verklaring."
- artikel 7 (voorheen artikel 6), § 2, 2°, afwezigheid van rechtswege, eerste zin,
wordt als volgt aangepast:
"Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan het
schoolsecretariaat of de groepsleraar een ondertekende verklaring of een officieel
document."
- aan artikel 7 (voorheen artikel 6), § 2: Lager onderwijs, worden volgende punten
toegevoegd:
"5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en
gymnastiek mits toestemming van de directie:
Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes
lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de
betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen
bevat:
. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten
sportfederatie;
. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;
. een akkoord van de directie.
6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden is mogelijk in
volgende situaties:
1. de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende
maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. Om een beslissing te
.

•

•

•

•

kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de
volgende elementen bevat:
. een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden;
. een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van
de revalidatie blijkt;
. een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de
ouders;
. een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de
behandeling, vermeldt in het medisch attest, niet kan overschrijden;
Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies
van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.
2. de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing
inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële
diagnose.
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier
dat ten minste de volgende elementen bevat:
. een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet
plaatsvinden;
. een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de
ouders;
. een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de
revalidatieverstrekker. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk
schooljaar een evaluatieverslag;
. een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd
moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag;
. in uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in
overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150
minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten,
verplaatsing inbegrepen.
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een
matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair
onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen,
verplaatsing inbegrepen."
- artikel 7 (voorheen artikel 6), § 3, wordt als volgt aangepast:
"De ouders melden de vermelde afwezigheden indien mogelijk ook telefonisch aan
het schoolsecretariaat."
- aan artikel 7 (voorheen artikel 6), § 4: Problematische afwezigheden, wordt het
volgende toegevoegd:
"Ook afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de
‘dixit’ attesten, geantidateerde attesten en attesten die een niet medische reden
vermelden, worden als problematische afwezigheden beschouwd."
- artikel 7 (voorheen artikel 6), § 5: Andere te melden afwezigheden, wordt als
volgt aangepast:
"In het belang van de gezondheid van de leerlingen vragen wij u, indien uw kind,
uzelf of een gezinslid een besmettelijke ziekten ziekte zou oplopen, dit
onmiddellijk te melden aan de directeur of aan de schoolarts. Volgens de
richtlijnen van de CLB-arts kan een tijdelijk schoolverbod worden opgelegd."
- artikel 8 (voorheen artikel 7), § 1, wordt als volgt aangepast:
"Leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn.
Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig mogelijk naar de
klasgroep. De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind
gecontacteerd door de directie/leerkracht. Ze maken hierover afspraken."
Hoofdstuk 4: Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden:
- artikel 10 (voorheen artikel 9), § 2, wordt als volgt aangepast:
"Deze studiedagen worden bekendgemaakt van zodra deze gekend zijn."
Hoofdstuk 5: Bepalingen i.v.m. onderwijs aan huis:
- artikel 13 (voorheen artikel 12), § 3, wordt als volgt aangepast:
"De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis gebeurt door de ouders, bij brief of
op het daartoe voorziene aanvraagformulier. Bij de aanvraag voegen de ouders
een medisch attest waarop wordt vermeld:
1. dat het kind langer dan eenentwintig kalenderdagen afwezig is wegens ziekte
of ongeval;

•

•

•

•

•

2. de vermoedelijke duur van de afwezigheid;
3. dat het kind de school niet kan bezoeken, maar toch onderwijs aan huis mag
volgen;
4. Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheerspecialist met de verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat
de behandeling minstens zes maanden zal duren."
Hoofdstuk 6: Afspraken i.v.m. agenda's, huiswerk, rapporten en zittenblijven:
- artikel 16 (voorheen artikel 15), derde zin, wordt als volgt aangepast:
"Het rapport wordt in de loop van het schooljaar ondertekend terugbezorgd op de
eerst volgende schooldag."
- aan artikel 17 (voorheen artikel 16), § 2, wordt het volgende toegevoegd:
"Deze beslissing is bindend in alle scholen van de scholengemeenschap
Grimbergen."
- de volgende bepalingen worden toegevoegd als nieuw artikel 18:
"Artikel 18: Procedure bij de beslissing tot het zittenblijven of een doorverwijzing
naar het buitengewoon onderwijs
§1 Wanneer in de loop van het schooljaar duidelijk wordt dat een leerling de
basisdoelen voor dat betreffende leerjaar niet zal halen, kan de klassenraad
beslissen dat deze leerling moet zittenblijven. De klassenraad stelt een dossier op
waarin duidelijk vermeld wordt waarom de leerling moet zittenblijven. De ouders
worden van de inhoud van dit dossier mondeling op de hoogte gebracht tijdens
een individueel oudergesprek.
De beslissing van de klassenraad is bindend, behalve bij de overgang van de
derde kleuterklas naar het eerste leerjaar en de overgang van de lagere school
naar het secundair onderwijs.
§2 De klassenraad kan ook tot de bevinding komen dat een jaartje zittenblijven
niet het gewenste resultaat zal opleveren en derhalve zinloos is, zodat het beter is
om het kind door te verwijzen naar een school voor buitengewoon onderwijs. De
klassenraad stelt een dossier samen waarin de motivering voor doorverwijzing
uitvoerig beschreven staat. De ouders worden van de inhoud van dit dossier
mondeling op de hoogte gebracht tijdens een individueel gesprek.
Bij een doorverwijzing naar een school voor buitengewoon onderwijs ‘type 8’
beslissen de ouders autonoom.
Bij een doorverwijzing naar een school voor buitengewoon onderwijs van een
ander type omschrijft de klassenraad de redenen waarom ze niet meer in staat
zijn het kind in een school voor gewoon onderwijs op een gepaste wijze onderwijs
te verschaffen."
- door de toevoeging van het nieuw artikel 18 wordt de nummering van
daaropvolgende artikels aangepast.
Hoofdstuk 7: De procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden
toegekend en de procedure volgens dewelke een beroep kan ingediend worden tegen
een beslissing van de klassenraad m.b.t. het getuigschrift basisonderwijs:
- artikel 19 (voorheen artikel 17), tweede zin, wordt als volgt aangepast:
"Het getuigschrift wordt ondertekend door de voorzitter en door ten minste de
helft van de leden van de klassenraad, door de voorzitter van het schoolbestuur
of haar gedelegeerde en de houd(st)er."
Hoofdstuk 8: Procedure bij de beslissing tot het zittenblijven of een doorverwijzing
naar het buitengewoon onderwijs wordt volledig geschrapt
door het schrappen van hoofdstuk 8 wordt de nummering van de daaropvolgende
hoofdstukken aangepast.
Hoofdstuk 8 (voorheen hoofdstuk 9): Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met
inbegrip van de interne beroepsmogelijkheden:
- aan artikel 23 (voorheen artikel 21), § 2, wordt als tweede alinea het volgende
toegevoegd:
"Deze opsomming sluit niet uit dat een meer aan het specifiek laakbaar gedrag
van de leerling aangepaste maatregel wordt genomen."
- artikel 26 (voorheen artikel 24), § 2, als volgt aan te passen:
. "gedragingen zoals omschreven in art. 25 § 2;"
de titel van Hoofdstuk 10 (voorheen hoofdstuk 11) wordt aangepast naar
"Kostenbeheersing";
- aan artikel 28 (voorheen artikel 26), § 1, wordt als laatste zin het volgende
toegevoegd:
"De school houdt zich aan de lijst van materialen van het ministerie van
onderwijs."

aan artikel 28 (voorheen artikel 26), § 2, wordt als titel het volgende toegevoegd:
"Scherpe maximumfactuur:"
- aan de opsomming in artikel 28 (voorheen artikel 26), § 2, wordt het volgende
bijkomend punt toegevoegd:
"occasionele activiteiten"
- artikel 28 wordt (voorheen artikel 26), als nieuwe § 3 het volgende toegevoegd:
"Minder scherpe maximumfactuur:
Zowel het principe van het inrichten van meerdaagse extra-murosactiviteiten als
de bijdrage van de ouders hiervoor is voorwerp van onderhandeling in de
schoolraad.
Dergelijke activiteiten zijn niet toegestaan in het kleuteronderwijs als er een
financiële bijdrage van de ouders wordt gevraagd."
- door de toevoeging van de nieuwe § 3 aan artikel 28 (voorheen 26) wordt de
nummering van de daaropvolgende §§ gewijzigd
- aan artikel 28 (voorheen artikel 26), § 4 (voorheen § 3), wordt als titel het
volgende toegevoegd:
"Bijdrageregeling (zie bijlage):"
- artikel 28 (voorheen artikel 26), § 5 (voorheen § 4), wordt als volgt aangepast:
"Het schoolbestuur bepaalt jaarlijks of wanneer de noodzaak zich voordoet, na
overleg in de schoolraad de volgende modaliteiten en de periodiciteit van betaling
betreffende:
. de scherpe maximumfactuur;
. de minder scherpe maximumfactuur;
. de bijdrageregeling.
De bedragen van de bovenvermelde facturen en bijdrageregeling zijn
onderworpen aan een indexregeling (basisbedrag * (gezondheidsindex maart
20xx/gezondheidsindex januari 2008).
Deze bedragen worden na wijziging schriftelijk meegedeeld aan de ouders."
- artikel 28 (voorheen artikel 26), § 7, te schrappen:
"De directeur beslist, binnen het jaarlijks maximumbedrag van de
leerlingenbijdrage voor onderwijsgebonden kosten, over de occasionele uitgaven.
De bedragen zijn onderworpen aan een indexregeling (basis gezondheidsindex
januari 2011) vanaf het schooljaar 2012-2013.
Deze worden afzonderlijk en schriftelijk meegedeeld aan de ouders."
Hoofdstuk 13 (voorheen hoofdstuk 14): Privacy:
- aan artikel 32 (voorheen artikel 30): Gebruik van verborgen camera's, wordt als
laatste zin het volgende toegevoegd:
"Het moet gaan om feiten en handelingen die niet op een andere wijze kunnen
worden vastgesteld."
De volgende hoofdstukken met de bijbehorende artikels worden ingevoegd:
- "Hoofdstuk 18: Vrijstelling wegens een bepaalde handicap
Artikel 39
Leerlingen met een handicap die gewoon lager onderwijs volgen, maar omwille
van hun handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen,
kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen indien zij vervangende activiteiten
volgen.
De klassenraad beslist, in overleg met het integratieteam, autonoom over de
vervangende lessen en activiteiten.
- Hoofdstuk 19: Klachtenprocedure
Artikel 40
§1 Elke ouder kan naar aanleiding van schoolgerelateerde beslissingen of feiten
een klacht indienen bij de directeur, op voorwaarde dat er geen specifieke
klachtenprocedure is voorzien.
Deze klacht wordt schriftelijk en op gemotiveerde wijze ingediend uiterlijk binnen
de zeven kalenderdagen na kennisneming van de beslissingen of feiten.
De directeur doet een schriftelijke ontvangstmelding van de klacht binnen de tien
kalenderdagen na ontvangst.
§2 Vooraleer verder te gaan met de procedure onderneemt de directeur een
bemiddelingspoging met alle betrokkenen. Deze bemiddeling kan bestaan uit een
overleg tussen de betrokken ouder(s) en de bevoegde perso(o)n(en), al dan niet
in aanwezigheid van de directeur.
Als dit overleg niets oplevert, stuurt de directeur de klacht door naar het
schoolbestuur. Hij doet dit binnen de tien kalenderdagen na de ontvangst van de
klacht.
-

•

•

-

§3 Het schoolbestuur kan het dossier opvragen en/of inlichtingen inwinnen
(indien niet in eigen bezit) bij de betrokken school binnen de tien dagen na
ontvangst van de klacht.
Het schoolbestuur maakt hiervan in voorkomend geval melding aan de betrokken
ouder(s).
§4 Het schoolbestuur behandelt de klacht niet indien de klacht kennelijk
ongegrond is of de ouder geen belang heeft.
Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de ouder daarvan
onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. De weigering om een klacht te
behandelen, wordt gemotiveerd.
§5 Het schoolbestuur neemt na onderzoek een gemotiveerde beslissing. Deze
beslissing wordt binnen de tien kalenderdagen schriftelijk meegedeeld aan de
betrokkenen.
Desgevallend doet het schoolbestuur betekening van het besluit waarbij de
oorspronkelijke beslissing wordt ingetrokken of hervormd. Deze betekening
gebeurt binnen de tien dagen na het nemen ervan.
§6 Indien de behandeling van de klacht meerdere weken of maanden in beslag
neemt, informeert de directeur regelmatig de betrokken ouder(s) over de stand
van het dossier, en dit minstens om de drie maanden.
§7 De klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht wordt
ingediend niet op."
door de invoeging van hoofdstukken 18 en 19 met de bijbehorende artikels wordt
de nummering van daaropvolgende hoofdstukken en artikels aangepast.

Art. 2.
In het dossier van de dienst Personeel en Organisatie een goedgekeurd schoolreglement
te bewaren met de vermelding “goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29 augustus
2013”, gevolgd door de handtekening van de gemeentesecretaris en de voorzitter van de
gemeenteraad.
5e zaak:

Basisonderwijs - Aanpassing van de bijdrageregeling met ingang van 1
september 2013

Gelet op het feit dat gesubsidieerde basis-, kleuter- of lagere scholen, op basis van het
decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (artikel 27), geen direct of indirect
inschrijvingsgeld kunnen vragen aan de ouders;
Overwegende dat evenmin bijdragen kunnen worden gevraagd voor onderwijsgebonden
kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te
streven;
Overwegende dat het bestuur een bijdrageregeling moet vaststellen voor de kosten die
scholen aanrekenen voor diensten die aangeboden worden en waarvan de ouders
vrijwillig gebruik kunnen maken;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 maart 2013 betreffende het
retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke maaltijden, waardoor deze
bijdrageregeling dient te worden aangepast vanaf het schooljaar 2013-2014;
Gelet op het feit dat de schoolhoofden van de gemeentelijke basisscholen voorstellen om
kleine aanpassingen in het bijdragereglement door te voeren (aankoop van t-shirts en
abonnement tijdschriften);
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 22 juli 2013
betreffende de bijdrageregeling voor het schooljaar 2013-2014;
Gelet op het resultaat van het overleg van de schoolraden ter zake;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De bijdrageregeling, zoals goedgekeurd op 26 augustus 2010, op te heffen.
Art. 2.
Met ingang van 1 september 2013 de bijdrageregeling die door de gemeentescholen zal
worden gehanteerd als volgt vast te stellen:

1ste kleuterklas:
•
maximaal € 10 voor turn t-shirt (enkel Beigem);
2de kleuterklas:
•
maximaal € 10 voor turn t-shirt (enkel Beigem);
3de kleuterklas:
•
maximaal € 10 voor turn t-shirt (enkel Beigem en Borgt);
•
maximaal € 10 voor turnshort (enkel Beigem en Borgt);
1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar:
•
maximaal € 10 turn t-shirt;
•
maximaal € 10 turnshort (enkel Beigem, Borgt en Humbeek);
algemeen:
•
maximaal € 40 voor een abonnement van 1 jaar per tijdschrift;
•
maximaal € 1 per nieuwjaarsbrief;
•
klas- en individuele foto’s: volgens de prijsofferte van de leverancier;
•
steunacties: volgens de aanbieding;
•
drank (0,2 liter) tijdens voormiddagspeeltijd:
- melk: maximaal de prijs die door de Vlaamse gemeenschap is vastgesteld;
- chocomelk (enkel Strombeek, Beigem en Borgt): maximaal de prijs die door de
Vlaamse gemeenschap is vastgesteld;
- fruitsap (enkel Humbeek en Borgt): € 0,40;
•
eten + drank tijdens middag:
- warme maaltijden = soep + hoofdschotel + dessert:
. € 3,00 voor de leerlingen van lagere school;
. € 2,90 voor grote gezinnen (= vanaf 3 kinderen in een gezin < 18 jaar);
. € 2,80 voor de kleuters (enkel Beigem, Borgt en Humbeek);
- warme maaltijden = soep + hoofdschotel:
. € 2,60 voor de kleuters (enkel Strombeek-Bever);
- enkel soep: € 0,50;
- flesje plat of bruiswater (enkel Beigem): € 0,40;
- melk (enkel Humbeek): maximaal de prijs die door de Vlaamse gemeenschap is
vastgesteld;
- fruitsap (enkel Humbeek en Borgt): € 0,40.
•
drank tijdens namiddagspeeltijd:
- fruitsap: € 0,40 (enkel Humbeek).
•
toezicht:
- ochtendtoezicht (tussen 7:00 uur en 8:00 uur)
. € 0,75 voor het eerste kind;
. € 0,60 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
- avondtoezicht (tussen 16:00 uur en 18:00)
. € 1,25 voor het eerste kind;
. € 0,90 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
- woensdagnamiddag
van 13:00 tot 16:00 uur
. € 1,25 voor het eerste kind;
. € 0,90 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
van 16:00 tot 18:00 uur
. € 1,25 voor het eerste kind;
. € 0,90 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
- studiedagen en vakantiedagen
van 7:00 tot 13:00 uur
. € 3,65 voor het eerste kind;
. € 2,70 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin;
van 13:00 tot 18:00 uur
. € 3,65 voor het eerste kind;
. € 2,70 voor het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin.
In geval van het niet tijdig ophalen van de leerling bij het naschools toezicht wordt een
supplement aangerekend om misbruik tegen te gaan. De volgende regels worden daarbij
in acht genomen:
•
de klok van de toezicht(st)er telt;
•
bij te laat komen wordt een document ondertekend door de ouders en de
toezicht(st)er met het afhaaluur;

•
•

per begonnen kwartier wordt € 5 per kind aangerekend via de maandelijkse
facturatie;
na 30 minuten worden de directie en de politie door de toezicht(st)er verwittigd en
ingeschakeld.

6e zaak:

Basisonderwijs - Vaststellen van het aangepaste arbeidsreglement voor het
personeel van het gemeentelijk basisonderwijs

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd
bij de wet van 18 december 2002;
Overwegende dat het mogelijk is om afzonderlijke reglementen op te stellen voor de
verschillende categorieën van werknemers en/of voor de verschillende afdelingen binnen
de onderneming;
Overwegende dat de gemeenteraad, conform artikel 42, § 3, van het gemeentedecreet,
bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentelijke reglementen;
Overwegende dat de gemeenteraad op 25 februari 2010 overging tot de vaststelling van
het arbeidsreglement voor het gemeentelijk basisonderwijs;
Gelet op artikel 15 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde CLB’s;
Overwegende dat het, als gevolg van nadere afspraken en bijkomende verplichtingen
inzake het personeelsbeleid, noodzakelijk is om het arbeidsreglement aan te passen;
Overwegende dat de aangepaste tekst in overleg met de directeurs van de gemeentelijke
basisscholen is opgesteld;
Gelet op de protocols die ter zake werden afgesloten in de schoot van het Afzonderlijk
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het op 25 februari 2010 vastgestelde arbeidsreglement van de gemeentescholen van
Grimbergen op te heffen.
Art. 2.
Met ingang van 1 september 2013 het arbeidsreglement voor het personeel van het
gemeentelijk basisonderwijs vast te stellen zoals voorgelegd in de zitting van heden.
Art. 3.
In het dossier van de dienst Personeel en Organisatie een exemplaar van de in de zitting
van heden goedgekeurde tekst te bewaren met de vermelding “goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 29 augustus 2013”, gevolgd door de handtekening van de
gemeentesecretaris en de voorzitter van de gemeenteraad en aan elk van onze scholen
een ondertekend arbeidsreglement te bezorgen.
7e zaak:

Basisonderwijs – Voorstel tot goedkeuring van de functiebeschrijvingen
voor het personeel in het gemeentelijk onderwijs

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2008 waarbij werd overgegaan
tot de goedkeuring van de functiebeschrijvingen voor het personeel in het gemeentelijk
basisonderwijs;
Overwegende dat hierbij de volgende functiebeschrijvingen werden goedgekeurd:
•
administratieve medewerkster;
•
GOK-leerkracht;
•
ICT-coördinator;
•
kinderverzorgster;
•
kleuterleid(st)er;
•
leermeester(es)/leraar levensbeschouwelijke vakken;
•
leermeester(es) lichamelijke opvoeding;

•
•
•

onderwijzer;
TNN-leerkracht;
zorgcoördinator;

Overwegende dat sinds het goedkeuren van deze functiebeschrijvingen er een paar
functies in het basisonderwijs werden aangepast;
Overwegende dat de functie van GOK-leerkracht en TNN-leerkracht niet meer van
toepassing zijn en dat deze functies werden vervangen door SES-leerkracht of ook
zorgondersteuner genoemd;
Overwegende dat door de schoolhoofden werd opgemerkt dat eveneens de volgende
functies in het basisonderwijs niet beschikken over een functiebeschrijving:
•
kleuteronderwijzer met specifieke functie bewegingsopvoeding;
•
logopedist;
Gelet op de omzendbrief PERS/2007/09 van 29 oktober 2007 betreffende
“Functiebeschrijving en evaluatie”, waarin vermeld wordt dat elk personeelslid dat
minimaal 104 dagen wordt aangesteld, een geïndividualiseerde functiebeschrijving moet
krijgen;
Overwegende dat het vaststellen van functiebeschrijvingen onontbeerlijk is;
Gelet op het feit dat de schoolhoofden ervoor opteren om, op niveau van de
scholengemeenschap, voor de volgende ambten eveneens een model van
functiebeschrijving vast te leggen (zie dossier):
•
kleuteronderwijzer met specifieke functie bewegingsopvoeding;
•
kleuteronderwijzer/onderwijzer met specifieke functie zorgondersteuning;
•
logopedist;
Overwegende dat ze naderhand bij het opmaken van de verplichte geïndividualiseerde
functiebeschrijving per personeelslid kunnen vertrekken vanuit deze modellen;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad bevoegd is voor de goedkeuring van de algemene
modellen van de functiebeschrijvingen per ambt;
Gelet op het voorstel ter zake van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in het Gewoon Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité van het Gemeente- en OCMW-personeel en in
het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerd Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De algemene functiebeschrijvingen van de volgende ambten in ons gemeentelijk
onderwijs goed te keuren:
•
kleuteronderwijzer met specifieke functie bewegingsopvoeding;
•
kleuteronderwijzer/onderwijzer met specifieke functie zorgondersteuning;
•
logopedist.
Art. 2.
In het dossier van de dienst Personeel en Organisatie dient van elke in de zitting van
heden goedgekeurde algemene functiebeschrijving een exemplaar te worden bewaard
met de vermelding “goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29 augustus 2013”,
gevolgd door de handtekening van de burgemeester en de gemeentesecretaris.
8e zaak:

Basisonderwijs - Capaciteitsuitbreiding voor de gemeentelijke basisschool
Strombeek-Bever

Gelet op het feit dat in toepassing van het decreet van 25 november 2011 betreffende het
inschrijvingsrecht, dat vanaf 1 september 2012 in voege trad, alle scholen voor de start
van het schooljaar hun capaciteit moeten bepalen;
Overwegende dat een capaciteitsbepaling een vaststellen is van een maximumnorm voor
het aantal leerlingen en dat dit kan per graad, per klas, op schoolniveau, …;
Overwegende dat het schoolbestuur autonoom de maximumnorm(en) vaststelt;

Overwegende dat de aspecten veiligheid en beschikbare ruimte hierbij als leidende criteria
werden gebruikt;
Gelet op het feit dat in het verleden voor de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever
een capaciteitsbeperking werd ingevoerd vanaf het schooljaar 2010-2011
(gemeenteraadsbeslissing 28 januari 2010);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 augustus 2011 waarbij de capaciteit van de
instroom van de kleuters van het geboortejaar 2010 voor het schooljaar 2012-2013 werd
vastgesteld op 22 instappers;
Overwegende dat door het plaatsen van een klascontainer de capaciteit in de
gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever voor het geboortejaar 2010 kan worden
verhoogd van 22 naar 44 leerlingen;
Gelet op het advies van de betrokken schoolraad omtrent de voorgestelde
capaciteitsuitbreiding;
Gelet op het feit dat een schoolbestuur in toepassing van de omzendbrief BaO/2012/01
betreffende inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs de
capaciteit na de start van de inschrijvingen kan verhogen;
Overwegende dat in een gemeente die buiten het werkingsgebied van een LOP is gelegen,
het schoolbestuur de capaciteitsverhoging ter kennisgeving dient mee te delen aan de
schoolbesturen van de andere scholen gelegen in die gemeente;
Overwegende dat bij inschrijvingen als gevolg van de capaciteitsverhoging het
schoolbestuur, net zoals bij inschrijvingen door vrijgekomen plaatsen, steeds de volgorde
van de niet-gerealiseerde inschrijvingen in het inschrijvingsregister, desgevallend per
contingent, moet respecteren;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in de schoot van het Afzonderlijk
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad, als bestuursorgaan van het schoolbestuur,
bevoegd is om een capaciteitsbeperking vast te stellen voor het gemeentelijk onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Voor het schooljaar 2013-2014 in de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever de
capaciteit voor het geboortejaar 2010 te verhogen van 22 naar 44 leerlingen.
9e zaak:

Basisonderwijs - Beleids- en ondersteunend personeel - Aanwending
puntenenveloppen - omzetting van de toegekende punten in uren
tewerkstelling voor het schooljaar 2013-2014

Overwegende dat basisscholen en scholengemeenschappen sinds het schooljaar 20032004 personeel kunnen aanwerven voor de uitbouw van de terreinen administratie,
informatie- en communicatietechnologie (ICT) en zorg;
Gelet op het feit dat hiertoe voor de vermelde terreinen puntenenveloppen worden
toegekend, op basis van de leerlingenaantallen op de eerste schooldag van februari, die
vervolgens moeten worden omgezet in uren tewerkstelling;
Overwegende dat men meer punten nodig heeft voor dezelfde omvang van betrekking
naarmate het tewerkstellingsniveau hoger is;
Overwegende dat de schoolhoofden, na berekening van de puntenenveloppen voor het
komende schooljaar, tot het volgend voorstel kwamen inzake de verdeling en aanwending
van de punten die op schoolniveau werden toegewezen:
BOP

Beigem

enveloppes
adm.

ict

52

14

verdeling
zorg

uren tewerkstelling

adm.

ict

zorg

adm.

ict

zorg

51

14

59

29

8

25

Borgt

49

13

49

12

56

28

7

23

Humbeek

60

17

60

16

68

34

9

29

Strombeek-B.

55

15

54

14

61

31

8

26

244

2

3

0

244

216

59

244

122

32

103

gemeenschap
TOTAAL

216

59

Overwegende dat volgend voorstel werd geformuleerd voor aanwending van de punten
die samengelegd werden op het niveau van de scholengemeenschap:
school

stimulus

restpunten

TOTAAL

verdeling punten

uren tewerkstelling

adm.

ICT

zorg

adm.

ICT

zorg

5

2

7

3

1

3

adm.

ICT

1

0

Borgt

0

1

2

4

14

1

2

6

Humbeek

0

1

4

0

14

2

0

6

Strombeek-B.

1

1

9

2

7

5

1

3

20

8

42

11

4

18

Beigem

66

TOTAAL

71

5

Gelet op het feit dat beide voorstellen samen voor het schooljaar 2013-2014 resulteren in
de volgende formatie:
uren per week (/36)

Beigem

Borgt

Humbeek

Strombeek-Bever

TOTAAL

HSO

adm.

32

29

36

36

133

ICT

9

9

9

9

36

zorg

29

29

35

29

122

PBA

Gelet op het advies van de respectievelijke schoolraden;
Gelet op het protocol dat inzake deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot van
het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerd Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwervingen in de hieronder opgesomde gesubsidieerde ambten te realiseren op de
vermelde aanwervingsniveaus:
•
niveau hoger secundair onderwijs voor het ambt van administratief medewerk(st)er;
•
niveau hoger secundair onderwijs voor het ambt van ICT-coördinator;
•
niveau professionele bachelor voor het ambt van zorgcoördinator.
Art. 2.
De formatie voor het beleids- en ondersteunend personeel voor de gemeentescholen van
Grimbergen, rekening houdend met de in artikel 1 vastgestelde aanwervingsniveaus, als
volgt vast te stellen:
uren per week (/36)

HSO

admin.

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

TOTAAL

1*

29

28

34

31

122

2**

3

1

2

5

11

tot

32

29

36

36

133

ICT

PBA

zorg

1*

8

7

9

8

32

2**

1

2

0

1

4

tot

9

9

9

9

36

1*

26

23

29

26

104

2**

3

6

6

3

18

tot

29

29

35

29

122

*

uit de punten van de school

**

uit de punten van de scholengemeenschap

10e zaak:

Basisonderwijs - Vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket
voor het schooljaar 2013-2014

Gelet op het decreet basisonderwijs van 27 februari 1997;
Overwegende dat het schoolbestuur in toepassing van dit decreet dient over te gaan tot
de vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket dat aan de verschillende
gemeentescholen door de Vlaamse Gemeenschap werd toegekend;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol houdende het resultaat van de bespreking van deze aangelegenheid
in de schoot van het afzonderlijk bijzonder onderhandelings- en hoog overlegcomité voor
het gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aanwending van de lestijden die door de Vlaamse Gemeenschap worden gesubsidieerd
en van de lestijden ingericht ten laste van de gemeente, voor het schooljaar 2013-2014
als volgt vast te stellen:

1

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BEIGEM

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2013: 283

1.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

1.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2013: 116

gesubsidieerde lestijden:
139 + 13 lichamelijke opvoeding + 11 SES - als volgt aangewend:
•
5 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) met resp. 12 en 7 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
6, 4 en 3 lestijden
•
1 deeltijdse ambt van kleuteronderwijzer(es) SES met 11 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
2 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 2 lestijden

1.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2013: 167

gesubsidieerde lestijden:
197 + 12 lichamelijke opvoeding (14 lestijden lichamelijke opvoeding - 2 lestijden
lichamelijke opvoeding overgedragen naar SES-lestijden) + 11 SES (9 SES-lestijden + 2
SES-lestijden lichamelijke opvoeding overgedragen vanuit lichamelijke opvoeding) - als
volgt aangewend:
•
8 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 5 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 8 en 4
lestijden
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) SES met resp. 8 en 3 lestijden

lestijden ten laste:
2 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 1 en 1 lestijd

1.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
29 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van administratief medewerk(st)er met resp. 21 en 8 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
8 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 8 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
26 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 9 en 17 uren

2

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BORGT

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2013: 268

2.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

2.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2013: 116

gesubsidieerde lestijden:
139 + 13 lichamelijke opvoeding + 21 SES - als volgt aangewend:
•
5 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
3 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) met resp. 3, 14 en 2 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
6 en 7 lestijden
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) SES met 21 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

2.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2013: 152

gesubsidieerde lestijden:
175 + 18 lichamelijke opvoeding + 31 SES - als volgt aangewend:
•
7 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 1 en 6 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 10, 6 en
2 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) SES met resp. 24, 6 en 1 lestijden

lestijden ten laste:
36 - als volgt aangewend:
•
4 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met 12, 8, 8 en 8 lestijden

2.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
28 - als volgt aangewend:
•
4 deeltijdse ambten van administratief medewerk(st)er met resp. 2, 5, 11 en 10 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
7 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 7 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
23 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met 2 en 21 uren

3

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL HUMBEEK

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2013: 339

3.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

3.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2013: 144

gesubsidieerde lestijden:
159 (169 gesubsidieerde klaslestijden - 10 gesubsidieerde klaslestijden overgedragen
naar de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek) + 15 lichamelijke
opvoeding + 14 SES - als volgt aangewend:
•
6 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 15 lestijden
•
3 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met resp.
1, 3 en 11 lestijden
•
2 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) SES met resp. 4 en 10 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
niet van toepassing

3.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2013: 195

gesubsidieerde lestijden:
237 (227 gesubsidieerde klaslestijden + 10 gesubsidieerde klaslestijden overgedragen
vanuit de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek) + 16 lichamelijke
opvoeding + 17 SES - als volgt aangewend:
•
9 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 11, 8 en 2 lestijden
•
1 deeltijds ambt van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met 16 lestijden
•
2 deeltijds ambten van onderwijzer(es) SES met resp. 13 en 4 lestijden

lestijden ten laste:
16 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 12 en 4 lestijden

3.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
34 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van administratief medewerk(st)er met 34 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 9 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
29 - als volgt aangewend:
•
2 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 27 en 2 uren

4

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL STROMBEEK-BEVER

totaal aantal leerlingen op 1 februari 2013: 305

4.1

Directie

1 directeur zonder lesopdracht

4.2

Kleuterafdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2013: 111

gesubsidieerde lestijden:
134 + 12 lichamelijke opvoeding + 32 SES - als volgt aangewend:
•
5 voltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es)
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 14 lestijden
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) voor lichamelijke opvoeding met 12
lestijden
•
3 deeltijdse ambten van kleuteronderwijzer(es) SES met resp. 8, 10 en 14 lestijden

gesubsidieerde uren kinderverzorging:
9 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kinderverzorg(st)er met 9 uren

lestijden ten laste:
10 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van kleuteronderwijzer(es) met 10 lestijden

4.3

Lagere afdeling

aantal leerlingen op 1 februari 2013: 194

gesubsidieerde lestijden:
224 + 18 lichamelijke opvoeding + 47 SES - als volgt aangewend:
•
8 voltijdse ambten van onderwijzer(es)
•
3 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) met resp. 11, 11 en 10 lestijden

•
•
•

2 deeltijdse ambten van leermeesteres(es) lichamelijke opvoeding met resp. 14 en 4
lestijden
1 voltijds ambt van onderwijzer(es) SES
2 deeltijdse ambten van onderwijzer(es) SES met resp. 20 en 3 lestijden

lestijden ten laste:
4 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van onderwijzer(es) met 4 lestijden

4.4

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren medewerker administratie:
31 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van administratief medewerk(st)er met 31 uren

gesubsidieerde uren ICT-coördinator:
8 - als volgt aangewend:
•
1 deeltijds ambt van ICT-coördinator met 8 uren

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
26 - als volgt aangewend:
•
4 deeltijdse ambten van zorgcoördinator met resp. 7, 6, 12 en 1 uren

5

scholengemeenschap

5.1

Beleids- en ondersteunend personeel

gesubsidieerde uren administratie:
11 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

3

1

2

5

11

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

1

2

0

1

4

gesubsidieerde uren ICT:
4 - als volgt aangewend:

Gemeenschap

gesubsidieerde uren zorgcoördinator:
18 zorg - als volgt aangewend:

Gemeenschap

11e zaak:

Beigem

Borgt

Humbeek

StrombeekBever

Totaal Extra
uren

3

6

6

3

18

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de formatie voor
ICT-coördinatie voor het academiejaar 2013-2014

Gelet op de omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad, rekening houdend met de mogelijkheden die in
deze omzendbrief worden aangeboden, in de zitting van 25 augustus 2011 besliste om
het samenwerkingsplatform dat op 26 september 2002 werd opgericht voor onze
gemeentescholen en onze Academie voor Muziek, Woord en Dans, te continueren
gedurende de komende 3 schooljaren (2011-2014);

Overwegende dat de gemeentelijke basisscholen en de gemeentelijke Academie een
samenwerkingplatform vormen, maar dat de middelen en de uren ICT-coördinatie
afzonderlijk (basisonderwijs-academie) worden aangewend;
Gelet op het feit dat de Academie een enveloppe van 11 punten mag aanwenden voor de
berekening van de omvang van het ambt tijdens het academiejaar 2013-2014;
Overwegende dat de directeur met een schrijven van 1 juli 2013 voorstelt om, rekening
houdend met de geldende bepalingen, de 11 punten tijdens het academiejaar 2013-2014
aan te wenden om een betrekking van ICT-coördinator ten belope van 2 u. HS/week in te
richten;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De formatie voor een betrekking van ICT-coördinator voor het academiejaar 2013-2014 in
de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vast te stellen op 2 u. HS/week.
12e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van het aantal
toezichtsuren ten laste van het bestuur voor het academiejaar 2013-2014

Overwegende dat er vorig schooljaar in totaal 64,50 u./week toezicht werden
georganiseerd voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans;
Overwegende dat het inrichten van deze toezichtsuren noodzakelijk is om een voldoende
dekking te realiseren van de openingsuren van de diverse vestigingen van de Academie;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Voor het academiejaar 2013-2014 64,50 u./week ten laste te nemen voor het inrichten
van het toezicht voor de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
13e zaak:

Goedkeuring afname "Raamovereenkomst ICT hardware" via VERA als
opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant in zitting van 30 mei 2000, met
toepassing van artikel 114, 5°, tot en met 114, 12°, van het Provinciedecreet en van
artikel 1, 12°, van het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten
van industriële of commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom
provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, overging tot de oprichting van
«VERA autonoom provinciebedrijf » (hierna: VERA);
Gelet op de artikelen 3 en 4 van de beheersovereenkomst van VERA en de provincie
Vlaams-Brabant, zoals goedgekeurd door de provincieraad van 24 november 2005,
waarin bepaald wordt dat de dienstverlening die VERA ontwikkelt en aanbiedt als doel
heeft e-government te helpen realiseren en bovenlokaal en ondersteunend is, met het
oog op de verbetering van de samenwerking tussen de besturen in de provincie VlaamsBrabant en op het creëren van schaalvoordelen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2012 onder de noemer
"Virtuele Centrumstad Brabantse Kouters" het protocol van samenwerking op het vlak van
ICT en e-government goedkeurde tussen enerzijds de voorgestelde gemeenten en
anderzijds VERA en V-ICT-OR vzw, de beroepsvereniging van het ICT-personeel van de
lokale besturen;
Overwegende dat VERA als aanbestedende overheid kan fungeren als opdrachtencentrale
voor de lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant die toegetreden zijn tot een
door haar opgericht samenwerkingsverband, hierna verder genaamd virtuele
centrumstad;

Gelet op het bestek voor de offerteaanvraag met als omschrijving
“RAAMOVEREENKOMST ICT HARDWARE OFFERTE 2013/023”” voor de overheidsopdracht
voor leveringen die gepubliceerd werd door VERA in het bulletin der aanbestedingen op 2
april 2013 onder nummer “BE001 2/4/2013 - BDA nummer: 2013-506649” en Europees
op 4 april 2013 onder het nummer “2013/S 066-110420”;
Overwegende dat het bestek, de evaluaties en de gunningen van deze overheidsopdracht
tot stand kwamen onder toezicht en met medewerking van een werkgroep van 10
openbare besturen aangevuld met een vertegenwoordiging van 4 deelnemers uit andere
virtuele centrumsteden en van VERA;
Overwegende dat onderstaande percelen op 1 juli 2013 aan volgende leveranciers werden
toegewezen:
1. Perceel 1 - Levering van PC’s en eventuele opties (standaard)
aan Logins nv, Generaal De Wittelaan 17 Bus 32 te 2800 Mechelen;
2. Perceel 2 - Levering van PC’s en eventuele opties High range (high range)
aan Logins nv, Generaal De Wittelaan 17 Bus 32 te 2800 Mechelen;
3. Perceel 3 - Levering van monitors en eventuele opties
aan Logins nv, Generaal De Wittelaan 17 Bus 32 te 2800 Mechelen;
4. Perceel 4 - Levering van laptops en eventuele opties (standaard)
aan BMx Computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel;
5. Perceel 5 - Levering van laptops en eventuele opties (high range)
aan BMx Computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel;
6. Perceel 6 - Levering van tablets en eventuele opties
aan Redcorp, Emile Feronstraat 168 te 1060 Brussel;
7. Perceel 7 - Levering van tablets met afneembaar toetsenbord en eventuele opties
aan BMx Computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel;
8. Perceel 8 - Levering Microsoft Windows Thin Clients en eventuele opties
aan Systemat, Leuvensesteenweg 431 te 1380 Lasne;
9. Perceel 9 - Levering Linux/eigen OS Thin Clients en eventuele opties
aan Real Dolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen;
10. Perceel 10 - Levering van ICT randapparatuur
aan BMx Computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel.
Overwegende dat een overeenkomst met deze leveranciers werd afgesloten voor een
periode van 36 maanden met ingang op 1 juli 2013 en 2 keer stilzwijgend verlengbaar
voor een volgende periode van 1 jaar;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Grimbergen, als lid van het samenwerkingsverband "Virtuele Centrumstad Brabantse Kouters", gebruik kan maken van deze raamovereenkomst voor de aankoop van ICT hardware;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Grimbergen, voor de aankoop van ICThardware die binnen de bovenvermelde percelen valt zowel financieel als contractueel
betere voorwaarden bekomt door gebruik te maken van dit raamcontract;
Overwegende dat de aankoop van ICT materiaal binnen dit raamcontract, zal gebeuren op
basis van de werkelijke behoeften van het bestuur met een jaarlijks maximum van €
30.250 incl. btw;
Overwegende dat de kredieten voor deze opdracht voor de begrotingsjaren 2013 tot 2017
opgenomen worden in het investeringsbudget;
Gelet op het visum van de financieel beheerder;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de “Raamovereenkomst ICT hardware”, die werd afgesloten door
het autonoom provinciebedrijf VERA dat hierbij optrad als opdrachtencentrale voor lokale
overheden in de provincie Vlaams-Brabant en van de toewijzing van de verschillende
percelen binnen deze overeenkomst aan volgende leveranciers:
•
Perceel 1 - Levering van PC’s en eventuele opties (standaard) op 1 juli 2013 aan
Logins nv, Generaal De Wittelaan 17 Bus 32 te 2800 Mechelen;
•
Perceel 2 - Levering van PC’s en eventuele opties High range (high range) op 1 juli
2013 aan Logins nv, Generaal De Wittelaan 17 Bus 32 te 2800 Mechelen;

•
•
•
•
•
•
•
•

Perceel 3 - Levering van monitors en eventuele opties op 1 juli 2013 aan Logins nv,
Generaal De Wittelaan 17 Bus 32 te 2800 Mechelen;
Perceel 4 - Levering van laptops en eventuele opties (standaard) op 1 juli 2013 aan
BMx Computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel;
Perceel 5 - Levering van laptops en eventuele opties (high range) op 1 juli 2013 aan
BMx Computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel;
Perceel 6 - Levering van tablets en eventuele opties op 1 juli 2013 aan Redcorp, Emile
Feronstraat 168 te 1060 Brussel;
Perceel 7 - Levering van tablets met afneembaar toetsenbord en eventuele opties op
1 juli 2013 aan BMx Computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel;
Perceel 8 - Levering Microsoft Windows Thin Clients en eventuele opties op 1 juli
2013 aan Systemat, Leuvensesteenweg 431 te 1380 Lasne;
Perceel 9 - Levering Linux/eigen OS Thin Clients en eventuele opties op 1 juli 2013
aan Real Dolmen nv, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen;
Perceel 10 - Levering van ICT randapparatuur aan op 1 juli 2013 aan BMx
Computers, J. De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel.

Art. 2.

Akkoord te gaan om op basis van de werkelijke behoeften gebruik te maken van het in
artikel 1 vermelde raamcontract voor een jaarlijks maximumbedrag van € 30.250 incl.
btw.
14e zaak:

Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Grimbergen
betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van
derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers Goedkeuring

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen en meer bepaald artikel 6, § 5, lid 1 dat het volgende bepaalt : "De federale
overheid stelt de technische apparatuur nodig voor de elektronische kaart ter beschikking
van de gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat in voor de opslag en het
onderhoud van de apparatuur.";
Gelet op de Europese verordening Nr. 2252/2004 van 13 december 2004 betreffende
normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten
afgegeven paspoorten en reisdocumenten;
Gelet op de beslissingen van de ministerraad van 23 maart 2012 om de nodige
apparatuur voor de registratie van biometrische gegevens in de verblijfstitels voor
onderdanen van derde landen ter beschikking te stellen van de gemeenten, om het
project van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende de verblijftitels
uit te breiden tot de afgifte van paspoorten en om de samenwerkingsovereenkomst
tussen de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de federale overheidsdienst
Buitenlandse Zaken betreffende invoering van biometrie in de Belgische gemeenten goed
te keuren;
Gelet op het recht van onze gemeente op 4 zgn. biometrische packs, die het mogelijk
maken om aan de balie van de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand foto's,
vingerafdrukken en handtekeningen elektronisch te registreren en waarvoor de kosten ten
laste vallen van de federale overheid;
Overwegende dat de bestelling van de elektronisch packs moet worden geplaatst bij een
door het Rijksregister erkende ICT-leverancier;
Overwegende dat de huidige softwareleverancier van de toepassing Bevolking en
Burgerlijke Stand erkend wordt als leverancier van biometrische packs;
Overwegende dat alles volledig operationeel moet zijn tussen 1 september 2013 en 31
januari 2014;
Overwegende dat voor de praktische organisatie van bovenvermelde uitrol er
aanpassingen moeten gebeuren aan de infrastructuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Grimbergen houdende het
engagement om tussen 1 september 2013 en 31 januari 2014 de afgifte te
implementeren van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde landen en van
biometrische paspoorten aan Belgische burgers goed te keuren.
Art. 2.
De bestelling van de biometrische packs, na ondertekening van de overeenkomst door de
gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris, te plaatsen bij de huidige leverancier
van de Bevolkings- en Burgerlijke Stand toepassing nl. de firma Remmicom uit
Westmeerbeek.
15e zaak:

Meegeven asurn bij het opruimen van het columbarium/graf - meegeven
asurn voor het einde van de concessietermijn - tariefbepaling - Aanpassing
van het reglement "Belasting op opgravingen, het gebruik van een

wachtkelder en het openen van graf- en urnenkelders en columbaria Dienstjaren 2008-2013"
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
gewijzigd bij de decreten van 10 november 2005, 18 april 2008 en 9 december 2011;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004;
Gelet op het reglement 'Belasting op opgravingen, het gebruik van een wachtkelder en
het openen van graf- en urnenkelders en columbaria' van 29 november 2007;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 juli 2013;
Overwegende dat er een tarief moet worden vastgesteld voor het meegeven van de asurn
op aanvraag van de nabestaanden;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Artikel 2 - tarief aan te vullen met:
D. Verwijdering uit urnenkelder/columbarium
Er wordt ten voordele van de gemeente een belasting geheven op het verwijderen van de
asurn uit urnenkelders en columbaria met het oog op het vroegtijdig meegeven van de
asurnen op vraag van de nabestaanden.
Deze belasting bedraagt forfaitair 250 euro.
Vrijstellingen:
Deze belasting is echter niet verschuldigd:
•
bij exhumatie door de gemeente
•
bij het meegeven van de asurn na de duur van de verplichte grafrust van 10 jaar
•
bij het meegeven van de asurn na het einde van de concessie, maar waarbij het graf
nog niet werd geëxhumeerd.
16e zaak:

Kapitaalsverhoging I.W.V.B. - Brief van 24 juli 2013 - Kennisneming

Gelet op de brief van 31 mei 2013 van de I.W.V.B. aan alle vennoten met een voorstel tot
inschrijving op een kapitaalsverhoging;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2013 reeds
besliste dit dossier met een negatief advies voor te leggen aan de gemeenteraad;
Overwegende dat op 24 juli 2013 het gemeentebestuur echter een tweede brief ontving
van de I.W.V.B. waarin melding wordt gemaakt dat de kapitaalsverhoging niet wordt
doorgevoerd aangezien een aantal vennoten beslist hebben om hierop niet in te
schrijven;
Overwegende dat dit dossier dus verder zonder gevolg mag worden beschouwd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
De brief van 24 juli 2013 waarin melding wordt gemaakt dat de voorgestelde
kapitaalsverhoging door de I.W.V.B. niet wordt doorgevoerd, voor kennisneming te
aanvaarden.
Art 2.
Aan de financiële dienst opdracht te geven om de I.W.V.B. hiervan schriftelijk op de
hoogte te brengen.
17e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 55, 56, 57 en 58 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 10 juni 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 55 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 17 juni 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 56 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 15 juli 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 57 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 22 juli 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 58 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassing wordt ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 55
GBB-CBS/0802-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 416.787,00

GBB-CBS/0800-00/6208010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 292.561,69

GBB-CBS/0802-00/6207010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 68.385,57

€ 68.192,07

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

€ 53.570,27

€ 53.220,27

GBB-CBS/0820-00/6201010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 47.797,17

€ 44.475,29

GBB-CBS/0820-00/6207010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 29.450,00

€ 29.268,20

GBB-CBS/0802-00/6231490/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 20.694,00

€ 20.694,00

GBB-CBS/0802-00/6201030/

€ 18.593,05

€ 18.036,12

€ 415.840,21
€ 757.438,31

BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U
GBB-CBS/0802-00/6217110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 17.310,18

€ 17.310,18

GBB-CBS/0820-00/6201020/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 1.425,00

€ 1.425,00

GBB-CBS/0899-01/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

€ 1.500,00

GBB-CBS/0820-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.429,27

€ 1.605,72

GBB-CBS/0820-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.125,00

€ 1.611,00

GBB-CBS/0820-00/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 7.324,50

€ 1.731,72

GBB-CBS/0820-00/6231410/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 4.370,00

€ 2.027,05

GBB-CBS/0820-00/6132040/
BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN/U

€ 750,00

€ 470,00

GBB-CBS/0820-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.330,00

€ 1.795,70

GBB-CBS/0820-00/6211110/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 3.440,00

€ 2.246,59

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

€ 16.830,28

€ 2.349,12

GBB-CBS/0802-00/6231992/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 2.581,00

€ 2.581,00

GBB-CBS/0802-00/6493140/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 2.700,00

€ 2.700,00

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

€ 2.988,40

€ 2.988,40

GBB-CBS/0852-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.360,00

€ 3.360,00

GBB-CBS/0802-00/6202030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 4.800,00

€ 4.800,00

GBB-CBS/0820-00/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.865,00

€ 5.015,00

GBB-CBS/0802-00/6231410/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 5.073,00

€ 5.073,00

GBB-CBS/0820-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.600,00

€ 5.275,00

GBB-CBS/0802-00/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.918,23

€ 5.818,23

GBB-CBS/0820-00/6132050/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 8.457,50

€ 6.038,05

GBB-CBS/0851-00/6493130/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 66.051,00

€ 6.638,54

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

€ 10.007,98

€ 8.807,98

GBB-CBS/0802-00/6207030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 8.989,00

€ 8.989,00

GBB-CBS/0802-01/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 2.320,00

€ 1.348,00

GBB-CBS/0820-00/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.550,00

€ 1.215,00

GBB-CBS/0852-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.120,00

€ 1.120,00

GBB-CBS/0820-00/6131010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.002,00

€ 1.093,99

GBB-CBS/0802-01/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.335,00

€ 778,88

GBB-CBS/0112-00/6160800/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 21.511,79

€ 1.800,64

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

€ 8.370,92

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

€ 96.348,91

I.K. 56

GBB-CBS/0418-01/6119900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.800,64
€ 1.200,00
€ 1.200,00

GBB-CBS/0112-00/6231990/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 11.989,00

GBB-CBS/0112-00/6233100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 29.836,00

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

€ 34.870,91

GBB-BBS/0119-00/6493250/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN/U

€ 1.600,75
€ 1.600,75
€ 2.476,62
€ 2.476,62

I.K. 57
GBB-BBS/0119-00/6493250/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN/U

€ 2.476,62

GBB-CBS/0130-00/6493250/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN/U

€ 2.476,62
€ 2.476,62

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

€ 755.050,85

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

€ 60.141,65

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

€ 1.001,61

€ 908,74

GBB-CBS/0899-01/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 7.100,00

€ 461,96

GBB-CBS/0899-02/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.445,02

€ 946,63

GBB-CBS/0899-02/6149900/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U
GBB-CBS/0899-03/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 14.575,39

€ 1.411,35
€ 5.800,00

GBB-CBS/0899-03/6149900/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U
GBB-CBS/0899-04/6120030/

€ 14.575,39

€ 908,64
€ 1.424,40

€ 9.352,84

€ 215,72

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-CBS/0899-04/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.995,79

GBB-CBS/0899-04/6149900/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 238,11
€ 844,05

I.K. 58
GBB-CBS/0112-00/6160800/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 19.711,15

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

€ 32.944,71

GBB-CBS/0850-00/6493130/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 34.947,16

€ 3.755,26

GBB-CBS/0899-02/6149900/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 1.411,35

€ 1.411,35

GBB-CBS/0899-03/6149900/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 1.424,40

€ 1.424,40

GBB-CBS/0899-04/6149900/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 844,05

€ 107,41

GBB-CBS/0851-00/6493130/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 59.412,46

GBB-CBS/0030-00/6493240/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 400,00

€ 400,00

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

€ 3.214,44

€ 125,00

GBB-CBS/0030-00/6420000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.102,00
€ 2.102,00

€ 6.698,42

€ 525,00

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

€ 31.526,17

€ 3.771,19

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

€ 13.258,08

€ 5.600,00

GBB-CBS/0040-00/6500120/
BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN/U

€ 38.429,45

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

€ 19.024,96

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

€ 585,58

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

€ 26.211,16

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

€ 3.130,00

€ 345,00

GBB-CBS/0119-00/6493140/
BESTUUR/CBS/20/IE-GEEN/U

€ 3.800,00

€ 12.771,80

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

€ 186.092,18

GBB-CBS/0119-01/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 319,80

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

€ 17.194,77

GBB-CBS/0390-00/6149900/

€ 29.700,00

€ 9.371,19
€ 83,16
€ 83,16
€ 13.116,80

€ 1.705,46
€ 1.705,46
€ 3.931,83
€ 3.931,83

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

€ 769,04

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

€ 804,65

GBB-CBS/0820-00/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 891,00

GBB-CBS/0820-00/6132040/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 258,15
€ 258,15
€ 125,00
€ 125,00

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

€ 525,00

€ 525,00

GBB-CBS/0740-00/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 3.775,42

€ 829,67

GBB-CBS/0740-03/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 3.092,76

GBB-CBS/0119-00/6232100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 187.312,81

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

€ 54.664,72

18e zaak:

€ 1.354,67
€ 1.105,96
€ 1.105,96

Interne kredietaanpassingen met nummers 11, 12, 13, 14, 15 en 16 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 2013
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 10 juni 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 11 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 17 juni 2013 de interne kredietaanpassing met nummer 12 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 15 juli 2013 de interne kredietaanpassing met nummer 13 heeft goedgekeurd;

Gelet op het feit dat het college in de zitting van 22 juli 2013 de interne kredietaanpassing met nummer 14 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 29 juli 2013 de interne kredietaanpassing met nummer 15 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 5 augustus 2013 de interne kredietaanpassing met nummer 16 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 11
GBB-OW/0050-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 26.000,00

GBB-LOG/0050-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 300,00

GBB-SAZ/0740-01/6131020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 169,88
€ 169,88
€ 155,60

GBB-SAZ/0740-03/6131020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.087,94

€ 154,46

GBB-SAZ/0740-00/6131020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 450,00

€ 1,14

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

€ 1.614.451,65

€ 66,00

GBB-WJ/0119-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 66,00

GBB-AC/0820-00/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.865,00

GBB-AC/0820-00/6100400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 300,00

ACT-136/0902-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00

ACT-133/0902-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.150,00

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

€ 1.000,00

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

€ 150,00

€ 360,00
€ 360,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 200,00

I.K. 12
GBB-HUMB/0802-02/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 12.319,20

GBB-HUMB/0802-02/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 16.348,75

GBB-LOG/0050-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 469,88

GBB-WIEB/0050-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-WIEB/0119-02/6124035/

€ 84,25
€ 84,25
€ 169,88
€ 169,88

€ 152.707,12

€ 1.271,77

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

€ 12.684,58

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

€ 26.500,00

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

€ 23.500,00

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

€ 115.920,00

GBB-BIB/0703-00/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.271,77
€ 4.935,00
€ 4.935,00
€ 600,00
€ 600,00

I.K. 13
GBB-WJ/0750-01/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 9.800,00

GBB-WJ/0750-01/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.250,00

GBB-FIN/0119-00/6132020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 7.500,00

GBB-FIN/0119-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-OW/070101/2210300/BESTUUR/CBS/60/IE18/U

-€ 250,00
€ 250,00
-€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 10.000,00

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

-€ 5.755,69
€ 5.755,69

ACT-60/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 64.425,86

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

€ 9.962,00

GBB-WIEB/0680-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 96,16

ACT-53/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 71.000,00

-€ 400,00

ACT-70/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 7.810,82

-€ 4.579,84

ACT-45/0610-00/2141000/
BESTUUR/CBS/60/IE-8/U

€ 77.640,00

-€ 1.462,70

ACT-45/0600-00/2141000/
BESTUUR/CBS/60/IE-8/U
ACT-64/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 464,29

€ 305.200,00

-€ 10.073,10
€ 10.073,10

€ 200.000,00

ACT-61/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U
GBB-WIEB/0119-02/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

-€ 464,29

€ 1.462,70

ACT-61/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U
ACT-64/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 4.979,84

-€ 15.109,65
€ 15.109,65

€ 154.435,35

-€ 4.627,27

GBB-WIEB/0119-02/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.587,09

€ 1.384,47

GBB-WIEB/0119-02/6161100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.500,00

€ 3.242,80

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

€ 3.250,00

GBB-ECZ/0500-00/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 25.300,00

GBB-SPORT/0740-00/6110500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.000,00

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

-€ 250,00
€ 250,00
-€ 100,00
€ 100,00

GBB-BORG/0800-04/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 768,80

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

€ 4.997,20

GBB-BORG/0802-04/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 680,35

GBB-BORG/0802-04/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 9.519,00

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

€ 4.771,00

GBB-STRO/0800-03/6109900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 200,00

GBB-LOG/0100-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

GBB-PO/0100-00/6430100/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

-€ 150,00
€ 150,00
-€ 600,00
€ 600,00
-€ 42,00
€ 42,00
-€ 356,40
€ 356,40

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

€ 17.100,00

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

€ 10.575,00

GBB-LOG/0899-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

GBB-LOG/0899-02/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.005,00

€ 14,61

GBB-STRO/0899-03/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 684,12

€ 34,47

-€ 1.500,00
€ 1.500,00
-€ 49,08

I.K. 14
GBB-PO/0101-00/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.800,00

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

€ 2.500,00

GBB-LOG/0899-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.950,92

GBB-LOG/0899-03/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 935,00

GBB-OND/0802-00/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.500,00

€ 2,30
€ 2,30
€ 34,47
€ 34,47
€ 313,41

GBB-HUMB/0802-02/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 16.433,00

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

€ 3.000,00

GBB-FIN/0701-01/6470100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 313,41
€ 750,00
€ 750,00

GBB-WIEB/0119-02/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 149.808,08

GBB-WIEB/0119-02/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.971,56

€ 103,00
€ 103,00

I.K. 15
GBB-FIN/0790-09/6641325/
BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN/U

€ 750,00

GBB-FIN/0790-07/6641325/
BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

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

€ 9.497,71

GBB-WIEB/0680-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 560,45

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

€ 2.000,00

GBB-WIEB/0200-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 265,00
€ 265,00
€ 0,20
€ 0,20
€ 106,10
€ 106,10

GBB-WIEB/0309-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 11.265,10

GBB-WIEB/0309-00/6110500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.000,00

€ 2.240,00

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

€ 775,39

€ 167,09

GBB-WIEB/0309-00/6132070/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.500,00

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

€ 3.911,11

GBB-SPORT/0740-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.450,00

GBB-FIN/0740-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-FIN/0790-09/6641325/
BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN/U

€ 2.407,09

€ 2.400,00
€ 2.400,00
€ 3.437,50
€ 3.437,50

€ 750,00

€ 265,00

GBB-OW/0310-00/6132070/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 71.861,64

€ 356,95

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

€ 68.422,00

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

€ 24.999,99

GBB-WIEB/0680-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 560,65

GBB-ECZ/0710-00/6129900/

€ 9.000,00

I.K. 16

€ 356,95
€ 148,00
€ 148,00
€ 22,11

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-ECZ/0710-00/6132040/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 1.985,10

GBB-FIN/0790-01/6493250/
BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN/U

€ 35.761,35

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

€ 850,26

GBB-FIN/0790-09/6641325/
BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN/U

€ 485,00

GBB-FIN/0790-07/6641325/
BESTUUR/CBS/44/IE-GEEN/U

€ 1.765,00

GBB-WIEB/0309-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.858,01

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

€ 6.311,11

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

€ 96.556,19

GBB-CBS/0030-00/6140600/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-CBS/0030-00/6420000/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 22,11
€ 480,00
€ 480,00
€ 485,00
€ 485,00
€ 294,28
€ 294,28
€ 9.074,02
€ 12,39

€ 3.315,81

€ 8.167,30

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

€ 18,75

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

€ 43,20

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

€ 480,00

GBB-FIN/0030-00/6500120/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 245,95

GBB-FIN/0030-00/6500910/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 0,00

€ 106,43

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

€ 49.838,92

€ 3.821,66

GBB-OW/0119-02/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 9.580,00

€ 3.821,66

GBB-FIN/0119-00/6132020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.000,00

€ 51,89

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

€ 2.500,00

GBB-WIEB/0119-02/6161100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.742,80

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

€ 13.956,35

GBB-WIEB/0300-00/6042030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 120.000,00

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

€ 800.000,00

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

€ 7.500,00

€ 51,89
€ 2.555,02
€ 2.555,02
€ 10.849,81
€ 10.849,81
€ 1.002,88

GBB-CBS/0310-00/6492050/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 0,00

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

€ 3.300,00

GBB-LOG/0740-00/6110470/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 76,23

19e zaak:

€ 1.002,88
€ 50,00
€ 50,00

Mededeling van het besluit van de Gouverneur van de provincie VlaamsBrabant - Jaarrekening 2011

Overwegende dat de gemeenteraad op 22 november 2012 de jaarrekening 2011 heeft
vastgesteld;
Gelet op de bepalingen betreffende het algemeen administratief toezicht vervat in de
artikels 253 §1, 11°, en 255, §1, van het gemeentedecreet, op basis waarvan de
provinciegouverneur bevoegd is om de uitvoering van besluiten met betrekking tot de
rekeningen van de gemeente binnen een termijn van 50 dagen te schorsen;
Gelet op het besluit van 26 juli 2013 waarmee de provinciegouverneur meedeelt dat hij
de begrotingsrekening 2011 definitief vaststelt, de balans en de resultatenrekening 2011
goedkeurt;
BESLIST:
Enig artikel.
Akte te nemen van het besluit van 26 juli 2013 van de provinciegouverneur van VlaamsBrabant omtrent de vaststelling van de begrotingsrekening 2011 en de goedkeuring van
de balans en resultatenrekening 2011.
Mevrouw Jeannine Thielemans verlaat de vergadering.
20e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Vzw Heemschut –
Rekening 2012 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Gelet dat de rekeningen van de vzw Heemschut jaarlijks onderworpen moeten worden
aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat de rekening 2012 van de vzw Heemschut door haar Algemene
Vergadering op 3 juni 2013 werd goedgekeurd;
Overwegende dat vier rubrieken binnen de groep van de uitgaven werden overschreden
voor een totaal bedrag van € 1.381,74 waarvoor geen budgetwijziging werd goedgekeurd
door de gemeenteraad;
Overwegende dit volgens de principes van het begrotingsrecht niet is toegelaten;
Overwegende dat een toelichting desbetreffende ontbreekt;
Overwegende dat het college de verwerping van deze uitgave niet adviseert;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage 2012 op € 225.160,00 werd vastgesteld;
Overwegende dat het batig resultaat van deze rekening € 18.089,36 bedraagt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:

Jean Dewit, Anne Deman
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven
Eddie Boelens,, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Steven Dupont, Jean-Paul
Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels
BESLIST: met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
De rekening 2012 van de vzw Heemschut wordt goedgekeurd met een batig resultaat van
€ 18.089,36.
Mevrouw Jeannine Thielemans vervoegt de vergadering.
21e zaak:

Administratief toezicht op het O.C.M.W. - Budget 2012 - Wijziging nr. 3 –
Kennisneming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 150 en 156;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet waarvan sprake;
Gelet op het door de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 december 2011
vastgestelde financieel meerjarenplan 2012-2014;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 februari 2012 houdende kennisneming
van het budget 2012 van het OCMW en de aangebrachte wijzigingen;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 11 juni 2013 budgetwijziging
nr. 3 voor 2012 heeft vastgesteld;
Overwegende dat deze wijziging een herschikking betreft van een aantal kredieten binnen
kosten en opbrengsten die geen invloed hebben op de gemeentelijke exploitatietoelage;
Overwegende dat het managementteam van het OCMW hierover een gunstig advies heeft
uitgebracht;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie bij deze wijziging niet verandert;
Overwegende dat de gemeenteraad de beslissingen neemt, vermeld in het tweede lid van
artikel 150 van het OCMW-decreet, binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de
dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is
ingekomen;
Overwegende dat de gemeente haar besluit uiterlijk de laatste dag van die termijn naar
het OCMW dient te versturen en dat bij ontstentenis hiervan de gemeenteraad geacht
wordt kennis te hebben genomen van de budgetwijziging;
Overwegende dat in de maand juli geen gemeenteraad heeft plaatsgevonden, zodat deze
laatste bepaling voor dit dossier van toepassing is;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie echter niet wordt gewijzigd door wijziging 3
aan het budget van het OCMW zodat dit thans niet significant is;
Overwegende dat het wenselijk is het om OCMW hier voor de toekomst op te wijzen
zodanig dat dergelijke dossiers buiten de vakantieperiode kunnen worden ingediend;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.

Budgetwijziging nr. 3 van het OCMW voor 2012 wordt voor kennisneming aangenomen.
Art 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan het OCMW en de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant.
Art. 3.
Aan het OCMW wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke in de toekomst rekening
te houden met de vakantieperiode bij het indienen van dergelijke budgettaire dossiers,
bestemd voor de gemeenteraad.
22e zaak:

Administratief toezicht op het O.C.M.W. - Budget 2013 - Wijziging nr. 1 –
Kennisneming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 150 en 156;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet waarvan sprake;
Gelet op het door de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 december 2011
vastgestelde financieel meerjarenplan 2012-2014;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 december 2012 houdende kennisneming
van het budget 2013 van het OCMW;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 9 juli 2013 budgetwijziging nr.
1 voor 2013 heeft vastgesteld;
Overwegende dat deze wijziging een herschikking betreft van een aantal kredieten binnen
kosten en opbrengsten die geen invloed hebben op de gemeentelijke exploitatietoelage;
Overwegende dat het managementteam van het OCMW hierover een gunstig advies heeft
uitgebracht;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie bij deze wijziging niet verandert;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Budgetwijziging nr. 1 van het OCMW voor 2013 wordt voor kennisneming aangenomen.
Art 2.
Aan de financiële dienst wordt opdracht gegeven een exemplaar van dit besluit voor
kennisneming schriftelijk over te maken aan het OCMW en de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant.
23e zaak:

Subsidies van gemeentewege aan landbouw- en vaderlandslievende
verenigingen – Toewijzing – Dienstjaar 2013

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 2012/01 met betrekking tot het
opstellen van het budget 2013;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
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;
Gelet dat de verdeling van de subsidies voor de landbouwverenigingen tot op heden
steeds op dezelfde manier gebeurde als voor de vaderlandslievende verenigingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de vraag van raadslid Bart LAEREMANS, fractievoorzitter van Vernieuwing, om
afzonderlijk te stemmen over de toekenning van toelagen aan landbouwverenigingen
enerzijds en aan vaderlandslievende verenigingen anderzijds;
Gaat over tot een eerste stemming over het voorstel van het college van burgemeester
en schepenen betreffende de toekenning van toelagen aan landbouwverenigingen,
waaruit blijkt dat dit voorstel met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard;
Gaat over tot een tweede stemming over het voorstel van het college van burgemeester
en schepenen betreffende de toekenning van toelagen vaderlandslievende verenigingen:
stemmen tegen:
Luk Raekelboom;
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree;
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, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
Stelt vast dat dit voorstel aanvaard wordt met 27 stemmen voor en 1 stem tegen bij 2
onthoudingen;
BESLIST:
Artikel 1.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2013 worden
toegewezen:
Landbouwverenigingen GBB-FIN 0530-00 AR 6492030
•
Landelijke Gilde Beigem
•
Landelijke Gilde Grimbergen (centrum)
•
Landelijke Gilde Verbrande Brug
•
Landbouwcomice Meise-Wolvertem
Totaal:

€ 176,68
€ 151,02
€ 94,43
€ 85,87
€ 508,00

Art. 2.
Vaderlandslievende verenigingen GBB-FIN 0709-00 AR 6492030
•
Comité Gedenkteken – Borgt
•
K.N.S.B. - Centrum
•
Oud-Soldatenbond Verbrande Brug
•
K.N.S.B. - Humbeek
•
Nationale Strijdersbond - Afdeling S.B.
•
K.M. der gewezen soldaten van het Belgisch leger S.B.
•
K.M. der oud soldaten van Beigem
Totaal
24e zaak:

€ 74,30
€ 84,52
€ 160,26
€ 117,27
€ 129,56
€ 217,59
€ 170,50
€ 954,00

Subsidies van gemeentewege aan liefdadigheidsinstellingen met sociale
kenmerken – Toewijzing – Dienstjaar 2013

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 2012/01 met betrekking tot het
opstellen van het budget 2013;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
Gelet op de collegebeslissing van 3 juni 2013 inzake toelagen aan
liefdadigheidsinstellingen met sociale kenmerken;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Bart Laeremans;
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, Karlijne
Van Bree, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
§ 1. De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2013 worden
toegewezen:

BV 0160-00 AR 6492030: Liefdadigheidsinstellingen
A.
•
•
•
•
•
•

Werkingstoelagen
GROG
Broederlijk Delen Grimbergen
11.11.11 - Grimbergen
Vredeseilanden Grimbergen
Kids for kids
Fairtradegemeente

€ 2.513,00
€ 503,00
€ 503,00
€ 503,00
€ 503,00
€ 503,00

Totaal werkingstoelage: € 5.028,00
B.
•
•
•
•

Projectbetoelaging
Broederlijk Delen Grimbergen
11.11.11-Grimbergen
Vredeseilanden Grimbergen
Kids for kids

Totaal projectbetoelaging:

Totaal A + B:

€ 5.330,00
€ 6.687,00
€ 5.233,00
€ 11.243,00
€ 28.493,00

€ 33.521,00

§ 2. Het bedrag van € 2.479,00, gereserveerd voor uitzonderlijke omstandigheden, zal
aangewend worden van zodra de GROG een voorstel doet voor een structureel project
voor steun aan Syrië.
25e zaak:

Subsidies aan verenigingen voor de derde leeftijd en verenigingen en
instellingen voor gezondheidszorg en gehandicapten – Toewijzing –
Dienstjaar 2013

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 2012/01 met betrekking tot het
opstellen van het budget 2013;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
Gelet op de collegebeslissing van 22 juli 2013 inzake toelagen aan verenigingen voor de
derde leeftijd en instellingen voor gezondheidszorg en gehandicapten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen

Enig artikel.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2013 worden
toegewezen:
BV 0959-00 AR 6492030: Verenigingen voor de derde leeftijd
Okra Grimbergen Centrum
€ 488,43
Okra Strombeek-Bever
€ 1.059,64
Okra Beigem
€ 397,03
Okra Humbeek
€ 433,59
Okra Verbrande-Brug
€ 376,47
Okra Molenveld
€ 145,70
Socialistische Gepensioneerden Borgt
€ 282,79
Neos
€ 737,47
Scharnier
€ 291,93
Kennisbeurs Grimbergen
€ 328,49
Seniorenclub Het Ketche
€ 218,81
Markant
€ 289,65
Totaal

€ 5.050,00

BV 0911-00 AR 6492030: Instellingen voor gezondheidszorg en gehandicapten
Ziekenzorg Grimbergen Centrum
€ 303,07
Ziekenzorg Strombeek-Bever
€ 366,46
Ziekenzorg Beigem
€ 56,74
Ziekenzorg Humbeek
€ 124,85
Ziekenzorg Verbrande-Brug
€ 44,90
Ziekenzorg Borgt
€ 70,79
Ziekenzorg Molenveld
€ 70,79
Vriendenkring der Minder-validen Strombeek-Bever
€ 200,00
Vzw Eigen Thuis
€ 200,00
Inclusie Vlaanderen Vlaamse Vereniging voor Hulp
aan Verstandelijke Gehandicapten
€ 200,00
Ahasverus v.z.w.
€ 200,00
Blindenzorg Licht en Liefde
€ 200,00
Het Vlaamse Kruis Grimbergen
€ 200,00
Den Diepen Boomgaard v.z.w.
€ 200,00
Levedale
€ 10.862,40
Totaal:
26e zaak:

€ 13.300,00
Motie i.v.m. de onevenredige verdeling van middelen uit het Vlaams
gemeentefonds over de 13 centrumgemeenten en de overige gemeenten –
Goedkeuring

Gelet op de motie i.v.m. de financiële toestand van de 13 centrumgemeenten ten
opzichte van het gemeentefonds, goedgekeurd door de gemeenteraad van Lennik op 27
mei 2013;
Gelet op het verzoek van de gemeente Lennik, bij de gemeente binnengekomen op 5 juni
2013, om deze motie tevens door de gemeenteraad van Grimbergen te laten goedkeuren;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen voor 2012 aanspraak kan maken op een
bedrag van € 4.800.280,00 (0,23% van de toelage uit het gemeentefonds);
Overwegende dat, indien de Vlaamse overheid mocht ingaan op dit voorstel vervat in de
motie, onze gemeente recht zou hebben op een bedrag van € 10.938.227.69 (0,52% van
de toelage uit het gemeentefonds);
Gelet op het feit dat daarenboven moet worden verwezen op de bijzondere problemen
waarmee de gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel te kampen hebben; dat voor
deze gemeenten in de rand op basis hiervan de facto een specifieke behandeling
verantwoord zou zijn;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een motie goed
te keuren waarmee de gemeente Grimbergen zich in grote lijnen aansluit bij de motie van
de gemeente Lennik en waarin bijkomend aandacht wordt gevraagd voor de specifieke
situatie in de Vlaamse rand rond Brussel;

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, teven
Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Onderstaande motie over de onevenredige verdeling van middelen uit het Vlaams
gemeentefonds over de 13 centrumgemeenten en de overige gemeenten goed te keuren:

Motie over de onevenredige verdeling van middelen uit het Vlaams
gemeentefonds over de 13 centrumgemeenten en de overige gemeenten
In het voorjaar hebben de 13 centrumgemeenten er via de media op gewezen dat hun
financiële toestand onhoudbaar wordt. Deze centrumgemeenten verwezen naar:
•
de stijging van de pensioenfactuur van de statutaire ambtenaren;
•
het stijgend aantal mensen dat beroep doet op het OCMW als gevolg van de crisis en
de vergrijzing;
•
het stijgend geboortecijfer dat maakt dat extra kredieten nodig zijn voor
kinderopvang en scholenbouw;
•
de stijgend kosten van de politiehervorming;
•
de hervorming van de civiele diensten en het niet uitvoeren door de federale overheid
van de wet van 15 mei 2007 waardoor 50 % van de kosten ten laste van de federale
overheid zouden vallen en 50 % van de kosten ten laste van de lokale besturen
zouden blijven, daar waar thans slechts 10 % van de kosten ten laste van de federale
overheid valt en 90 % van de kosten ten laste is van de lokale besturen;
•
de stijgende kosten van de energievoorziening;
•
het substantieel verminderen van de dividenden van de financierings- en energieintercommunales.
De centrumgemeenten verwezen hierbij tevens naar de relatief kleine aangroei van de
toelage van het Vlaams gemeentefonds.
Inzonderheid wat het Vlaams gemeentefonds betreft zijn deze centrumgemeenten
nochtans substantieel bevoordeeld tegenover de 295 andere Vlaamse gemeenten, die
eveneens met de bovenvermelde problemen geconfronteerd worden.
De toelage van het Vlaams gemeentefonds ten bedrage van € 2.098.051.000 voor 2012
wordt voor 56,11 % of € 1.177.313.881 toebedeeld aan de 13 centrumgemeenten. De
andere 295 gemeenten moeten het stellen met 43,89 % of € 920.737.119. Deze
verdeling wordt geregeld door artikel 6 van het decreet van 26 januari 2012.
Antwerpen en Gent krijgen 39,93 % (€ 837.680.627) van de toelage van het
gemeentefonds terwijl hun bevolking slechts 12 % van deze van het Vlaams gewest
bedraagt.
Bovenop de toelage van het Vlaams gemeentefonds krijgen de 13 centrumgemeenten nog
een federale toelage van € 117.695.427.
De gemeente Grimbergen moet het stellen met € 4.800.280,00 of 0,23% van de toelage
van het Vlaams gemeentefonds en ontvangt geen federale toelage.
De problemen die de centrumgemeenten signaleren komen nog harder aan voor de 295
andere Vlaamse gemeenten die niet kunnen rekenen op de voorkeurbehandeling inzake
de verdeling van de kredieten van het Vlaams gemeentefonds en toch dezelfde
dienstverlening moeten organiseren, zij het op een andere schaal.

Ondanks hun bijzondere statuut gaan centrumgemeenten (o.a. Gent en Mechelen) over
tot het ontslag van personeelsleden en het niet of slechts gedeeltelijk vervangen van
diegenen die de diensten verlaten.
De gemeente Grimbergen ondergaat bovendien, als gemeente uit de Vlaamse rand rond
Brussel, de extra druk van migratie vanuit de hoofdstad en van een aantal
maatschappelijke problemen die hiermee gepaard gaan. Specifieke aandacht hiervoor
vanuit de Vlaamse overheid is een dringende noodzaak.
De gemeenteraad van Grimbergen verzoekt de Vlaamse overheid dringend de nodige
middelen ter beschikking te stellen om het functioneren van de lokale basisdemocratie
niet verder uit te hollen en dringt aan op een grondige herverdeling van de middelen van
het Vlaams gemeentefonds.
Gezien de overmatige betoelaging van de 13 centrumgemeenten stelt de gemeenteraad
van Grimbergen voor deze uit het Vlaams gemeentefonds te lichten, zonder de kredieten
ervan te verminderen, en ze in een afzonderlijk fonds te groeperen naar analogie met de
regeling van het stedenfonds.
Art. 2.
Aan de dienst Financiën opdracht te geven om deze motie te verzenden naar de Vlaamse
minister-president en naar de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur,
evenals naar de gemeente Lennik.
27e zaak:

Afsprakennota 2014-2019 tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur
- Goedkeuring

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Overwegende dat bij de aanvang van het tweede jaar van een nieuwe legislatuur de
besturen van de erediensten een nieuw meerjarenplan dienen vast te stellen voor de
komende periode van zes jaar (2014-2019);
Overwegende dat deze meerjarenplannen tot stand komen op basis van voorafgaandelijk
overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente;
Overwegende dat hieromtrent overleg heeft plaatsgevonden;
Overwegende dat uit dit overleg een definitieve ontwerpnota van afspraken werd
overeengekomen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters;
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, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 7 onthoudingen
Artikel 1.
De afsprakennota tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur voor de legislatuur
2014-2019 goed te keuren. De inhoud van deze afsprakennota luidt als volgt:
''ONTWERP
Tussen het Centraal Kerkbestuur (CKB) en de gemeente Grimbergen worden voor de
periode van 2014 tot 2019 volgende zaken overeengekomen:

A. Onderscheid tussen Exploitatie en Investeringen:
Ter verduidelijking enkele begrippen:
Exploitatie: EXP.
Investeringen: INV.
De kerkfabrieken (KF) dienen het Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR)(1) te
gebruiken. Een onderscheid is te maken tussen de exploitatie en de investeringen. De
regels vervat in het MAR dienen aangehouden te worden.
Exploitatie: Alle ontvangsten en uitgaven die ten minste eenmaal per financieel jaar
voorkomen en die de gemeente regelmatige inkomsten en een regelmatige werking
waarborgen, met inbegrip van de periodieke aflossing van de schuld.
Enkele voorbeelden van opdrachten die onder die dienst vallen:
•

opdrachten voor de aanneming van normale onderhoudswerken (schoonmaak,
herstellingen te wijten aan normaal gebruik, gewoon onderhoud,...);

•

opdrachten voor de levering van materiaal met een zeer korte exploitatieduur of
toebehoren.

Investeringen: Alle ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks en op een duurzame wijze
invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van
de gemeente, uitgezonderd de normale onderhoudswerken. Hierbij wordt opgemerkt dat
in het geval van beschermde kerkgebouwen bepaalde onderhoudswerkzaamheden als
normaal moeten worden beschouwd, dewelke in het geval van niet-beschermde
gebouwen misschien eerder een buitengewoon karakter zouden hebben (bv.
ongediertebestrijding, …).
De term omvat eveneens de voor hetzelfde doel toegestane toelagen en leningen, de
deelnemingen en beleggingen op meer dan 1 jaar, alsmede de vervroegde
terugbetalingen van de schuld. Bijgevolg moeten aankopen van materiaal voor kleine
bedragen maar met een afschrijvingsduur van meerdere jaren (bv. informaticamateriaal –
hierbij denken we aan pc, laptop, printer, kopieermachine, fax- of telefoniemateriaal)
ingeschreven worden bij de investeringen van het budget.
Men moet dus rekening houden met de aard van de uitgaven –en in de eerste plaats niet
zozeer met het bedrag– bij de boekingen onder bepaalde functies van het budget.
Anderzijds wordt erkend dat het algemeen boekhoudprincipe van afweging van nut en
kosten dient gevolgd te worden, waarbij het nut van de informatie steeds groter moet zijn
dan de kosten die het verstrekken van deze informatie veroorzaakt en voor zover dit in
overeenstemming is met de vigerende wetgeving en onderrichtingen.
Mogelijke bijkomende criteria voor het maken van het onderscheid (als leidraad) bij
twijfelgevallen:
54. Als de omschrijving een niet-voor-interpretatie-vatbare tekst is, is de discussie
uitgesloten. Wedden en lonen zijn EXP. Aankoop van gronden zijn INV. M.a.w. deze
bijkomende criteria kunnen enkel toegepast worden indien de officiële omschrijving
geen duidelijkheid brengt.
55. INV. (en goederen erin) dienen te worden geïnventariseerd. Werken van welke aard
ook aan onroerende en roerende goederen die geen eigendom zijn, kunnen niet tot de
INV. behoren.
56. Afschrijvingsduur in verhouding tot de uitgave, bv. wanneer normale gebruiksduur 1
jaar overtreft. Het goed dat afgeschreven wordt, komt altijd in de INV.
57. Grootte van het bedrag (beïnvloedt de waarde van het patrimonium).

(1) Hiermee bedoelen we "Bijlage II: model van het financieel gedeelte van de
jaarrekening" gehaald van www.binnenland.vlaanderen.be, wordt als basis genomen.

58. Omvang van de aankoop (meerdere zelfde goederen zijn INV., daar waar 1 aankoop
van datzelfde goed EXP. is). Tevens kan een uitzondering gemaakt worden als
materialen gekocht worden voor een specifiek, voorafgaandelijk omschreven werk.
59. Het verband met andere uitgaven (uitgaven verbonden aan investeringskosten bv.
erelonen en studies) zijn INV. Uitgaven die echter in het stadium van de
voorbereiding vertoeven, zonder dat er reeds één of andere principiële of
intentiebeslissing tot de realisatie van de investering bestaat, behoren tot de EXP.
(vb. schattingsverslagen, publiciteitskosten,…).
60. Opstarten van een dienst kan een algemene installatiekost veroorzaken (initiële
inrichting), die uitzonderlijk is. Dit "uitzonderlijk" karakter is belangrijk en wijst op
INV.
61. Afhankelijk van de meerwaarde die een werk aan een onroerend goed geeft.
(vervangen van dakpannen is EXP., daar waar een nieuw dak plaatsen INV. is,
onderhoud van de verwarmingsketel is EXP., een nieuwe ketel is INV.).
Aanpassingswerken aan gebouwen zijn altijd INV. omdat ze worden beschouwd als
een uitbreiding van het gebouw.
B. Huisvesten van de bedienaar van de eredienst / noodzakelijke uitgaven voor
de eredienst zelf
Enkel de uitgaven, die betrekking hebben op het huisvesten van de bedienaar van de
eredienst alsmede noodzakelijke uitgaven voor de eredienst zelf (zowel gebruiksgoederen
–bv. hosties en wijn– als werken aan gebouwen bestemd voor de eredienst) kunnen
betoelaagd worden door de gemeente. Bv. onderhoud van een stuk grond (behorende tot
het patrimonium van de kerkfabriek, maar niet bestemd voor de uitvoering van de
eredienst) zal niet door de gemeente gefinancierd worden.
C. Inkomsten van zendmasten
Inkomsten van de zendmasten dienen te worden geboekt op exploitatie-inkomsten.
Overboekingen naar investeringen zijn evenwel mogelijk. Zie hiervoor punt D.
D. Financiering van investeringen in het vooruitzicht van grote werken
De eigen inkomsten uit het onroerend privaat patrimonium van de KF (verhuur van
huizen, appartementen, en/of gronden, zendmastinkomsten,…) niet gebruikt voor de
eredienst, worden geboekt in exploitatie, waar ook de jaarlijkse exploitatiekosten
verbonden aan de instandhouding en het beheer van het privaat patrimonium
terechtkomen, en kunnen over verschillende jaren voor 15% gereserveerd worden in het
vooruitzicht van voorziene grote werken of investeringen.
Indien de KF geen onroerend privaat patrimonium, niet gebruikt voor de eredienst, bezit
kunnen er geen inkomsten van zendmasten gereserveerd worden.
E. Werken - investeringen
Bij werken aan gebouwen bestemd voor de eredienst -als bouwheer- zijn er 2 mogelijke
gevallen:
•

Indien gebouw 100% eigendom is van de KF: dienen indien mogelijk subsidies
aangevraagd te worden en zal de KF voor een percentage, in functie van de
mogelijkheden van de KF, tussenkomen in de investeringen en dit, via de aanwending
van desgevallend eerder gereserveerde bedragen conform punt D. hierboven. De
situatie per 31/12/XX–1 zal hiervoor beoordeeld worden. Met uitzondering van de
gedane reserveringen sedert 2008 zal het bestaand privaat patrimonium van de KF
hiervoor niet aangewend worden.

•

Indien gebouw 100% eigendom is van de gemeente: hier dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen de eigenaars- en de gebruikerskosten.
Eigenaarskosten: bv. een dak lekt: 100% ten laste van de eigenaar.
Gebruikerskosten: bv. muren binnen schilderen,…  percentage valt ten laste van de
KF. Dit percentage wordt bepaald in functie van de mogelijkheden van de KF. De
situatie per 31/12/XX–1 zal hiervoor beoordeeld worden. Met uitzondering van de

gedane reserveringen sedert 2008 zal het bestaand privaat patrimonium van de KF
hiervoor niet aangewend worden.
Immers, bij subsidiëring is voorzien dat de Vlaamse Gemeenschap 60% draagt, de
Provincie 20%, de gemeente 10% en de kerkfabriek 10% zoals voorzien in het Besluit
van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de renovatiewerken aan
beschermde gebouwen.
Wat het patrimonium betreft van de KF dat eigendom is van de gemeente (zie
onderstaande lijst), wordt overeengekomen dat de investeringen die noodzakelijk zijn
worden ingeschreven in het gemeentebudget en niet in het budget van de KF. Enkel de
investeringen aan onroerende goederen, eigendom van de KF, dienen in het budget van
de betreffende KF te worden opgenomen.
Onroerende goederen

Eigenaar volgens kadastrale legger

Sint-Servaas
kerk
pastorie

Kerkbestuur
Kerkbestuur

Sint-Salvator
kerk
pastorie

Kerkbestuur Sint-Servaas
Kerkbestuur Sint-Servaas

Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug)
kerk
pastorie

Kerkbestuur
Kerkbestuur

Sint-Amand (Strombeek)
kerk
pastorie

Gemeentebestuur
Gemeentebestuur

Onze-Lieve-Vrouw (Beigem)
kerk
pastorie

Gemeentebestuur
Gemeentebestuur

Sint-Rumoldus (Humbeek)
kerk
pastorie

Gemeentebestuur
Gemeentebestuur

Sint-Cornelius (Molenveld)
kerk
pastorie

Kerkbestuur
Gemeentebestuur

F. Verhuren pastorie / andere eigendommen
Pastorieën die eigendom zijn van de gemeente en die in aanmerking komen voor
verhuring moeten door de gemeente verhuurd worden. Voor het bepalen van het
huurbedrag zal de gemeente een schattingsverslag vragen aan de ontvanger van de
Registratie en Domeinen.
Pastorieën / andere eigendommen die eigendom zijn van de KF en die in aanmerking
komen voor verhuring worden door de respectievelijke KF verhuurd. De inkomsten ervan
dienen opgenomen te worden in de exploitatierekening en kunnen aangewend worden om
het onderhoud ervan te financieren. Zie hiervoor punt D.
Wanneer bepaalde pastorieën door de KF worden verhuurd, dienen alle nutsvoorzieningen
op naam van de huurder gezet te worden (kabeldistributie, internet, tellers en meters van
water, elektriciteit, gas,…) en moeten de huurlasten (bijvoorbeeld: binnenschilderen,
onderhoud tuin,…) door de huurder gedragen worden, zodat dit niet ten laste komt van
de KF of de gemeente. Indien er geen aparte tellers zijn, kan in het huurcontract
gestipuleerd worden dat er voor het energieverbruik een forfait op maandbasis wordt
aangerekend dat deze kosten dekt.
G. (Onkosten)vergoedingen
Het decreet bepaalt niet wat de vergoeding van de penningmeester is. Momenteel zijn er
kerkfabrieken die een forfaitair percentage betalen en andere die de werkelijke kosten
vergoeden. Er wordt afgesproken om de keuze te laten bij de verschillende kerkbesturen maar waar men ook voor opteert- de vergoeding mag maximaal 3% van de netto
exploitatie-inkomsten (d.w.z. exclusief gemeentelijke toelage) bedragen.

Onder punt 2221(2) "onkostenvergoeding andere mandatarissen" wordt bedoeld: de
kerkraad bestaat uit 5 leden (een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2
andere leden). Het betreft de terugbetaling / vergoeding van de werkelijk gemaakte
kosten (dus geen forfaitaire kosten) van de leden van de kerkraad in het kader van hun
opdracht, uitgezonderd de penningmeester. De bepaling dat de vergoeding maximaal 3%
van de netto exploitatie-inkomsten (d.w.z. exclusief gemeentelijke toelage) mag
bedragen, geldt hier dus niet. De mandatarissen zullen in deze handelen als een goed
huisvader.
In de mate dat er onkosten en vergoedingen m.b.t. orgelisten, zangers, dirigenten
betaald worden, dan dienen deze te gebeuren volgens de wettelijke regels (facturen). In
het andere geval zal de wettelijke vrijwilligersvergoeding(3) (zie hiervoor
www.vrijwilligerswerk.be) toegepast worden. Tevens dienen deze betaald te worden
volgens de wettelijke regels (m.a.w. het opmaken van fiscale fiches). De boekhouding
dient geldige facturen of duidelijke onkostenvergoedingen te bevatten.
Voorwaarde is dat alle vergoedingen die worden uitbetaald aan zangers, orgelisten en
dirigenten moeten voldoen aan de sociale wetgeving.
H. Opmaak meerjarenplanning – indexatie kredieten
Voor de meerjarenplanning wordt overeengekomen om een maximale indexatie op de
exploitatie-uitgaven toe te passen voor:
•
•

de loonkosten op basis van de richtlijnen van het sociaal secretariaat;
alle andere algemene exploitatiekosten: gemiddeld 1,8%, bepaalde kostenposten
stijgen immers sterker dan bovenvermeld percentage aangezien ze gekoppeld zijn
aan een andere index dan deze van de consumptieprijzen (vb. nutsvoorzieningen,
verzekeringspremies,…)

Deze indexaties worden slechts toegestaan bij gelijkblijvende of stijgende exploitatieinkomsten.
Als vertrekbasis van de indexatie voor de vaststelling van het budget 20xx, wordt de
rekening 20xx-2 genomen. De basis van het budget 20xx mag met andere woorden niet
meer stijgen dan met 1,8% t.o.v. de cijfers uit de jaarrekening 20xx-2, tenzij
verklaarbare afwijking.
Bovenstaande indexatiepercentages gelden per definitie niet voor de investeringen.
I. Torenuurwerk en klokken
Indien de kerkfabriek eigenares is van het torenuurwerk en de klokken, wordt het
onderhoud hiervan ten hare laste genomen. Hiertoe mag een krediet worden
ingeschreven op het budget en in het meerjarenplan.
Indien de gemeente eigenares is van het torenuurwerk en de klokken, wordt het
onderhoud hiervan ten hare laste genomen.
J. Notulen kerkraden
Notulen van de kerkraden dienen duidelijk en volledig te worden uitgeschreven zodat een
niet-op-de-vergadering-aanwezig persoon onmiddellijk op de hoogte is van de stand van
zaken en er geen bijkomende inlichtingen dienen te worden ingewonnen.
K. Vergaderingen CKB
De uitnodigingen voor de vergaderingen van het CKB met de afgevaardigden van het GB
worden verstuurd door de secretaris van het CKB. Bij voorkeur 10 kalenderdagen vooraf,
doch uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de vergadering dient de agenda te worden bezorgd
aan het GB teneinde het GB in staat te stellen de vergadering voor te bereiden. Voor
zover deze termijn niet wordt gerespecteerd behoudt de gemeente zich het recht voor om
de vergadering te verdagen.
L. Toelagen

(2) Hiermee bedoelen we "Bijlage II: model van het financieel gedeelte van de
jaarrekening" gehaald van www.binnenland.vlaanderen.be, wordt als basis genomen.
(3) Wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005.

Alle investeringen waar een toelage van de gemeente aan verbonden is moeten vooraf
goedgekeurd worden in het meerjarenplan. Wijzigingen aan dit meerjarenplan
(voornamelijk wat investeringen betreft) dienen vooraf besproken te worden in het CKB in
overleg met de afgevaardigden van het GB.
M. Subsidies
Subsidies dienen aangevraagd te worden voor alle werken / zaken waarvoor dit mogelijk
is. M.a.w. voor alle geklasseerde gebouwen, ongeacht kerkgebouw, pastorie, dan wel
omheiningsmuur,…
Deze zijn terug te vinden op de website http://paola.erfgoed.net/engine/bzoek.php.
N. Uitbetaling voorschotten
Hier wordt ervoor geopteerd om de huidige regeling aan te houden. M.a.w. in het begin
van ieder kwartaal geeft de door de gemeente aangestelde ambtenaar de opdracht aan
de financieel beheerder om over te gaan tot de betaling van een voorschot. Enkel in het
uitzonderlijke geval dat het budget van de gemeente niet tijdig is goedgekeurd, zal
worden overgegaan tot uitbetaling van voorlopige twaalfden.
O. Interne kredietwijziging (IKA)
Hier wordt voorgesteld om het decreet te volgen. Voor de posten binnen een hoofdfunctie
waarvoor op het ogenblik van de opmaak van het budget geen kosten voorzien worden,
maar waarvoor gedurende het jaar toch eventueel een kost zou mogelijk zijn, zal op
redelijke wijze een bedrag van € 10,00 voorzien worden, zodat op soepele manier
eventueel een IKA kan gebeuren indien nodig. De kerkraden engageren zich om in deze
te handelen als een goed huisvader. Het kan bijgevolg niet de bedoeling zijn om op alle
boekhoudposten een bedrag van € 10,00 te voorzien.
P. Overheidsopdrachten
Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat de wetgeving op de overheidsopdrachten dient
te worden gerespecteerd. M.a.w. dient er een (al dan niet gemeenschappelijke) openbare
aanbesteding te gebeuren (met aparte facturatie) voor het pakket verzekeringen,
elektriciteit, gas, stookolie, …. Een bestek kan bij de gemeente bekomen worden.
Deze lijst is niet limitatief. Ook bv. voor de aankoop van kerkstoelen kan een
gemeenschappelijke overheidsopdracht worden aangevat.
Tevens dient hierbij opgemerkt dat de KF kunnen instappen in de gezamenlijke
aanbesteding voor de levering van elektriciteit en gas wanneer die door het GB wordt
uitgeschreven. De gebouwen die de KF verhuren aan privé-personen worden hiervan
uitgesloten cfr. punt F.
Q. Budgetwijzigingen (vóór 15 september) en jaarrekeningen (vóór 1 mei).
Budgetwijzigingen worden vóór 15 september van het lopende jaar gecoördineerd bij de
gemeenteoverheid ingediend door het CKB. Wijzigingen ingediend na deze datum zullen
niet meer worden behandeld.
Jaarrekeningen worden vóór 1 mei van het lopende jaar gecoördineerd bij de
gemeenteoverheid ingediend door het CKB.
Eersterangscontrole op de jaarrekeningen wordt uitgevoerd door het GB.
Stavingstukken die de financiële dienst van de gemeente opvraagt om haar controletaak
naar behoren te kunnen uitoefenen, zijn de volgende:
•
•
•

facturen van alle uitgaven, juist bevonden door voorzitter en secretaris;
indien geen facturen voorhanden zijn, betalingsbevelen ondertekend door voorzitter
en secretaris;
alle bankrekeninguittreksels, samen met het dag- en kasboek over het voorbije jaar;

Bovenvermelde geldt onverminderd de bepalingen van omzendbrief 2013/01 (punt 10.1 –
pag. 29) inzake de jaarrekeningen.
Grimbergen, 15 juli 2013

Voor de Gemeente Grimbergen:

Voor het Centraal Kerkbestuur:

Marleen Mertens – burgemeester

Karl Speybrouck – voorzitter

Hans Habils - secretaris

Hugo Vellemans - secretaris

De voorzitters van de Kerkraden''
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven het centraal kerkbestuur hiervan schriftelijk op de
hoogte te brengen met de vraag een moment vast te leggen om samen met alle
vertegenwoordigers de afsprakennota te ondertekenen.
28e zaak:

Brandweerdienst - Eindafrekening 2007-2011 en raming 2014

Gelet op de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming, meer bepaald artikel 10;
Gelet op de brief van de gouverneur van Vlaams-Brabant betreffende de eindafrekening
van de brandweerkosten over de periode 2007-2011 met als referentie
1.784/BW/TAR/eindafrekening 2007-2011/br13-034 en binnengekomen bij de gemeente
op 18 juni 2013;
Gelet op de brief van de gouverneur van Vlaams-Brabant betreffende de eindafrekening
van de brandweerkosten voor de periode 2012-2013 met als referentie
1.784/BW/TAR/eindafrekening 2007-2011/br13-037 en binnengekomen bij de gemeente
op 5 juli 2013;
Gelet op artikel 21 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat het totaal te betalen saldo voor deze periode € 995.554,00 bedraagt en
bij ambtshalve afhouding van de rekening courant op 14 februari 2014 zal worden
doorgevoerd;
Overwegende dat de gouverneur aan de gemeenteraad vroeg om uiterlijk op 11 augustus
2013 een advies over dit dossier uit te brengen;
Overwegende dat dit dossier niet meer kon worden voorgelegd in de
gemeenteraadszitting van 27 juni 2013 en dat er naar gewoonte geen
gemeenteraadszitting plaatsvond in de maand juli;
Overwegende dat hierdoor de door de gouverneur gevraagde termijn van zestig dagen
niet haalbaar bleek;
Overwegende dat de gouverneur ervan uitgaat dat bij ontstentenis van een advies binnen
de zestig dagen dit advies als gunstig kan worden beschouwd;
Gelet op het onderstaande overzicht van de betaalde en te betalen bijdragen voor de
gemeente Grimbergen en de bijbehorende een analyse van deze cijfers:
Historisch overzicht van de bijdragen van 2000 tot 2006:
2002
2003
2004
2005

Eindafrekening
€ 674.986,56
€ 694.682,69
€ 752.714,29
€ 758.108,82

Verschil met vorig jaar
daling met € 39.690,54
stijging met € 19.696,13
stijging met € 58.031,60
stijging met € 5.394,53

Procentueel
daling met 5,553%
stijging met 2,918%
stijging met 8,353%
stijging met 0,716%

2006

€ 842.683,81

stijging met € 84.574,99

stijging met 11,156%

De gemiddelde jaarlijkse stijging van 2002 tot 2006 bedraagt 3,51%.
Overzicht van de te betalen saldi van 2007 tot 2011:
2007
2008
2009
2010
2011

Eindafrekening
€ 942.518,00
€ 964.303,00
€ 1.008.179,00
€ 1.093.113,00
€ 1.164.409,00

Verschil met
€ 99.834,19
€ 21.785,00
€ 43.876,00
€ 84.934,00
€ 71.296,00

vorig jaar
+11,847%
+2,311%
+4,55%
+8,424%
+6,522%

Te betalen saldo
€ 373.936,00
€ 112.024,00
€ 148.110,00
€ 461.100,00
- € 99.617,00

Overwegende dat de gemiddelde jaarlijkse stijging van 2007 tot 2011 6,73% bedraagt;
Overwegende dat de bijdragen over gans de periode een gemiddelde jaarlijkse stijging
aantoont van 5,12%;
Overwegende dat een vergelijking tussen de gemiddelden van de twee perioden van vijf
jaar ons leert dat bij de periode van 2007-2011, bovenop de gemiddelde jaarlijkse
stijging van de eerste periode, nog eens 3,22% komt of m.a.w. € 32.200,00 per schijf
van € 1.000.000,00;
Overwegende dat voor het financieel meerjarenplan 2014-2019 van onze gemeente dit
een meeruitgave teweegbrengt van minstens € 250.000,00 afgerond, inbegrepen de
afrekening voor 2012 en 2013 die respectievelijk zal worden doorgevoerd in 2014 en
2015;
Overwegende dat voor de opmaak van het budget 2013 aan de gemeenten bij
ministeriële omzendbrief werd gevraagd een groeiscenario te handhaven tussen 1,5% en
1,8% voor de algemene werkingskosten en dit, in overeenstemming met de cijfers van
het Federaal Planbureau;
Overwegende dat indien de gemeente dit saldo niet in één keer zou kunnen betalen een
eventuele spreiding op verzoek over twee jaar kan worden overwogen;
Overwegende dat talloze gemeenten op dit ogenblik kampen met budgettaire problemen
en derhalve een afbetalingsplan voor onze gemeente billijkheidshalve dan ook zou
aangewezen zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Ongunstig advies te verlenen wat betreft de eindafrekening van de brandweerkosten over
de periode 2007-2013 met als referentie 1.784/BW/TAR/eindafrekening 2007-2011/br13034 en 1.784/BW/TAR/eindafrekening 2007-2011/br13-037.
Art. 2.
Deze beslissing mede te delen aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
29e zaak:

Afkoppeling Eizelbeek Eversem - Aquafinproject 22.702
- Goedkeuring definitief ontwerp, lastenboek, kostenraming en wijze van
gunnen

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012;
Gelet op het definitief ontwerp, met lastenboek en kostenraming ten bedrage van
€ 1.103.512,16 incl. btw in totaliteit dat de dienst Openbare Werken ontving op 27 juni
2013 van het studiebureau Mebumar België nv voor het Aquafinproject 22.702
“Afkoppeling Eizelbeek Eversem”;
Gelet op het feit dat het aandeel van nv Aquafin in de bovenvermelde totaalkost
€ 962.788,46 incl. btw en het gemeentelijk aandeel € 140.723,70 incl. btw bedraagt;
Overwegende dat de opdracht via openbare aanbesteding kan worden gegund;
Overwegende dat in overeenstemming met de wetgeving van 1 juli 2011 m.b.t. de
afkoppeling op privé domein, nv Aquafin een keuringsattest per woning dient te bezorgen

aan de gemeente, voor iedere aansluiting van het privé domein op het gescheiden
afwateringstelsel van dit project;
Overwegende dat de administratieve voorschriften dienen te voldoen aan de wetgeving
van 1 juli 2013 voor overheidsopdrachten;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht opgenomen is in het meerjaren
investeringsbudget 2014 - 2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het definitief ontwerp, het lastenboek en de kostenraming ten
bedrage van € 1.103.512,16 incl. btw in totaliteit waarvan het aandeel van nv Aquafin
€ 962.788,46 incl. btw en het gemeentelijk aandeel € 140.723,70 incl. btw bedraagt, voor
het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Eversemsesteenweg
(Grimbergen/Meise) en Kapellelaan (Meise) in het kader van het Aquafinproject 22.702
"Afkoppeling Eizelbeek Eversem" zoals opgesteld door studiebureau Mebumar België nv.
Art. 2.
Akkoord te gaan om deze opdracht te gunnen via openbare aanbesteding.
Art. 3.
De dienst Openbare Werken opdracht te geven om Studiebureau Mebumar België nv,
gevestigd Damstraat 220, 9180 Moerbeke-Waas in kennis te stellen dat de
administratieve voorschriften dienen te voldoen aan de wetgeving van 1 juli 2013 voor
overheidsopdrachten.
Art. 4.
De dienst Openbare Werken opdracht te geven om nv Aquafin, in overeenstemming met
de wetgeving van 1 juli 2011 m.b.t. de afkoppeling op privé domein, een keuringsattest
per woning te doen bezorgen voor iedere aansluiting van het privé domein op het
gescheiden afwateringstelsel van dit project.
30e zaak:

Machtiging tot kosteloze overname door de gemeente van wegenisgronden
in de verkaveling IMMO+ nv gelegen Lusweg te Humbeek

Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd op 23 april 1998 aan de nv IMMO+ met
verplichting om de wegenisgronden met aangelegde weginfrastructuur kosteloos af te
staan aan de gemeente voor inlijving in het openbaar wegenisdomein en dus voor
openbaar nut;
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door studiebureau mesO, waaruit blijkt dat de af
te stane grond een totale oppervlakte heeft van 5a88ca
Gelet op het schattingsverslag dat op 8 augustus 2012 werd opgemaakt door het Kantoor
van Registratie en Domeinen nopens de waarde van de af te stane grond;
Gelet op de stukken van het onderzoek naar voor en tegen waaruit blijkt dat geen
bezwaar werd ingediend tegen deze verwerving;
Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door notaris Bieseman te 1851 Humbeek;
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.
Over te gaan tot de kosteloze overname van de wegenisgrond in de verkaveling van
IMMO +., gelegen Lusweg te 1851 Humbeek - kadastraal bekend 6e afdeling - Sectie B
met nrs. 285D5 en 238X4 met een oppervlakte van 5a88 ca, en dit voor inlijving in het
openbaar wegenisdomein van de gemeente.
Art. 2.

De gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris te gelasten met de ondertekening
van de akte.
Mevrouw Vera Van Impe verlaat de vergadering.
31e zaak:

Herklassering van waterlopen van derde naar tweede categorie
- Goedkeuring lijst van te herklasseren lokale waterlopen en toekomstig
beheer door provincie Vlaams-Brabant

Overwegende dat het, met het oog op een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en
efficiënter beheer, wenselijk is dat de waterlopen van de derde categorie op het
grondgebied van de gemeente Grimbergen, zijnde de Bruinborrebeek, de Kelkebeek, de
Meiskensbeek en de Sasbeek, overgebracht worden naar de tweede categorie;
Overwegende dat bij het herklasseren de provincie eigenaar wordt van de bedding van
deze waterlopen;
Overwegende dat de provincie voorstelt om het volledig beheer, waarin o.a. begrepen
het onderhoud in de winter, het maaien in de zomer, de herstellingen en slibruiming waar
nodig, van de reeds genoemde waterlopen uit te voeren;
Overwegende dat de gemeente m.b.t. het herklasseren van de Bruinborrebeek, de
Kelkebeek, de Meiskensbeek en de Sasbeek naar de tweede categorie vóór 1 september
2013een gemeenteraadsbeslissing dient over te maken aan de provincie Vlaams-Brabant;
Overwegende dat het Vlaams Gewest de provincie opdracht gegeven heeft om de
beslissingen van de gemeenten te bundelen en vóór 1 oktober 2013 te bezorgen aan de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);
Overwegende dat de gemeente Grimbergen een groot belang hecht aan het integraal
waterbeleid en de bescherming van de bevolking tegen overstromingen en wateroverlast;
Overwegende dat het onderhoud van alle ingebuisde delen van de te herklasseren
waterlopen en kunstwerken (o.a. duikers /kopmuren) ten laste blijft van de gemeente;
Overwegende dat de gemeente de taak behoudt om bij overstromingspreventie de
roosters vóóraan de kunstwerken en de buizen vrij te maken;
Overwegende dat de voornoemde waterlopen op een 4-jaarlijkse cyclus geruimd worden
door de gemeente en de hieraan gebonden onderhoudskost actueel € 245.322,45 incl.
btw, bedraagt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Akkoord te gaan om de waterlopen van de derde categorie op het grondgebied van de
gemeente Grimbergen - zijnde de Bruinborrebeek, de Kelkebeek, de Meiskensbeek en de
Sasbeek - te herklasseren naar de tweede categorie.

32e zaak:

Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een
deelperceel van de gemeente voor oprichting van een cabine langsheen de
Boechoutlaan te 1853 Grimbergen

Gelet op een voorstel van Sibelgas om een overeenkomst af te sluiten voor de vestiging
van een erfpachtrecht voor een termijn van 99 jaar op een deelperceel eigendom van de
gemeente, bestemd voor de oprichting van een elektriciteitscabine langsheen
Boechoutlaan te 1853 Grimbergen, volgens plan dossiernummer 2012.11/13 van 6 juni
2013 en tegen een éénmalige betaling van € 1,00 welke niet onderhevig is aan enige
indexaanpassing;
Overwegend dat het deelperceel deel uitmaakt van het aldaar gelegen grotere eigendom
van de gemeente;
Gelet op het feit dat het traject van de geplande tramlijn Boom-Brussel momenteel nog
niet vast ligt en alsnog geen uitsluitsel kan gegeven worden of de inplanting van de

elektriciteitscabine volgens plan dossiernummer 2012.11/13 van 6 juni 2013 een hinder
kan zijn voor de toekomstige tramlijn (zie mail van De Lijn);
Gezien dat Sibelgas de oprichting van deze cabine voorziet langsheen de Boechoutlaan op
eigen risico wetende dat er nog onduidelijkheid bestaat over het toekomstige traject van
de tramlijn Boom-Brussel;
Gezien met toepassing van artikel 43, §2, 12°, van het gemeentedecreet, het stellen van
daden van beschikking een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het voorstel van Sibelgas voor het afsluiten van een overeenkomst
voor vestiging van een erfpachtrecht voor een termijn van 99 jaar op een deelperceel
eigendom van de gemeente, bestemd voor de oprichting van een elektriciteitscabine
langsheen de Boechoutlaan 1853 Grimbergen, volgens plan dossiernummer 2012.11/13
van 6 juni 2013 en tegen een éénmalige betaling van € 1,00, op voorwaarde dat:
•
Sibelgas dit doet op eigen risico wetende dat er nog onduidelijkheid bestaat over het
toekomstige traject van de tramlijn Boom-Brussel;
•
een akkoord wordt bekomen van het directiecomité/de Raad van Beheer van
Sibelgas;
•
een definitief opmetingsplan wordt opgemaakt op kosten van de erfpachter;
•
een bouwvergunning wordt afgeleverd voor het oprichten van een elektriciteitscabine
op het bedoelde perceel;
•
na akkoord, Sibelgas de notaris opdracht geeft een ontwerpakte op te maken. De
authentieke akte wordt verleden binnen de vier maanden na ondertekenen van de
voorlopige erfpachtovereenkomst. Deze termijn kan, mits gegronde redenen,
verlengd worden na goedkeuring door het bestuur Grimbergen;
•
ingeval van verlenging de erfpachter deze overeenkomst laat registreren vóór het
einde van de termijn van 4 maanden;
•
de overeengekomen prijs van € 1,00 wordt betaald bij ondertekening van de
authentieke akte.
Art. 2.
In afwachting van het verlijden van de authentieke akte de erfpachter toe te laten om op
eigen risico bouwwerkzaamheden te beginnen op het hoger aangegeven perceel, voor
zover hij over de nodige vergunningen beschikt en voor zover:
•
er contact opgenomen wordt met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Agentschap Wegen en Verkeer teneinde de nodige vergunning te bekomen alvorens
de werken te starten;
•
de werken worden uitgevoerd in coördinatie met de andere distributiemaatschappijen,
•
het openbaar domein zo spoedig mogelijk in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld;
•
een signalisatievergunning wordt bekomen bij de politie.
Art. 3.
De erfpachtovereenkomst een aanvang te laten nemen op 1 september 2013 om te
eindigen op 31 augustus 2112.
Art. 4.
De voorlopige erfpachtovereenkomst te ondertekenen.
33e zaak:

Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een
deelperceel van de gemeente voor oprichting van een cabine langsheen
Speelbroek te 1850 Grimbergen

Gelet op een voorstel van Sibelgas om een overeenkomst af te sluiten voor de vestiging
van een erfpachtrecht voor een termijn van 99 jaar op een deelperceel eigendom van de
gemeente, bestemd voor de oprichting van een elektriciteitscabine langsheen Speelbroek
te 1850 Grimbergen, volgens plan dossiernummer 2012.11/14 van 6 juni 2013 en tegen
een éénmalige betaling van € 1,00 welke niet onderhevig is aan enige indexaanpassing;

Overwegend dat het deelperceel deel uitmaakt van het aldaar gelegen grotere eigendom
van de gemeente;
Gezien met toepassing van artikel 43, §2, 12°, van het gemeentedecreet, het stellen van
daden van beschikking een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het voorstel van Sibelgas voor het afsluiten van een overeenkomst
voor vestiging van een erfpachtrecht voor een termijn van 99 jaar op een deelperceel
eigendom van de gemeente, bestemd voor de oprichting van een elektriciteitscabine
langsheen Speelbroek te 1850 Grimbergen, volgens plan dossiernummer 2012.11/14 van
6 juni 2013 en tegen een éénmalige betaling van € 1,00, op voorwaarde dat:
•
een akkoord wordt bekomen van het directiecomité/de Raad van Beheer van
Sibelgas;
•
een definitief opmetingsplan wordt opgemaakt op kosten van de erfpachter;
•
een bouwvergunning wordt afgeleverd voor het oprichten van een elektriciteitscabine
op het bedoelde perceel;
•
dat Sibelgas de notaris opdracht geeft een ontwerpakte op te maken. De authentieke
akte wordt verleden binnen de vier maanden na ondertekenen van de voorlopige
erfpachtovereenkomst. Deze termijn kan, mits gegronde redenen, verlengd worden
na goedkeuring door het bestuur Grimbergen;
•
ingeval van verlenging de erfpachter deze overeenkomst laat registreren vóór het
einde van de termijn van 4 maanden;
•
de overeengekomen prijs van € 1,00 wordt betaald bij ondertekening van de
authentieke akte.
Art. 2.
In afwachting van het verlijden van de authentieke akte de erfpachter toe te laten om op
eigen risico bouwwerkzaamheden te beginnen op het hoger aangegeven perceel, voor
zover hij over de nodige vergunningen beschikt en voor zover:
•
de werken worden uitgevoerd in coördinatie met de andere distributiemaatschappijen,
•
het openbaar domein zo spoedig mogelijk in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld;
•
een signalisatievergunning wordt bekomen bij de politie.
Art. 3.
De erfpachtovereenkomst een aanvang te laten nemen op 1 september 2013 om te
eindigen op 31 augustus 2112.
Art. 4.
De voorlopige erfpachtovereenkomst te ondertekenen.
34e zaak:

Herroeping van de gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2012 inzake
voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een
deelperceel van de gemeente voor de oprichting van een HS-cabine ter
hoogte van de Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2012 houdende goedkeuring van een
voorstel van Sibelgas om een overeenkomst af te sluiten voor de vestiging van een
erfpachtrecht voor een termijn van 99 jaar, op een deelperceel eigendom van de
gemeente, bestemd voor de oprichting van een HS-cabine ter hoogte van de
Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen volgens plan van 30 maart 2012 en tegen
éénmalige betaling van € 99,00 welke niet onderhevig is aan enige indexaanpassing;
Overwegend dat het deelperceel deel uitmaakt van de aldaar gelegen grotere eigendom
van de gemeente;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen op basis hiervan op 11
december 2012 een stedenbouwkundige vergunning afleverde aan Sibelgas
Intercommunale - Lam Lai Yun, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle voor het plaatsen van
een elektriciteitscabine, gelegen Brusselsesteenweg zn te 1850 Grimbergen, kadastraal
bekend: afdeling 3, sectie G, perceelnummer 262f.

Gelet op een beroep dat Christa Vandevelde en Geert Janssens, wonende
Brusselsesteenweg 152 te 1850 Grimbergen instelden tegen deze vergunning omwille van
de volgende redenen:
•
de beroeper (buurman) vreest voor zijn veiligheid en voor een toegenomen risico tot
inbraak in zijn naastgelegen handelszaak;
•
vanaf het dak van de cabine kan men over de omheining springen;
•
dieven kunnen zich achter de cabine verschuilen wanneer klanten de ingang langs de
parking naar zijn handelszaak gebruiken;
•
door de cabine verdwijnen 2 parkings;
•
het probleem van zwerfvuil zal nog toenemen;
•
de cabine komt pal in het beeld van de bewakingscamera te liggen.
Overwegende dat de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar een verslag opmaakt aan
de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 2 mei 2013 met als voorstel van
beslissing:
1. het beroep van Christa Vandevelde en Geert Janssens, Brusselsestenweg 152, 1850
Grimbergen, derden, niet inwilligen;
2. de stedenbouwkundige vergunning inzake het plaatsen van een elektriciteitscabine,
gelegen Brusselsesteenweg zn te Grimbergen, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie
G, perceelnummer 262f, verlenen;
Gelet op een hoorzitting van 23 mei 2013 op vraag van advocaat Sven Boullar om
namens zijn cliënt, Sibelgas, gehoord te worden;
Overwegende dat er inmiddels alternatieve inplantingsplaatsen bestudeerd zijn waaruit
blijkt dat een haalbare combinatie mogelijk is met parkeerplaatsen voor kampeerwagens
die aan de andere zijde van de parking zouden worden ingeplant;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2012 houdende de goedkeuring van het voorstel
van "Voorlopige erfpachtovereenkomst" voor een perceel grond gelegen in de
Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen bestemd voor de oprichting van een HS-cabine
zoals opgemaakt door de nv Sibelgas en het akkoord met voorstel 1 inzake de inplanting
van deze HS-cabine te herroepen en er geen verdere uitvoering aan te geven.
35e zaak:

Voorstel overeenkomst voor vestiging van een erfpachtrecht op een
deelperceel van de gemeente voor de oprichting van een HS-cabine t.h.v.
de Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen - voorstel inplanting.

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 augustus
2013 houdende de goedkeuring van de collegebeslissing van 17 april 2012 inzake voorstel
1 overeenkomst voor de vestiging van een erfpachtrecht op een deelperceel van de
gemeente voor oprichting van een HS-cabine t.h.v. de Brusselsesteenweg te 1850
Grimbergen te herzien en er geen verdere uitvoering aan te geven;
Gelet op de gemeenteraadsbelissing van 29 augustus 2013 houdende de goedkeuring van
het voorstel van "Voorlopige erfpachtovereenkomst" voor een perceel grond gelegen in de
Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen bestemd voor de oprichting van een HS-cabine
zoals opgemaakt door de nv Sibelgas en het akkoord met voorstel 1 inzake de inplanting
van deze HS-cabine te herroepen en er geen verdere uitvoering aan te geven;
Overwegende dat volgens voorstel 2 van Sibelgas, volgens plan van 02 augustus 2013
(zie dossier) er een HS-cabine kan ingeplant worden naast de campers en het servicepunt
op 3 m afstand van het uiterste hoekpunt van het perceel kadastraal gekend onder 3de
afdeling sectie G nr. 247/V;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het voorstel 2 van Sibelgas, volgens plan van 02 augustus 2013
voor het afsluiten van een overeenkomst voor de vestiging van een erfpachtrecht voor

een termijn van 99 jaar op een deelperceel eigendom van de gemeente, bestemd voor de
oprichting van een HS-cabine t.h.v. de Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen, naast de
campers en servicepunt op 3 m afstand van het uiterste hoekpunt van het perceel
kadastraal gekend onder 3de afdeling sectie G nr. 247/V.
Art. 2.
Volgens het voorstel 2 van Sibelgas, zoals weergegeven op het plan van 02 augustus
2013, de opdracht te geven om een aangepaste overeenkomst op te maken voor de
vestiging van een erfpachtrecht voor een termijn van 99 jaar op een deelperceel
eigendom van de gemeente, bestemd voor de oprichting van een HS-cabine t.h.v. de
Brusselsesteenweg te 1850 Grimbergen volgens plan van 02 augustus 2013 en tegen
éénmalige betaling van € 99,00, op voorwaarde dat:
•
Sibelgas nv akkoord is om de vorige procedure stop te zetten en de nieuwe inplanting
volgens voorstel 2 aanvaardt;
•
het gemeentebestuur Grimbergen een akkoord bekomt van het directiecomité/de
Raad van Beheer van Sibelgas;
•
een definitief opmetingsplan wordt opgemaakt op kosten van de erfpachter;
•
een bouwvergunning wordt afgeleverd voor het oprichten van een
electriciteitscabinecabine op het bedoelde perceel;
•
na akkoord, Sibelgas de notaris opdracht geeft een ontwerpakte op te maken. De
authentieke akte wordt verleden binnen de vier maanden na ondertekenen van de
voorlopige erfpachtovereenkomst. Deze termijn kan, mits gegronde redenen,
verlengd worden na goedkeuring door het gemeentebestuur Grimbergen;
•
ingeval van verlenging de erfpachter deze overeenkomst laat registreren vóór het
einde van de termijn van 4 maanden;
•
de overeengekomen prijs van € 99,00 wordt betaald bij ondertekening van de
authentieke akte.
Art. 3.
In afwachting van het verlijden van de authentieke akte de erfpachter toe te laten om op
eigen risico bouwwerkzaamheden te beginnen op het hoger aangegeven perceel, voor
zover hij over de nodige vergunningen beschikt en voor zover:
•
de werken worden uitgevoerd in coördinatie met de andere distributiemaatschappijen,
•
het openbaar domein zo spoedig mogelijk in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld;
•
een signalisatievergunning wordt bekomen bij de politie.
Art. 4.
Het voorstel 2 van Sibelgas, zoals weergegeven op het plan van 02 augustus 2013 ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen en bij goedkeuring ervan de voorlopige
erfpachtovereenkomst te ondertekenen.
Mevrouw Vera Van Impe vervoegt de vergadering.
36e zaak:

Voordragen van het ontwerp van het RUP Kleine Kerkvoetweg voor
voorlopige vaststelling

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008 (22e zaak) om over te gaan tot de
opmaak van een bijzonder plan van aanleg "BPA Kleine Kerkvoetweg (voetweg nr. 61)
Grimbergen-centrum" voor de percelen met als kadastrale nummers afdeling 2, sectie E,
nrs. 316c en 325v;
Gelet op de collegebeslissing van 14 december 2009 waarbij de opmaak van dit bijzonder
plan van aanleg gegund werd aan D+A Consult nv, Meiboom 26 - 1500 Halle;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2010 waarbij besloten werd om over te
gaan tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan" RUP Kleine Kerkvoetweg
(voetweg 61) Grimbergen-centrum" voor het gebied bestaande uit de percelen met de
kadastrale nummers 316c, 325v, 388h2, 391e en 395a van afdeling 2, sectie E;
Gelet op de collegebeslissing van 4 maart 2013 waarbij principieel akkoord werd gegaan
met het opgeleverde voorontwerp dossier RUP Kleine Kerkvoetweg - versie plenaire
vergadering en waarbij akkoord werd gegaan om de procedure verder te zetten en de
plenaire vergadering te organiseren;

Gelet op de collegebeslissing van 13 mei 2013 waarbij kennis werd genomen van het
verslag van de plenaire vergadering en besloten werd om de procedure verder te zetten
en het dossier verder af te werken;
Gelet op de collegebeslissing van 8 juli 2013 waarbij kennis werd genomen van het
ontwerp van het RUP Kleine Kerkvoetweg en werd besloten om het ontwerp van het RUP
Kleine Kerkvoetweg voor te dragen aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling.
Overwegend dat de gemeenteraad, in toepassing van artikel 2.2.14 van de Vlaamse
codex voor ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, bevoegd is voor de voorlopige
vaststelling van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gaat over tot de stemming betreffende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van
het RUP Kleine Kerkvoetweg:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, 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, Luk
Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Enig artikel.
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg wordt voorlopig vastgesteld.
37e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van dubbelrichtingsfietspad langs de
Romeinsesteenweg tussen N276-Antwerpselaan en N277-Boechoutlaan.

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegend dat langs de Romeinsesteenweg, gedeelte tussen N276-Antwerpselaan en
N277-Boechoutlaan, het fietspad op Grimbergs grondgebied wordt omgevormd tot een
dubbelrichtingsfietspad waardoor een logische verbinding wordt gemaakt tussen de
respectievelijke dubbelrichtingsfietspaden op de N276 en N277;
Overwegend dat om de veiligheid van de fietsers te garanderen, het nodig is om de
bestaande voorrangsregeling van de fietsoversteken te wijzigen;
Gelet op de bespreking met gunstig gevolg tijdens de vergadering van de Provinciale
Commissie voor Verkeersveiligheid van 29 januari 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Langs de Romeinsesteenweg, gedeelte tussen N276-Antwerpselaan en N277Boechoutlaan, wordt het bestaande eenrichtingsfietspad omgevormd tot

dubbelrichtingsfietspad waarbij de bestaande voorrangsregeling voor fietsers aan de
oversteken van de N276 wordt gewijzigd door de overstekende fietsers geen voorrang
meer te verlenen.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden F50 en B1 t.h.v. de oversteken, alsook de nodige onderborden M10 en bijhorende
wegmarkering.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
38e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen
met een handicap in de Rijkendalstraat ter hoogte van het huisnummer 101

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de vraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
handicap in omgeving van de Rijkendalstraat 101;
Gelet op de aanwezigheid van een bushalte rechtover de woning van de aanvrager;
Overwegend dat een bushalte een parkeerverbod van 15 m voor en 15 m na de haltepaal
inhoudt;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie d.d. 20 juni 2013 inzake het
voorbehouden van deze plaats in de Rijkendalstraat ter hoogte van het huisnummer 101;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Eén parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden in de
Rijkendalstraat ter hoogte van het huisnummer 101.
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.
39e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen
met een handicap in de Adriaan Walraevenstraat ter hoogte van het
huisnummer 7

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de vraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
handicap in de Adriaan Walraevenstraat ter hoogte van het huisnummer 7;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie d.d. 20 juni 2013 inzake het
voorbehouden van deze plaats;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenn;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Eén parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden in de Adriaan
Walraevenstraat ter hoogte van het huisnummer 7.
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.
40e 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 openbare parking gelegen rechts van de woning
Wemmelsestraat 66

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de vraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
handicap ter hoogte van de Wemmelsestraat 66;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie d.d. 20 juni 2013 inzake het
voorbehouden van deze plaats op de openbare parking gelegen rechts van de woning
Wemmelsestraat 66;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Philip
Roossen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Eén parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden op de openbare
parking gelegen rechts van de woning Wemmelsestraat 66.

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.
41e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een laad- en loszone in de Hendrik
Drapsstraat ter hoogte van het huisnummer 35

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 om een laad- en loszone aan te brengen in de Drapsstraat ter hoogte
van het huisnummer 35;
Gelet op de bestaande parkeerregeling (verbod parkeren langs de zijde met de pare
huisnummers) in deze straat;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie van 20 juni 2013, mits er een
tijdslimiet wordt ingesteld van 7.00 uur tot 12.00 uur;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
In de Hendrik Drapsstraat ter hoogte van het huisnummer 35 wordt een parkeerverbod
op werkdagen tussen 7.00 uur en 12.00 uur ingesteld, uitgezonderd laden en lossen.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden E3 met onderborden 'uitgezonderd laden en lossen op werkdagen tussen 7.00 uur
en 12.00 uur' en Xa of Xb.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
42e zaak:

Instellen drankperimeter Palmfuif - Bekrachtiging politieverordening bij
hoogdringendheid

Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 13 augustus 2013 houdende
politieverordening bij hoogdringendheid ingevolge het instellen van een drankperimeter
van 1 km rond de Palmfuif;
Gelet op het feit dat dit artikel werd genomen met toepassing van 134, §1, van de nieuwe
gemeentewet met het oog op het nakomen van de verplichtingen die voortspruiten uit
artikel 125, §2, van de nieuwe gemeentewet;
Overwegend dat artikel 134, §1, van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de
politieverordeningen die de burgemeester vaststelt vervallen indien zij door de raad in de
volgende zitting niet worden bekrachtigd;

Overwegend dat de Palmfuif werd georganiseerd op vrijdag 23 augustus en zaterdag 24
augustus, dient in casu de raad louter kennis te nemen van de door de burgemeester
uitgevaardigde politieverordening;
Gelet op artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het besluit van de burgemeester d.d. 13 augustus 2013 houdende de
politieverordening bij hoogdringendheid voor het instellen van een drankperimeter van
1 km rond de Palmfuif.
Art. 2.
Een afschrift in tweevoud van dit besluit zal worden overgemaakt aan de bevoegde
autoriteiten.
43e zaak:

Lokale politie - Politiebegroting 2013 - Kennisneming door de gouverneur –
Mededeling

Gelet op de kennisneming van de gouverneur van de politiebegroting 2012 van de
politiezone Grimbergen;
Gelet op het besluit van de gouverneur, waarin hij de politiebegroting van de politiezone
Grimbergen voor het dienstjaar 2013 goedkeurt.
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de kennisneming en het besluit van de gouverneur.
44e zaak:

Lokale politie – Aankoop heroplaadbare staaflampen

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet op de noodzaak om heroplaadbare staaflampen aan te kopen;
Gelet op de behoeften van de lokale politie Grimbergen;
Overwegende dat de totale kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op € 700,00
(excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/744-51 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van zes heroplaadbare staaflampen van het merk Maglite model Magcharger
goed te keuren.
Art.2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.

45e zaak:

Lokale politie – Aankoop brochuredisplay – Voorwaarden en wijze van
gunnen

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet op de behoeftebepaling van de lokale politie Grimbergen;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze aankoop wordt geraamd op € 200,00 (excl.
btw).
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/741-51 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een brochuredisplay volgens de behoeften van de politiezone goed te
keuren.
Art.2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
46e zaak:

Lokale politie – Aankoop veegmachine voor schietstand

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet op de behoeftebepaling van de lokale politie Grimbergen;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze aankoop wordt geraamd op € 310,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop werd voorzien op artikel
330/744-51 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een veegmachine volgens de behoeften van de politiezone goed te
keuren.

Art.2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.

Toegevoegde agendapunten
47e zaak:

Toekomstige maatregelen om ongewenste bezoekers te voorkomen en
mogelijke bestemming van het domein van de Koninklijke Schenking aan
de Villegas de Clercampsstraat te Strombeek-Bever aangevraagd door
raadslid Vera Van Impe

De gemeenteraad hoort een interpellatie aangevraagd door raadslid Vera Van Impe
betreffende de toekomstige maatregelen om ongewenste bezoekers te voorkomen en
mogelijke bestemming van het domein van de Koninklijke Schenking aan de Villegas de
Clercampsstraat te Strombeek-Bever.
Concreet stelt raadslid Van Impe voor dat de gemeente Grimbergen gesprekken voert
met de Koninklijke Schenking om de situatie te evalueren en voor te stellen (al dan niet
op eigen kosten) dit terrein in te richten om enerzijds ongewenste bezoekers te
ontmoedigen en anderzijds dit stukje Strombeek een mooiere en nettere aanblik te
geven, liefst in de vorm van een groene parking.
De burgemeester beantwoordt deze interpellatie met een toelichting over de status van
het gebied en met een stand van zaken betreffende de contacten met de betrokken
eigenaars.
48e zaak:

Gebruik en bekendmaking e-mailadressen gemeenteraadsleden
aangevraagd door raadslid Steven Dupont

De gemeenteraad hoort een interpellatie aangevraagd door raadslid Steven Dupont
betreffende het gebruik en bekendmaking e-mailadressen gemeenteraadsleden.
Hij neemt er akte van dat bij het begin van de zitting aan alle raadsleden een document
werd bezorgd waarin gevraagd wordt de reeds betreffende hun persoon geregistreerde
gegevens te verifiëren en desgevallend aan te passen en waarin tevens gevraagd wordt
om aan te geven of telefoonnummers, e-mailadressen en webadressen mogen worden
meegedeeld aan derden en/of gepubliceerd op de gemeentelijke website. Raadslid Steven
Dupont stelt vast dat met dit document reeds tegemoet gekomen wordt aan zijn voorstel
om de contactgegevens van de gemeenteraadsleden op de gemeentelijke webstek,
volgens hun eigen visie, aan te vullen met hun e-mailadressen en met de url’s van
eventuele persoonlijke websites en aan zijn voorstel om één contactgegevensbestand aan
te leggen dat door alle gemeentediensten moet worden gehanteerd.
De gemeentesecretaris beantwoordt, zoals aangegeven, de volgende vragen van raadlid
Dupont:
1. Klopt het dat op een schriftelijke vraag d.d. 27 januari 2013 nooit een antwoord werd
verstuurd en zo ja, waarom?

Dit klopt. Uit het onderzoek is gebleken dat deze de betrokken dienst ontgaan is.
2. Waarom kunnen er ook dit jaar weer heel wat Schriftelijke Vragen niet binnen de
wettelijk gestelde antwoordtermijn beantwoord worden?

Alles wordt in het werk gesteld om de schriftelijke vragen tijdig te beantwoorden. De secretaris heeft
aan zijn rechtstreekse administratieve medewerkers gevraagd om dit nauwgezet op te volgen en om
hem een week voor de vervaldag te verwittigen kopie van onbeantwoorde vragen te bezorgen. Verder
kan enkel gewezen worden op de hoge werklast bij heel wat gemeentediensten.
3. Wat is de reden waarom de mailadressen van de gemeentelijke webstek werden
verwijderd?

De mailadressen werden niet als op zichzelf staand feit verwijderd. De nieuwe samenstelling van de
gemeenteraad werd zo snel mogelijk op de website geplaatst met vermelding van de gegevens die
voor elk raadslid op dat moment beschikbaar waren.
4. Is of was de gemeente van plan om de @grimbergen.be-adressen aan derden te
communiceren, of is dat reeds gebeurd?

Tot nu toe is dat niet gebeurd. In dit verband wordt verwezen naar het document dat bij aanvang van
de zitting aan iedereen werd bezorgd.
5. Kunnen ook OCMW-raadsleden de @grimbergen.be-adressen gebruiken?

Neen. Indien de OCMW-raadsleden hier belang zouden in stellen zouden het sowieso @ocmwgrimbergen.be-adressen zijn.
6. Wie gaf aan de gemeentediensten opdracht om alle @grimbergen.be-adressen van de
raadsleden te hanteren in hun communicatie?

Hiertoe werd geen opdracht gegeven. Tijdens het verlof van de gemeentesecretaris werd op zijn vraag
de documentatie met betrekking tot een vergadering van de commissie infrastructuur en omgeving
elektronisch bezord. De betrokken dienst gebruikte toen op eigen initiatief de @grimbergen.beadressen.
Verder wordt door de burgemeester bevestigd dat de @grimbergen.be-adressen wel
zullen worden gebruikt voor de communicatie tussen de gemeentelijke diensten en de
raadsleden, zodra ook kan worden ingesteld dat post aan deze adressen automatisch
wordt doorgestuurd naar een ander persoonlijk adres van elk gemeenteraadslid.
49e zaak:

De besprekingen inzake de mogelijke inplanting van een voetbalstadion op
Parking C aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort een interpellatie aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
betreffende de besprekingen inzake de mogelijke inplanting van een voetbalstadion op
Parking C.
De burgemeester geeft zoals aangegeven antwoord op de volgende door raadslid
Laeremans gestelde vragen:
1. Informatie over de inmiddels ingewonnen informatie, over de gesprekspartners en over
de gesprekken die intussen hebben plaatsgehad of zullen plaats hebben in dit verband.

Het eerste officiële contact vindt plaats op 30 augustus 2013 met de minister-presidenten Peeters en
Vervoort, de provinciegouverneur en de burgemeesters van Brussel, Wemmel en Grimbergen en zal
handelen over ordehandhaving en veiligheid.
2. Tegen wanneer moet er uiterlijk een beslissing genomen worden; klopt het dat de
UEFA ten laatste in de loop van september een beslissing wil?
Uiterlijk op 12 september moeten geïnteresseerde steden een kandidatuur stellen. Tegen
april 2014 moet een formeel dossier ingediend worden. Vervolgens zal de UEFA de
kandidaturen onderzoeken.
3. Op welke wijze kan er in dat geval een tijdig milieueffectenrapport worden gerealiseerd
als ook een ernstig circulatieplan?

Dit zou dan in principe tegen april 2014 gerealiseerd moeten worden.
4. Welke evolutie wordt verwacht inzake de verkeerstoename op de noorderring, gelet op
de komst van o.a. het Neo-project, het nieuwe stadion (met een hogere
gebruiksfrequentie) en de winkelcentra Just Under the Sky en Uplace?
Hier kan verwezen worden naar de uiteenzetting tijdens de laatste commissievergadering
waaruit bleek dat de studies die in het kader van het Neo-project werden gemaakt voor
de Ring 0 en de omgeving opnieuw moeten worden aangepast.
5. Op welke wijze denkt men af te wijken van de bindende bepalingen uit het GRUP, die
de stadsrecreatie beperken tot 5 hectaren?

5 hectaren zouden volstaan. Verder is dit Vlaamse materie.
6. Welke instanties en partners zijn bij dit project betrokken en wie staat in voor welk
deel van de financiering?

De KBVB voor het stadion en het Vlaams en het Brussels gewest voor de infrastructuur.
7. Welke zou de rol zijn van voetbalclub Anderlecht en in welke mate zouden de
thuismatchen van deze club in Grimbergen gehouden worden?

Onbekend.

8. In welke mate zal het Nederlandstalig karakter van Grimbergen gevrijwaard worden?

Dit zal in onderhandelingen moeten worden bekomen.
50e zaak:

De onderwijsinfrastructuur in Grimbergen aangevraagd door raadslid Bart
Laeremans

De gemeenteraad hoort een interpellatie aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
betreffende de onderwijsinfrastructuur in Grimbergen. De door hem gestelde vragen
worden als volgt beantwoord:
1. Kan het schepencollege basis van de besprekingen en de bevragingen in de schoot van
de Task Force voor elk van de Grimbergse scholen en per onderdeel (kleuter/lager)
meedelen wat de behoeften zijn en welke de concrete plannen zijn voor de uitbreiding (of
renovatie) van de infrastructuur tijdens het jaar 2014 en op langere termijn?
•

Het is zeer moeilijk om de behoeften per school vast te leggen. Ter onderbouwing van
het dossier dat ingediend werd bij de Vlaamse overheid werden per deelgemeente
een aantal demografische cijfers uit de bevolkingsregisters geëxtrapoleerd.

•

De structureel beschikbare capaciteit voor de gemeente als geheel bedroeg 1.354
plaatsen in het kleuteronderwijs en 1.993 plaatsen in het lager onderwijs. De totale
beschikbare capaciteit bedroeg 1.482 voor het kleuteronderwijs en 2.245 voor het
lager onderwijs. De behoefte schommelt rond de 1.600 plaatsen in het
kleuteronderwijs en rond de 2.400 plaatsen in het lager onderwijs. De geplande
uitbreidingen volgens de projecten die ingediend zijn bij de Vlaamse overheid
betreffen 225 plaatsen in het kleuteronderwijs en 374 plaatsen in het lager onderwijs.
Het gaat over de volgende projecten:
-

Gemeentelijke basisschool ’t Mierken te Beigem
. Afbraak van 2 kleuterklassen zodat op deze lokatie 6 extra klassen kunnen
worden voorzien. Nadien kunnen twee containerklassen verwijderd worden.
Dit betekent een uitbreiding van de capaciteit van de school met 2 klassen.
. Uitbreiding capaciteit kleuterafdeling: 44 kdn.
. Uitbreiding capaciteit lagere afdeling: 44 kdn (nu in containers dus geen
effectieve uitbreiding).
. Geraamde kost: € 1.273.397,95
. Geraamde subsidie: € 891.378,57
. Beoogde datum voltooiing: 01.09.2014.

-

Vrije Basisschool De Cirkel te Humbeek
. Renovatie van het bestaande gebouw met uitbreiding als gevolg.
. Uitbreiding capaciteit kleuterafdeling: 30 kdn.
. Uitbreiding capaciteit lagere afdeling: 30 kdn.
. Geraamde kost: € 200.000.
. Geraamde subsidie: € 140.000.
. Beoogde datum voltooiing: 01.09.2015.

-

Vrije Basisschool De Ankering - Verbrande Brug
. Renovatie van bestaande gebouwen met eventueel een nieuwe laag op.
. Uitbreiding capaciteit kleuterafdeling: 30 kdn.
. Uitbreiding capaciteit lagere afdeling: 30 kdn.
. Geraamde kost: € 122.000.
. Geraamde subsidie: € 85.400.
. Beoogde datum voltooiing: 01.09.2015.

-

Vrije Basisschool Sint-Jozef te Strombeek-Bever
. Verbouwen/aanpassen lokalen naar klaslokalen + aanpassing sanitair kleuters
+ aanleg van een nieuwe speelplaats + 1 grote of 2 kleinere luifels (best ook
banken voor de nieuwe klassen).
. Uitbreiding capaciteit kleuterafdeling: 40 kdn.
. Uitbreiding capaciteit lagere afdeling: 100 kdn.
. Geraamde kost: € 1.000.000.
. Geraamde subsidie: € 700.000.
. Beoogde datum voltooiing: nog niet vooropgesteld, maar werken zouden
aanvangen in 2014.

•

-

Vrije Basisschool De Ankering - Verbrande Brug
. Renovatie met realisatie van extra klaslokalen.
. Uitbreiding capaciteit kleuterafdeling: 30 kdn.
. Uitbreiding capaciteit lagere afdeling: 30 kdn.
. Geraamde kost: € 72.000.
. Geraamde subsidie: € 50.400.
. Beoogde datum voltooiing: nog niet vooropgesteld, maar werken zouden
aanvangen in 2015.

-

Vrije Basisschool De Ankering - Verbrande Brug
. Bouw extra klassen.
. Uitbreiding capaciteit kleuterafdeling: 30 kdn.
. Uitbreiding capaciteit lagere afdeling: 30 kdn.
. Geraamde kost: € 72.000.
. Geraamde subsidie: € 50.400.
. Beoogde datum voltooiing: nog niet vooropgesteld, maar werken zouden
aanvangen in 2016.

-

Gemeentelijke Basisschool ’t Villegastje te Strombeek-Bever
. Uitbreiding van de school naar een dubbele structuur door hetzij een
verbouwing en uitbreiding op locatie, hetzij een nieuw project op een nabije
locatie.
. Uitbreiding capaciteit kleuterafdeling: 108 kdn.
. Uitbreiding capaciteit lagere afdeling: 128 kdn.
. Geraamde kost: € 6.000.000.
. Geraamde subsidie: € 4.200.000.
. Beoogde datum voltooiing: nog niet vooropgesteld, maar werken zouden
kunnen aanvangen in 2016.

Met inbegrip van het project te Strombeek-Bever – dat ondanks een lopend
subsidiedossier op basis van een intussen niet meer toereikend plan – toegevoegd
werd aan de lijst ingediend bij de Vlaamse overheid beloopt de totale financiële
behoefte € 6.117.578,57. Bij een subsidiëring hiervan door de Vlaamse overheid aan
70 % zou dus een subsidie ten bedrage van € 4.282.305,00 moeten worden
uitgekeerd. Het lopende project voor de GBS te Strombeek-Bever werd in 2005
geraamd op € 1.671.686 exclusief btw, waarop een subsidie van 70 % is toegezegd
(€ 1.170.180,20).

2. Kan het schepencollege meedelen op welke wijze de 3 miljoen euro over deze
projecten kan verdeeld worden? Werd daarover al een gesprek gevoerd of een akkoord
bereikt binnen de Task Force en zo neen, binnen welke timing wil het college een akkoord
en een beslissing? Kan een deel van het toegezegde bedrag ook aangewend voor de
containers?
•

Op 24 juli 2013 ontving ons bestuur de brief waarin het bedrag van 3 miljoen euro
principieel werd toegezegd. Hierin wordt tevens een timing opgelegd: tegen 16
september 2013 moet door de Task Force een geacualiseerd dossier worden
voorgelegd. De Task Force zal hiertoe een eerste keer samenkomen op 5 september
2013. Rekening houdend met de bovenstaande rekensommen, waaruit blijkt dat geen
volwaardige subisidiëring van alle vooropgestelde projecten mogelijk is, kan vandaag
dan ook geen uitsluitsel gegeven worden over de verdeling van de sommen over de
voorgestelde projecten. Het statuut van het project in voor de GBS te StrombeekBever zal ook verder moeten worden uitgeklaard (kan geld uit twee subsidiepotten
worden bekomen en samengevoegd?).

•

Het toegezegde bedrag kan niet gebruikt worden voor containers. Er is steeds
vooropgesteld dat het moest gaan over duurzame oplossing die minstens voor 20 jaar
een passende oplossing kunnen bieden.

3. Hoeveel is de totale som aan subsidie van de Vlaamse overheid die wenselijk is om aan
alle capaciteitsbehoeften van de Grimbergse scholen te voldoen? Met andere woorden:
hoeveel is er bovenop deze 3 miljoen nog nodig?
•

Rekening houdend met de ingediende projecten zou de subsidie € 4.282.305,00
moeten bedragen.

4. Kan het schepencollege de stand van zaken meedelen van m.b.t. het bouwdossier van
Beigem? Wat moet daarvan gerealiseerd zijn tegen september volgend jaar indien we ten
volle gebruik willen maken van de subsidies? Hoever staat het met de plannen? Wat is de
timin en de kostprijs?
•

Een voorontwerp is voorgelegd en besproken. Het architectenbureau zal nu verder
werken aan de bouwplannen. Het lanceren van de overheidsopdracht is voorzien naar
het jaareinde toe. De gunning begin volgend jaar.

•

Er wordt nog steeds gemikt op ingebruikname op 1 september 2013, rekening
houdend met wat aanvankelijk door de Vlaamse overheid in mondelinge contacten
werd opgelegd.

•

Kostprijs: de voorlopige raming zie hoger.

5. Vragen Masterplan – school ‘t Villegastje
Er wordt niet gewacht tot de definitieve goedkeuring van het masterplan om knopen door
te hakken in verband met het project voor de GBS te Strombeek-Bever. De
onderhandelingen betreffende de aankoop van de loods naast de school zijn aan de gang.
In functie van het resultaat hiervan zullen verdere beslissingen genomen worden.
6. Vragen wachtlijsten
Het is steeds mogelijk dat een bepaald kind op verschillende wachtlijsten binnen
Grimbergen voorkomt, aangezien de ouders de inschrijvingskansen zo breed mogelijk
wensen te benutten.
Ook gebeurt het vaak dat ouders enkel telefonisch contact opnemen met de scholen om
informatie in te winnen over eventuele inschrijvingsmogelijkheden. Indien er geen plaats
meer is worden de ouders steeds aangespoord om zich na telefonisch contact ook
persoonlijk aan te bieden, zodat er een weigeringsattest kan worden opgemaakt en het
betrokken kind op de wachtlijst kan worden geplaatst, maar niet elke ouder geeft hier
gehoor aan.
Hierdoor geven volgende cijfers niet altijd een correct beeld van de volledige situatie in
Grimbergen. Het gaat hier enkel om de cijfers per school waarbij de ouders zich
persoonlijk kwamen aanbieden en een weigeringsattest in ontvangst namen.
In de gemeentelijke basisschool Beigem werd een wachtlijst aangelegd voor
leerlingen uit de volgende geboortejaren:
Geboortejaar

Aantal

° 2011

6

° 2007

1

TOTAAL

7

(gegevens doorgegeven op 28/08/2013)

In de gemeentelijke basisschool Borgt werd een wachtlijst aangelegd voor leerlingen
uit de volgende geboortejaren:
Geboortejaar

Aantal

° 2011

8

° 2010

7

° 2008

2

TOTAAL

17

(gegevens doorgegeven op 22/08/2013)

In de gemeentelijke basisschool Humbeek was het niet nodig om een wachtlijst aan
te leggen. Al de kinderen die zich kwamen aanbieden voor een inschrijving hebben een
plaats gekregen.
In de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever werd een wachtlijst aangelegd
voor leerlingen uit de volgende geboortejaren/leerjaren:

Geboortejaar

Aantal

° 2011

9

° 2010

3

° 2009

7

° 2008

5

Totaal
kleuterafdeling

24

1ste leerjaar

7

4

de

leerjaar

2

Totaal lagere
afdeling

9

TOTAAL

33

(gegevens doorgegeven op 28/08/2013)

In de vrije basisscholen ‘de Cirkel’ en ‘de Ankering’ worden geen wachtlijsten
aangelegd aangezien hier nog geen capaciteitsbeperking werd ingevoerd.
In de gemeenschapsschool ‘De Regenboog’ werd een wachtlijst aangelegd voor
leerlingen uit de volgende geboortejaren/leerjaren:
Geboortejaar

Aantal

° 2011

9

° 2010

13

° 2009

14

° 2008

6

Totaal
kleuterafdeling

42

6de leerjaar

1

Totaal lagere
afdeling

1

TOTAAL

43

(gegevens telefonisch doorgegeven op 29/08/2013)

Mondelinge vragen
Vanwege Elke Wouters
Raadslid Elke Wouters wijst erop dat de ondergrond en de toestellen van het skatepark in
slechte staat zijn, zodat jongeren buiten de gemeente gaan skaten.
De schepen bevoegd voor jeugd, Patrick Vertongen, reageert door erop te wijzen dat het
onderhoud van de toestellen op het skatepark aan een externe firma is toevertrouwd en
dat de ondergrond inderdaad niet aangepast is aan het gebruik door skaters. Hij haalt
verder aan dat in de plannen van de meerderheid de aanleg van een betonnen skatepark
op en nieuwe plaats werd opgenomen en dat het rekening houdend hiermee niet zinvol is
om te investeren in nieuwe toestellen.
Raadslid Elke Wouters verduidelijkt dat soms niet meer nodig is dan enkele schroeven
aandraaien, wat perfect door de gemeentediensten zelf kan worden uitgevoerd. Ze vraagt
verder wanneer en waar dit nieuwe skatepark zal worden aangelegd.
Schepen Vertongen antwoordt dat er hierover nog geen duidelijkheid bestaat.

Vanwege Philip Roosen
•

Raadslid Philip Roosen verwijst naar de vergadering van de commissie infrastructuur
die plaatsvond in de week voorafgaand aan de gemeenteraadszitting. Hij stelt vast
dat tijdens deze vergadering geen discussie ten gronde werd gevoerd over de
toekomstplannen voor Parking C. Uit een antwoord dat raadslid Gerlant Van Berlaer
vorige week kreeg op zijn vragen met betrekking tot de werken in de Benedestraat
bleek nochtans dat een gemeenteraadscommissie zich destijds een beslissing nam
over voorgelegde plannen.
Raadslid Roosen vraagt daarom verduidelijking over de rol van de
gemeenteraadscommissies.
Hij vraagt tevens om een standpuntbepaling in verband met Parking C op de agenda
van de volgende gemeenteraadszitting te zetten, zodat hierover dan een open
discussie zou kunnen plaatsvinden.

•

Raadslid Philip Roosen geeft aan dat de perceptie bestaat dat de groendienst van de
gemeente niet kan volgen. Hij verwijst hierbij concreet naar verwildering op de
Piereman.
Schepen Patrick Vertongen bevestigt dat het inderdaad niet gemakkelijk is voor de
groendienst om alles bij te houden. Hij wijst als verklaring op de gevolgen van een
erg natte lente en op afwezigheden wegens jaarlijkse vakantie en wegens ziekte van
personeelsleden. Hij verduidelijkt verder dat een deel van het groenonderhoud is
uitbesteed aan intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (o.a. ecologisch
bermbeheer). Schepen Eddie Boelens, bevoegd voor milieu, vult nog aan dat de
diensten een plan aan het uitwerken zijn dat een effciënte en ecologische aanpak van
het snoeiwerk aan bomen moet verzekeren.

Vanwege Vera Van Impe
•

Raadslid Vera Van Impe haalt aan dat zij in de verslagen van het college kon lezen
dat de samenstelling van de gecoro werd vastgelegd. Zij vraag of reeds een voorzitter
voor deze commissie werd aangeduid.
De burgemeester wijst erop dat de gecoro nog niet volledig is samengesteld en dat de
gemeenteraad de voorzitter en de leden van de gecoro benoemt.

•

Raadslid Vera Van Impe vervolgt met een vraag over de beslissing van het college om
het aantal vuilnisbakjes op de Ringlaan terug te brengen van 7 naar 2. Zij vraagt zich
af op welke wijze het sluikstorten zal worden tegengegaan.

•

Tot slot wijst raadslid Vera Van Impe er nog op dat de kijkgaten die in het kader van
het masterplan zullen worden gemaakt in de kloostermuur ook afvalbakken zouden
kunnen worden. Het is dan ook aan te randen deze gaten met een net of mica af te
sluiten.

Vanwege Gerlant Van Berlaer
•

Raadslid Gerlant Van Berlaer sluit zich aan bij de door raadslid Philip Roosen
aangehaalde problematiek over de rol van de gemeenteraadscommissies. Hij stelt dat
het frustrerend is om de vergadering van deze organen bij te wonen zonder dat hierin
uiteindelijk een advies wordt geformuleerd. Indien dit wel zou gebeuren, zou dit
bijdragen tot de perceptie dat de raadsleden bij het beleid worden betrokken.

•

Aansluitend wijst raadslid Gerlant Van Berlaer erop dat het in het danscafé Gioly’s te
Strombeek-Bever tijdens de weekends tot 7.00 à 8.00 uur feest is. Dit leidt tot
klachten van de bewoners, die dan de politie bellen. Het raadslid ving op dat dit tot
bedreiging zou leiden van de betrokken buren.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 27 juni 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

