GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 SEPTEMBER 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. Verzoekschrift aan de gemeenteraad - Voetbalstadion op parking C
2. Motie betreffende de invulling van de site van parking C
3. Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven bij
mobiliteit
4. Lokale politie – Eerste begrotingswijziging 2013
5. Lokale politie - Zonaal veiligheidsplan 2014-2017
6. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het opheffen van het halfmaandelijks beurtelings parkeren in de
Hoveniersstraat en de Tramstraat
7. Aanpassing personeelsformatie-functie beleidsmedewerker cultuur (B1-B3) - dienst
Economische en Culturele zaken
8. Basisonderwijs - Vraag tot inrichting van extra lestijden ten laste van de gemeente in
de gemeentelijke basisschool Beigem en Strombeek-Bever
9. Basisonderwijs - Vaststellen van de capaciteitsbepalingen in de gemeentelijke
basisscholen
10. Lokale taskforce - Capaciteitsproblematiek basisscholen Grimbergen
11. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Verzoek tot ondersteuning van het
experiment “ortho-agogische muzikale vorming” tijdens het schooljaar 2013-2014
12. Heemschut vzw – 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
13. Opdrachthoudende vereniging Infrax West – Buitengewone algemene vergadering van
25-11-2013
a) kennisname agendapunten, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
14. Interne kredietaanpassingen met nummers 17 en 18 voor het dienstjaar 2013 –
Kennisneming
15. Tweede wijziging financieel meerjarenplan 2013-2015 – goedkeuring

16. Tweede wijziging budget 2013
17. Aquafinproject 22.254 afkoppeling Strombeek-Bever – fase 1
- Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Aquafin
18. Aquafinproject 22.254 afkoppeling Strombeek-Bever – fase 1
- Goedkeuring addendum bij de overeenkomst van 1 september 2010 omtrent de
studie van Aquafinproject 22.254

Toegevoegde agendapunten
19. Aanpassing huishoudelijk reglement speelpleinwerking aangevraagd door raadslid
Gerlant Van Berlaer
20. Strijd tegen het concentratiebeleid van vliegtuighinder over de Noordrand
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

Mondelinge vragen

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

Verzoekschrift aan de gemeenteraad - Voetbalstadion op parking C

Gelet op het gemeentedecreet, de artikelen 43 en 57 betreffende de bevoegdheden van
respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, en de
artikelen 201 tot en met 204 betreffende de verzoekschriften aan de organen van de
gemeente in het bijzonder;
Gelet op de artikelen 45 en 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 maart 2013 betreffende de
verzoekschriften aan de gemeente;
Gelet op het verzoekschrift van 9 september 2013, ingediend door de heer Philippe
FIERENS, betreffende het voetbalstadion op parking C;
Overwegende dat de verzoeker de volgende drie vragen stelt aan de gemeenteraad:
1. In de perstekst van 27-5-2013 houdende standpunt Grimbergen over plannen Parking
C wordt gewag gemaakt van:
"Grimbergen heeft steeds gevraagd om bij een mogelijke invulling van deze site rekening te
houden met de draagkracht van de omgeving."
We vragen ons af hoe dit meetbaar zal zijn, wat zijn de stappen die het
gemeentebestuur gaat nemen om dit te meten?
2. Wat gaat het gemeentebestuur doen om de limitaties die worden opgelegd door het
GRUP te doen naleven?
3. Gaat Grimbergen indien de realisatie van dit project toch zou plaatsvinden dit
juridisch proberen tegenhouden m.a.w. gaat het de belangen van haar burgers
verdedigen?
Overwegende dat de inhoud van het eerste verzoek niet tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort;
Overwegende dat de gemeenteraad dit eerste verzoek bijgevolg, overeenkomstig artikel
45, § 2, van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, aan het college van
burgemeester en schepenen dient te bezorgen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen over een termijn van drie
maanden na indiening van het verzoekschrift beschikt om een gemotiveerd antwoord aan
de verzoeker te verstrekken;
Overwegende dat het onderwerp van het tweede verzoek niet tot de bevoegdheid van de
gemeente behoort, namelijk het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is
vastgesteld door de Vlaamse regering, en het is ook de Vlaamse regering die de
vergunning voor de bouw van het voetbalstadion zal afleveren;

Overwegende dat het ook de Vlaamse regering is die de beperkingen omschreven in het
GRUP in relatie tot het project dient te interpreteren en erop moet toezien dat deze
beperkingen worden nageleefd;
Overwegende dat het tweede verzoek overeenkomstig artikel 45, §3, eerste lid, van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, bijgevolg als onontvankelijk kan worden
beschouwd;
Overwegende dat het onderwerp van het derde verzoek in principe ook niet tot de
bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen behoort (cf. artikel 57, §3,
9°, en artikel 193 gemeentedecreet);
Overwegende dat de gemeenteraad op basis van artikel 193, §1, tweede lid, van het
gemeentedecreet zou kunnen beslissen om de zaak naar zich toe te trekken indien het
college van burgemeester en schepenen juridisch niet optreedt;
Overwegende dat dit actueel echter een hypothetische vraag betreft, gezien er geen
beslissing is;
Overwegende dat in dit kader bijgevolg wordt voorgesteld om te beslissen dat - indien het
probleem zich effectief stelt - het initiatief in eerste instantie bij het college van
burgemeester en schepenen zal liggen, dat conform de reeds ingenomen standpunten zal
optreden;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het verzoekschrift van 9-9-2013 vanwege de heer Philippe FIERENS
betreffende het voetbalstadion op parking C waarbij de volgende drie vragen aan de
gemeenteraad worden gesteld:
1. In de perstekst van 27-5-2013 houdende standpunt Grimbergen over plannen Parking
C wordt gewag gemaakt van:
"Grimbergen heeft steeds gevraagd om bij een mogelijke invulling van deze site rekening te
houden met de draagkracht van de omgeving."
We vragen ons af hoe dit meetbaar zal zijn, wat zijn de stappen die het
gemeentebestuur gaat nemen om dit te meten?
2. Wat gaat het gemeentebestuur doen om de limitaties die worden opgelegd door het
GRUP te doen naleven?
3. Gaat Grimbergen indien de realisatie van dit project toch zou plaatsvinden dit
juridisch proberen tegenhouden m.a.w. gaat het de belangen van haar burgers
verdedigen?
Art. 2.
Het eerste verzoek voor verdere afhandeling aan het college van burgemeester en
schepenen te bezorgen en dit om reden dat de inhoud ervan niet tot de bevoegdheid van
de gemeenteraad behoort.
Art. 3.
Het tweede verzoek onontvankelijk te verklaren daar het onderwerp niet tot de
bevoegdheid van de gemeente behoort.
Art. 4.
M.b.t. het derde verzoek om - indien het probleem zich effectief stelt - het initiatief in
eerste instantie bij het college van burgemeester en schepenen te leggen, dat conform de
reeds ingenomen standpunten zal optreden.
2e zaak:

Motie betreffende de invulling van de site van parking C

Gelet op de motie van 28 februari 2008 (hernomen op 27 augustus 2008) waarin de
gemeenteraad stelt dat een project op de site van parking C nooit de draagkracht van de
wijde omgeving mag overstijgen;

Gelet op de definitieve vaststelling door de Grimbergse gemeenteraad van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) op 23 september 2010, waarin deze visie
werd overgenomen;
Gelet op de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP)
betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) door
de Vlaamse Regering op 16 december 2011, waarin voor de site van parking C een
gemengde en gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke
context werden vastgelegd;
Gelet op het feit dat begin mei 2013 vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het
voorstel werd geformuleerd tot de uitbouw van een nationaal voetbalstadion op parking C
met het oog op de kandidatuur van Brussel als één van de gaststeden voor het Europees
kampioenschap voetbal in 2020;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2013 waarin herhaald wordt dat
bij de invulling van parking C de draagkracht van de wijde omgeving niet mag
overschreden worden;
Gelet op de plannen voor het Neoproject, voorgesteld op de commissie omgeving en
infrastructuur van 22 augustus 2013, waarbij alle gebruikte studies en het gedetailleerd
uitgewerkte mobiliteitsplan uitgaan van het behoud van het nationaal stadion op de
huidige locatie;
Gelet op het feit dat de gemeente Grimbergen tot 30 augustus 2013 niet formeel
betrokken werd bij het dossier omtrent de inplanting van een voetbalstadion op parking
C, en tot op heden enkel geconsulteerd werd in verband met het veiligheidsaspect en de
ordehandhaving;
Gelet op de Intentieverklaring van de Vlaamse, Brusselse en federale regeringen omtrent
de bouw van een nationaal voetbalstadion op het grondgebied van Grimbergen,
ondertekend in september 2013;
Overwegende dat de draagkracht van de Noordrand reeds zwaar onder druk staat door
projecten als Uplace, Neo en Just Under The Sky, die allemaal hun verkeersafwikkeling
zullen laten gebeuren via de nu al oververzadigde Ring 0;
Overwegende dat er enorme verkeers- en parkeerproblemen te verwachten zijn wanneer
verschillende evenementen tegelijk worden georganiseerd (tentoonstellingspark,
spektakelzaal, Neoproject, voetbalstadion, ...);
Overwegende dat de bouw en het gebruik van dergelijke infrastructuur niet alleen
overlast kan veroorzaken voor de inwoners van de omgeving, maar feitelijk de
leefbaarheid van de hele gemeente betreft;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Alena Van den Bussche, Eddie Boelens, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen te
eisen dat de Vlaamse overheid Grimbergen nauw betrekt bij de verdere afhandeling van
het dossier in alle aspecten, en hierbij:
•
minimaal rekening houdt met de strikte naleving van:

-

-

•

in
-

-

het Grimbergs Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) zoals vastgelegd op
de gemeenteraad van 23 september 2010, en van het Gewestelijk Ruimtelijk
UitvoeringsPlan (GRUP) betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch
Gebied rond Brussel (VSGB) zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering op 16
december 2011;
alle wettelijke procedures en termijnen voor het afleveren van bouw- en
milieuvergunningen, met onder andere een grondige milieueffectenrapportage
(MER);
het bijzonder aandacht besteedt aan volgende punten :
de gevolgen voor de mobiliteit in de Noordrand van een stadion of een andere
ontwikkeling op parking C in combinatie met het Neoproject, de nieuwe
evenementenhal in Paleis 12 en de mogelijke realisatie van Uplace en Just Under
The Sky;
de leefbaarheid van de omliggende woonbuurten;
de afwatering van de Heizelvlakte via de Maalbeek;
de veiligheid en ordehandhaving.

Art. 2.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen te
eisen dat de Belgische Voetbalbond Grimbergen betrekt bij en volledige inzage verschaft
in de tegen oktober 2013 beloofde financiële haalbaarheidsstudie. Hierbij willen we vooraf
wijzen op de mogelijke problematiek omtrent de ondergrond van parking C en de hieraan
gekoppelde financiële gevolgen voor deze haalbaarheid (vermoedelijke aanwezigheid van
bouwafval van Expo ’58, aanwezige hoge druk gasleiding, ...).
Art. 3.
De gemeenteraad drukt zijn grote bezorgdheid uit omtrent de tijdsdruk die gepaard gaat
met de tijdslimiet voor 2020, die dreigt te leiden tot overhaaste en onzorgvuldig genomen
beslissingen.
De gemeenteraad dringt er bij de Vlaamse, federale en Brusselse overheden dan ook op
aan dat er voor de Noordrand en het noorden van het Brussels Gewest in nauw overleg
en samenwerking met alle betrokkenen werk wordt gemaakt van een geïntegreerd
ontwikkelingsplan met bijzondere aandacht voor de gepaste en gecoördineerde invulling
van alle beschikbare ruimtes in de gehele regio (Heizelvlakte, parking C, SchaarbeekVorming, Uplace, Renault site, ...).
De gemeenteraad vraagt tevens openbaarheid van alle studies en documenten die in dit
verband reeds werden uitgevoerd of opgesteld met inbegrip van de intentieverklaring en
het bijbehorend addendum.
Art. 4.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een
Overlegplatform Parking C op te richten, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle
partijen uit de gemeenteraad, afgevaardigden van de GECORO, de Milieuraad en de
omwonenden, en voorgezeten door de burgemeester, onder andere bevoegd voor
ruimtelijke ordening en veiligheid. Dit teneinde de Grimbergse bevolking zoveel mogelijk
te informeren en te betrekken.
3e zaak:

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

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°en
vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19 §1
eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid, VI.II.46
eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013 om de permanente
openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2013
goed te keuren;
Gelet op het feit dat de in de vierde mobiliteitscyclus 2013 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 6 september 2013 dienen te worden meegedeeld aan de
Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Gelet op het feit dat er in de huidige cyclus 1 kandidaat inspecteur interventie is;
Gelet op het feit dat actueel volgende betrekkingen vacant zijn:
•
3 vacatures inspecteur van politie interventie;
•
1 vacature inspecteur van of hoofdinspecteur van politie dienst interventie, specialist
geweldsbeheersing dwang zonder vuurwapen
•
2 vacatures hoofdinspecteur van politie interventie;
•
3 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;
Gelet op de openstelling van deze betrekkingen door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 2 september 2013;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de openstelling van volgende vacatures voor het operationeel kader
in het kader van de mobiliteitscyclus 2013-04:
•
3 vacatures inspecteur van politie interventie;
•
1 vacature inspecteur van of hoofdinspecteur van politie dienst interventie, specialist
geweldsbeheersing dwang zonder vuurwapen
•
2 vacatures hoofdinspecteur van politie interventie;
•
3 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;
4e zaak:

Lokale politie – Eerste begrotingswijziging 2013

Gelet op de noodzaak om de politiebegroting 2013 te wijzigen om de goede werking van
de politiezone te vrijwaren;
Gelet op het ontwerp van de eerste begrotingswijziging voor de lokale politie voor het
dienstjaar 2013;
Overwegende dat de raad moet beraadslagen over de begrotingswijzigingen van uitgaven
en ontvangsten der politiezone;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover te hebben
beraadslaagd;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:

Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Enig artikel.
Akkoord te gaan met de voorgelegde eerste begrotingswijziging van de politiezone voor
het dienstjaar 2013, waarbij de gemeentelijke gewone en buitengewone toelage
respectievelijk 3.900.223,41 euro en 90.000 euro bedragen.
5e zaak:

Lokale politie - Zonaal veiligheidsplan 2014-2017

Gelet op de artikelen 35 en 37 van de wet op de geïntegreerde politie die bepalen dat het
zonaal veiligheidsplan wordt voorbereid door de zonale veiligheidsraad en wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat binnen de politiezone een zonaal veiligheidsplan werd opgesteld dat
de krachtlijnen omvat van het lokale politiebeleid;
Gelet op de bespreking van de krachtlijnen van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017
door de zonale veiligheidsraad en de goedkeuring door de leden;
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, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Karlijne
Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Kennis te nemen van het zonaal veiligheidsplan voor het jaar 2014-2017 en haar
goedkeuring te hechten aan de materies die haar krachtens de wet aanbelangen.
6e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het opheffen van het halfmaandelijks beurtelings
parkeren in de Hoveniersstraat en de Tramstraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 inzake het voorbehouden van
een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Hoveniersstraat in de omgeving
van het huisnummer 1;
Overwegend dat het halfmaandelijks parkeren nog steeds is ingesteld in de
Hoveniersstraat en de Tramstraat (cfr. gemeenteraadsbesluit van 26 januari 1976);
Overwegend dat deze parkeerplaats voor personen met een handicap niet kan
aangebracht worden door het huidige parkeerregime (zijnde het halfmaandelijks
beurtelings parkeren);
Gelet op het advies van de beperkte commissie van 18 april 2013 inzake het opheffen van
het halfmaandelijks beurtelings parkeren in de Hoveniersstraat en de Tramstraat;
Overwegend dat in de meeste straten het halfmaandelijks beurtelings parkeren werd
vervangen;
Overwegend dat het de bedoeling is van de Vlaamse Overheid om het halfmaandelijks
beurtelings parkeren af te schaffen;
Gelet op het ontwerpplan als bijlage;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het aanvullend reglement op het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer
inzake de invoering van beurtelings parkeren in de Hoveniersstraat en de Tramstraat van
29 januari 1976 op te heffen.
Art. 2.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
7e zaak:

Aanpassing personeelsformatie-functie beleidsmedewerker cultuur (B1-B3)
- dienst Economische en Culturele zaken

Overwegende dat de gemeenteraad op 24/01/2008 overging tot de vaststelling van de
volledige personeelsformatie volgens de principes die ter zake werden opgelegd
ingevolgde het BVR van 7/12/2007 houdende de minimale voorwaarde van de
personeelsformatie;
Gelet op het feit dat sindsdien via diverse gemeenteraadsbeslissingen aan deze formatie
wijzigingen werden aangebracht;
Gelet op het feit dat de functie van beleidsmedewerker cultuur met rang Bv en schalen
B1-B2-B3 bij de dienst Economische en Culturele Zaken in de personeelsformatie
opengesteld en ingevuld is als een voltijdse functie;
Gelet op de vraag van de huidige titularis om, nadat alle tijdelijke verlofmogelijkheden
zijn uitgeput, haar prestaties met 1/5 te mogen verminderen;
Overwegende dat dit enkel kan mits zij voor 1/5 ontslag neemt;
Gelet op artikel 8 van de gemeenteraadsbeslissing van 24 /01/2008 dat bepaalt
vastgelegd dat de voltijdse equivalenten in functie van de kwantitatieve en
organisatorische behoeften in deeltijdse betrekkingen kunnen worden opgedeeld;
Gelet evenwel op het advies van de toezichthoudende overheid waarin wordt meegedeeld
dat uit voltijdse functies van de personeelsformatie, enkel een deeltijds ontslag mogelijk
is indien de personeelsformatie aangepast wordt door omzetting van de voltijdse
statutaire functie in deeltijdse functies;
Gelet op het feit dat deze vraag met het oog op het behoud van (en de motivatie van)
een personeelslid dat reeds enkele jaren ervaring opbouwde in overweging kan worden
genomen;
Gaat over tot de stemming:

stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De betrekking van beleidsmedewerker cultuur met rang Bv en schalen B1-B2-B3 bij de
dienst Economie en Cultuur op te splitsen in twee deeltijdse betrekkingen, één van 0,8
VTE en één van 0,2 VTE.
8e zaak:

Basisonderwijs - Vraag tot inrichting van extra lestijden ten laste van de
gemeente in de gemeentelijke basisschool Beigem en Strombeek-Bever

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij werd beslist om 69
lestijden door het bestuur ten laste te nemen ten behoeve van de gemeentescholen van
Grimbergen tijdens het schooljaar 2013-2014;
Gelet op de collegebeslissing van 29 april 2013 waarbij het college van burgemeester en
schepenen akkoord ging om 2 bijkomende klascontainers te plaatsen in de gemeentelijke
basisschool Strombeek-Bever waardoor bijkomende plaatsen konden worden gecreëerd
voor leerlingen van het geboortejaar 2010;
Gelet op het schrijven van 10 juli 2013 waarmee het schoolhoofd van de gemeentelijke
basisschool Strombeek-Bever vraagt om voor de kleuterafdeling 24 extra lestijden ten
laste van het gemeentebestuur in te richten, teneinde een goede pedagogische werking
van de bijkomende kleuterklas te kunnen garanderen;
Overwegende dat de bijkomende lestijden na de krokusvakantie (10 maart 2014) kunnen
worden ingeleverd, aangezien de instappertjes van het geboortejaar 2011 pas later dit
schooljaar zullen instromen en de telling van het totale aantal leerlingen op 1 oktober
2013 nog geen extra gesubsidieerde lestijden zal genereren;
Overwegende dat in de gemeentelijke basisschool Beigem bij de opmaak van de
collegebeslissing "Vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket voor het
schooljaar 2013-2014" werd gemerkt dat er bij het lestijdenpakket voor het lager
onderwijs in de gemeentelijke basisschool Beigem een administratieve vergissing werd
begaan;
Overwegende dat er hierdoor voor de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool
Beigem 2 lestijden i.p.v. 1 lestijd ten laste van het gemeentebestuur zou moeten worden
gevraagd ten einde een goede klasorganisatie te bekomen;
Gelet op het protocol dat werd afgesloten in de schoot van het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
In de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever met ingang van
1 september 2013 24 extra lestijden ten laste van het gemeentebestuur in te richten,
waardoor er voor het kleuteronderwijs in totaal 36 lestijden ten laste worden genomen
die als volgt over de gemeentescholen van Grimbergen worden verdeeld:
•
Beigem:
2
•
Borgt:
0

•
•

Humbeek:
0
Strombeek-Bever: 34

Art. 2.
In de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Beigem met ingang van 1
september 2013 1 extra lestijd ten laste van het gemeentebestuur in te richten, waardoor
er voor de lagere afdeling in totaal 58 lestijden (waarvan maximum 28 effectief) ten laste
worden genomen die als volgt over de gemeentescholen van Grimbergen worden
verdeeld:
•
Beigem:
2
•
Borgt:
36, waarvan maximum 6 effectief
•
Humbeek:
16
•
Strombeek-Bever: 4
Art. 3.
De gemeentescholen die bij de start van het schooljaar lestijden ten laste van het bestuur
inrichten in de kleuterafdeling, en vanaf een bepaalde instapdatum extra gesubsidieerde
instaplestijden kunnen inrichten ingevolge een hertelling (1 kleuter = 1 lestijd), moeten
op die datum het aantal lestijden ten laste terug inleveren dat overeenstemt met het
aantal lestijden dat extra gesubsidieerd wordt.
Art. 4.
Indien bij de hertelling op 1 oktober 2013 in de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisscholen met terugwerkende kracht van 1 september 2013 bijkomende
gesubsidieerde lestijden kunnen worden ingericht, wordt het aantal overeenkomstige
lestijden ten laste terug ingeleverd.
9e zaak:

Basisonderwijs - Vaststellen van de capaciteitsbepalingen in de
gemeentelijke basisscholen

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
gebruikt werden;
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), voor de gemeentelijke basisschool Borgt
vanaf het schooljaar 2012-2013 (gemeenteraadsbeslissing 29 maart 2012) en voor de
gemeentelijke basisscholen Beigem en Humbeek vanaf het schooljaar 2013-2014
(gemeenteraadsbeslissing 24 mei 2012);
Gelet op het feit dat in de gemeenteraadszitting van 29 augustus 2013 voor het
schooljaar 2013-2014 voor de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever een
capaciteitsverhoging van het geboortejaar 2010 werd vastgesteld;
Gelet op het advies van de betrokken schoolraad omtrent de voorgestelde
capaciteitsbeperking;
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
Artikel 1.

Voor het schooljaar 2014-2015 voor de gemeentelijke basisschool Beigem de capaciteit
als volgt vast te stellen en te beperken:
Klas

Capaciteit

instappers

44

1ste kleuterklas

22

2de kleuterklas

44

3de kleuterklas

44

1ste leerjaar

44

2de leerjaar

22

3de leerjaar

22

4de leerjaar

22

5de leerjaar

44

6de leerjaar

44

Art. 2.
Voor het schooljaar 2014-2015 voor de gemeentelijke basisschool Borgt de capaciteit als
volgt vast te stellen en te beperken:
Klas

Capaciteit

instappers

24

1ste kleuterklas

24

2de kleuterklas

24

3de kleuterklas

36

1ste leerjaar

42

2de leerjaar

42

3de leerjaar

42

4de leerjaar

42

5de leerjaar

24

6de leerjaar

24

Art. 3.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 voor de gemeentelijke basisschool Humbeek de
capaciteit als volgt vast te stellen en te beperken:
Klas

Capaciteit

instappers

40

1ste kleuterklas

40

2de kleuterklas

48

3de kleuterklas

48

1ste leerjaar

48

2de leerjaar

48

3de leerjaar

48

4de leerjaar

48

5de leerjaar

48

6de leerjaar

48

Art. 4.
Voor het schooljaar 2014-2015 voor de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever de
capaciteit als volgt vast te stellen en te beperken:
Klas

Capaciteit

instappers

22

1ste kleuterklas

44

2de kleuterklas

44

3de kleuterklas

44

1ste leerjaar

22

2de leerjaar

22

3de leerjaar

44

4de leerjaar

44

5de leerjaar

44

6de leerjaar

22

10e zaak:

Lokale taskforce - Capaciteitsproblematiek basisscholen Grimbergen

Gelet op het schrijven van 22 juli 2013 waarmee Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd
en Gelijke Kansen en Brussel, minister Pascal Smet, meldde dat de Vlaamse regering
eerder dit jaar besliste om bij de begrotingsopmaak 2014 € 30 miljoen extra te voorzien
voor capaciteitsverhogende initiatieven in het basisonderwijs en dat deze middelen
werden verdeeld over die steden en gemeenten waar de capaciteitsdruk het grootst is;
Gelet op de toelichtende gesprekken bij de nota die later werden gevoerd met de
betrokken ambtenaar van het ministerie van Onderwijs;
Overwegende dat aan Grimbergen een bedrag van € 3 miljoen werd toegekend op basis
van een nota die aan het departement werd bezorgd op vrijdag 31 mei 2013, waarin de
nood aan bijkomende capaciteit in het basisonderwijs op basis van demografische
gegevens werd aangetoond en waarin een aantal projecten met een geraamde prijs
werden opgenomen die op relatief korte termijn op duurzame wijze een deel van de
problematiek zouden kunnen opvangen;
Gelet op het feit dat in de voorgenoemde toezeggingsbrief eveneens werd gevraagd om
samen met de lokale taskforce de meest recente demografische gegevens en
inschrijvingsdata van de scholen bij de start van het nieuwe schooljaar te monitoren
teneinde eventuele acute capaciteitsproblemen tijdig te detecteren en op basis hiervan
tegen 16 september 2013 een actualisatie van het dossier te bezorgen zodat dit binnen
de regering kan worden opgenomen in het kader van de effectieve opmaak van de
begroting 2014;
Overwegende dat naar aanleiding van dit schrijven er een vergadering van de lokale
taskforce plaatsvond op donderdag 5 september 2013 met de schoolhoofden en op
woensdag 11 september 2013 met de voorzitters en vertegenwoordigers van de
schoolbesturen;
Overwegende dat tijdens deze vergaderingen powerpoint presentaties als inleiding
werden gegeven waarbij de recente demografische gegevens en de gevraagde projecten
werden overlopen;
Overwegende dat bij de demografische gegevens die werden overlopen het gegevens
betreft voor de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jarigen die in de gemeente Grimbergen
wonen tijdens de periode 2003-2013 en dat de verkregen capaciteitsmiddelen werden
verdeeld tussen de verschillende ingediende projecten die bijkomende capaciteit creëren;
BESLIST:

Enig artikel.
Kennis te nemen van het verantwoord voorstel en de format met de ingediende projecten
die aan de Vlaamse Regering werden bezorgd.
11e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Verzoek tot ondersteuning van het
experiment “ortho-agogische muzikale vorming” tijdens het schooljaar
2013-2014

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2001 om in onze Academie een
project op te starten met het oog op de integratie van verstandelijk gehandicapte
personen in het deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op het feit dat de Vlaamse Gemeenschap de inrichting van lessen ortho-agogische
vorming van 2001 tot heden heeft gesubsidieerd;
Overwegende dat het project enkel wordt gesubsidieerd voor leerlingen van de lagere
afdeling;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad de voorbije jaren besloot om volgens welbepaalde
principes leraarsuren voor de inrichting van lessen ortho-agogische muzikale vorming ten
laste te nemen tijdens het lopende schooljaar om te vermijden dat leerlingen die binnen
dit project de 4 schooljaren van de lagere afdeling hebben afgerond, geen muzieklessen
meer zouden kunnen volgen;
Gelet op het feit dat de Academie er in het verleden telkens in slaagde deze uren in te
richten via het reguliere lesurenpakket, zodat ons bestuur geen kosten heeft moeten
dragen;
Gelet op het schrijven van 25 mei 2013 waarmee de directeur van de gemeentelijke
Academie meldt dat het project ortho-agogische muzikale vorming opnieuw niet is
opgenomen in een organieke regeling, zodat het opnieuw voor de duur van 1 jaar zal
worden verlengd;
Overwegende dat volgens de toepassing van de principes die de vorige jaren werden
vastgesteld, er 19 leerlingen uit de boot zouden vallen, wat neerkomt op 9,5 leraarsuren;
Gelet op de vraag van de directeur om voor het schooljaar 2013-2014 een nieuw
princiepsbesluit te nemen inzake de ondersteuning van de lessen ortho-agogische
muzikale vorming zoals voorgesteld;
Overwegende dat volgens de toepassing van de voorgestelde principes aan 13 nietgesubsidieerde leerlingen een kans kan worden gegeven om dit schooljaar te starten, wat
neerkomt op 6,5 leraarsuren, waaraan op jaarbasis een kost van naar schatting € 12.500
à € 15.400 verbonden is;
Overwegende dat de kans bestaat dat de Academie niet alle uren van het gesubsidieerde
lesurenpakket aanwendt voor de organisatie van de reguliere lessen in de afdeling
muziek, zodat mits toestemming van het ministerie, resterende uren kunnen worden
aangewend voor inrichting van extra lessen ortho-agogische muzikale vorming, bovenop
de uren die in het kader van het project worden gesubsidieerd;
Gelet op het protocol dat ter zaken werd afgesloten in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Tijdens het schooljaar 2013-2014 6,5 leraarsuren ten laste te nemen voor de inrichting
van lessen ortho-agogische muzikale vorming, volgens de hieronder vermelde principes:
•
nieuwe leerlingen worden enkel toegelaten indien ze in de (nog gesubsidieerde)
lagere graad terecht kunnen;
•
leerlingen die de voorbije jaren hebben deelgenomen aan de vermelde lessen en die
niet meer in aanmerking komen voor lessen in de lagere graad, kunnen de lessen
enkel voortzetten in de (niet-gesubsidieerde) middelbare graad (maximaal 3
schooljaren);

•

•

in overeenstemming met de norm van de Vlaamse Gemeenschap wordt per week 1
uur les per twee leerlingen voorzien. Het aantal uren dat ons bestuur hiervan ten
laste zal nemen, wordt als volgt bepaald:
- het aantal in te richten uren wordt verminderd met het aantal uren dat door de
Vlaamse Gemeenschap wordt gesubsidieerd voor het experiment;
- dit aantal wordt, mits toestemming van het Vlaams ministerie van onderwijs en
vorming, vervolgens verminderd met de uren van het gesubsidieerde
lesurenpakket die de Academie niet aanwendt voor de organisatie van de
reguliere lessen;
het inrichten van deze lessen mag niet leiden tot de uitbreiding van het aantal
beschikbare lokalen voor de werking van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

12e zaak:

Heemschut vzw – 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 leden van de algemene vergadering van de vzw Heemschut heden
allen worden aangewezen door de gemeenteraad en dat de financiële middelen van deze
vzw voor meer dan de helft ten laste vallen van het gemeentebudget;
Gezien de vzw Heemschut 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 de vzw-wetgeving van 27 juni 1921;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot omvorming van
de bestaande vzw Heemschut 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 Heemschut in overeenstemming
brengen met de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet;

Gaat over tot de stemming betreffende de verdere deelname van de gemeente in de vzw
Heemschut 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:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
onthouden zich:
Vera Van Impe;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean
Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 5 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
De deelname van de gemeente Grimbergen in de bestaande vzw Heemschut 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
Heemschut goed te keuren:
"Heemschut EVA-vzw
Ontwerp van gewijzigde statuten
Overeenkomstig de bepalingen van:
•
het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni
2012 (hierna genoemd “het gemeentedecreet”);
•
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");
•
het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974.

Naam, zetel, duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Heemschut 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.
De vereniging heeft haar zetel te 1850 Grimbergen, Guldendal 20, en is gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Brussel.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2
De vereniging streeft culturele, toeristische en educatieve doelen na. Ze beheert en
exploiteert hiertoe de gemeentelijke eigendommen die haar door de gemeente
Grimbergen worden toevertrouwd, en dit in overeenstemming met de wetgeving terzake
en conform de bepalingen van de overeenkomsten met de gemeente Grimbergen en
eventuele derden.
De hoofddoelstelling van de vereniging is het beheer van het MOT (het Museum voor de
Oudere Technieken) volgens de regels van het ICOM (International Council of Museums)
en het cultureel-erfgoeddecreet.

De missie van het museum is de volgende:
“Het MOT wil het verleden en het heden van de mens, hier en elders, helpen begrijpen
door een realistisch beeld te geven van het ontstaan en de evolutie van de technieken, en
van de impact ervan op het dagelijks leven en het milieu.”
Vanuit haar expertise geeft de vereniging ook mee uitvoering aan het erfgoedbeleid dat
het gemeentebestuur wenst te ontwikkelen.
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 overeenkomstig artikel 245 van het
gemeentedecreet.
De kerntaken van een museum zijn verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten. De
definitie van een museum volgens ICOM is de volgende:
“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst,
toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling.
Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft
bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn
omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”
De vereniging neemt deze taken op zich voor wat de “oudere technieken” betreft en
creëert daarmee een culturele, toeristische en educatieve meerwaarde voor de gemeente.
Bij de uitvoering van haar missie valoriseert zij het door de gemeente ter beschikking
gestelde onroerend erfgoed.
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 25. De gemeente Grimbergen is één lid van
de vereniging.
Artikel 6
Aan het lidmaatschap is geen bijdrage verbonden.
Artikel 7
De algemene vergadering van de vzw bestaat uit:
a) de gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig stemrecht, die door de
gemeenteraad uit haar leden wordt gekozen en die handelt overeenkomstig de
instructies van de gemeenteraad.
b) 12 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.
c)

12 leden die de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen
vertegenwoordigen.

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 8
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 / Zij 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 9
De leden bedoeld in artikel 7, c, dienen ofwel:
-

betrokken te zijn bij het culturele leven van de gemeente Grimbergen in het
algemeen en de werking van het MOT in het bijzonder;

-

stemgerechtigd lid te zijn in de gemeentelijke adviesraad voor cultuur;

-

gebruiker te zijn van het MOT (cf. scholen, …).

De leden bedoeld in artikel 7, c, mogen niet de hoedanigheid hebben van
gemeenteraadslid of van werknemer van de gemeente.
Deze leden bedoeld in artikel 7, c, worden door het college van burgemeester en
schepenen aangewezen na een open oproep.
Artikel 10
Aan het lidmaatschap van de algemene vergadering komt een einde :
a) door persoonlijk schriftelijk ontslag gericht aan de voorzitter van de raad van
bestuur;
b) door uitsluiting door de algemene vergadering uitgesproken op grond van drie
opeenvolgende, niet gemotiveerde afwezigheden;
c)

bij het aanvaarden van een bezoldigde vol- of deeltijdse functie, in dienst van de
vereniging;

d) bij het overlijden of de rechtsonbekwaamheid van het lid;
e) voor de leden, vermeld in artikel 7, b,: bij beslissing door de fractie;
f)

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:
a) bij het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid.
De persoon blijft in functie tot de gemeenteraad in zijn / haar vervanging heeft
voorzien.
b) 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 7, 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 een fractie een einde komt,
wordt de betrokken instantie verzocht binnen de drie maanden schriftelijk een andere
afgevaardigde aan te wijzen.

Artikel 11
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.
Artikel 12
Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden
gehouden.

Algemene vergadering
Artikel 13
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 14
Er wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden binnen de zes
maanden na de afsluiting van het boekjaar.
Artikel 15
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.
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.
Artikel 16
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging op dag en uur vermeld
in de oproepingsbrief.
Artikel 17
De leden worden door de raad van bestuur opgeroepen voor de algemene vergadering via
gewone brief, ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders, of door één vijfde van
de leden. 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 agenda wordt bij de oproeping gevoegd.
Artikel 18
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.

Artikel 19
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij
ontstentenis door de ondervoorzitter of bij verhindering van deze door de oudste
bestuurder in jaren.
De taak van secretaris wordt waargenomen door de conservator van het MOT of zijn/haar
vervanger.
Artikel 20
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 21
De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is, onverminderd
het bepaalde in artikel 8, tweede lid.
Onthoudingen, blanco stemmen of ongeldige stemmen worden niet in aanmerking
genomen.
Artikel 22
Onverminderd het bepaalde in artikel 8, tweede lid, is voor wijziging van statuten en
goedkeuring van reglementen 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. Onverminderd het bepaalde in artikel 8,
tweede lid, kan de vergadering dan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige
leden.
Onverminderd het bepaalde in artikel 8, tweede lid, is voor de goedkeuring van een
statutenwijziging die betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de
vereniging is opgericht, een meerderheid van 4/5 van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden vereist.
Stemmingen over personen of functies gebeuren geheim.
Artikel 23
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 24
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 museum 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.
Artikel 25
De raad van bestuur bestaat uit 17 bestuurders:
-

9 bestuurders worden voorgedragen door de gemeenteraad, met name:
o

de gemeentelijke vertegenwoordiger, vermeld in artikel 7, a;

o

8 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 2/3 van de leden voorgedragen door de gemeente is van hetzelfde
geslacht.
-

8 bestuurders uit de in artikel 7, 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.
Alle leden van de raad van bestuur beschikken over één stem.
Naast de eigen stem kan een bestuurder ten hoogste nog over die van één
medebestuurder, dat hiertoe schriftelijk volmacht verleend heeft, beschikken.
Artikel 26
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 27
De bestuurders gaan uit hoofde van de verbintenissen van de raad van bestuur geen
enkele persoonlijke verplichting aan.
Artikel 28
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 29
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of - bij ontstentenis van
deze - de ondervoorzitter of - bij verhindering van deze - de oudste bestuurder in jaren,
en dit telkens het belang van de vereniging dit vereist of als drie bestuurders hierom
verzoeken en dit binnen de termijn van een maand.

Artikel 30
De raad van bestuur kiest onder zijn bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.
Bij ontstentenis van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de
ondervoorzitter of bij ontstentenis van deze laatste door de oudste bestuurder in leeftijd.
De conservator of diens plaatsvervanger treedt op als secretaris.
Artikel 31
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 32
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 artikel 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 33
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 34
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 35
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.
Artikel 36
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.
Voor het vervullen van zijn taak kan de raad van bestuur deskundigen uitnodigen op zijn
bijeenkomsten en opdrachten geven aan derden.
Artikel 37
De voorzitter verbindt de vereniging in haar externe relaties en verbintenissen voor zover
het de uitvoering betreft van beslissingen van de raad van bestuur.

Begroting en rekening
Artikel 38
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
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 externe commissie of een 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 39
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 de artikelen 15 t.e.m. 18 van deze statuten.
De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de
meerderheid gesteld in het artikel 22 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 40
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 41
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
Artikel 42
De vereniging is overeenkomstig het gemeentedecreet onderworpen aan de
verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur en formele motivering die gelden voor de
gemeente.
Artikel 43
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."
Mevrouw Anne Deman verlaat de vergadering.

13e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Infrax West – Buitengewone algemene
vergadering van 25-11-2013

a) kennisname agendapunten, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Infrax
West;
Overwegende dat een buitengewone algemene vergadering van Infrax West plaatsvindt
op 25-11-2013;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van deze buitengewone algemene
vergadering:
1. Statutenwijziging:
a. artikel 17 - Voorzitter en ondervoorzitter;
b. artikel 18 - Bijeenroeping van de raad van bestuur;
c. artikel 21 - Verslagen van de raad van bestuur;
d. artikel 29 - Uitoverend comité;
e. artikel 33 - Algemene vergadering;
f. artikel 34 - Uitnodiging en agenda;
g. artikel 35 - Voorzitterschap;
h. artikel 38 - Verslagen;
i. artikel 39 - Statutenwijziging;
Overwegende dat de agenda van deze buitengewone algemene vergadering de
goedkeuring van de statutenwijziging behelst;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door Infrax West aan het
gemeentebestuur werd overgemaakt per brief van 26-8-2013;
Overwegende dat deze wijziging van een aantal artikels in de statuten van Infrax West tot
doel heeft de statuten aan te passen om te voldoen aan de gewijzigde wettelijke
bepalingen (cf. decreet van 18-1-2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking);
Overwegende dat het door de raad van bestuur opgestelde ontwerp van gewijzigde
statuten, overeenkomstig artikel 39, §2, van het decreet van 6-7-2001, uiterlijk negentig
dagen voor de buitengewone algemene vergadering aan de deelnemers bezorgd is;
Overwegende dat de beslissing van de gemeenteraad terzake, overeenkomstig artikel 39,
§2, van het decreet van 6-7-2001, het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
op de buitengewone algemeen vergadering bepaalt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9-9-2013
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van dit ontwerp van gewijzigde
statuten en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger om
deze statutenwijziging goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van
de besprekingen van de vergadering, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Vera
Van Impe:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels;
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, Jean-

Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean
Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 25-11-2013 van de opdrachthoudende
vereniging Infrax West:
1. Statutenwijziging:
a. artikel 17 - Voorzitter en ondervoorzitter;
b. artikel 18 - Bijeenroeping van de raad van bestuur;
c. artikel 21 - Verslagen van de raad van bestuur;
d. artikel 29 - Uitoverend comité;
e. artikel 33 - Algemene vergadering;
f. artikel 34 - Uitnodiging en agenda;
g. artikel 35 - Voorzitterschap;
h. artikel 38 - Verslagen;
i. artikel 39 - Statutenwijziging.
Art. 2.
De voorgestelde statutenwijziging van Infrax West, zoals opgenomen in het desbetreffend
ontwerp, goed te keuren.
Art. 3.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 2511-2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om deze
statutenwijziging goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 TORHOUT;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Infrax
West;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Infrax West plaatsvindt op
25-11-2013;
Gelet op de statuten van Infrax West;
Gelet op de aangetekende brief van 26-8-2013 vanwege Infrax West waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de buitengewone algemene vergadering van 25-11-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere
organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 2511-2013 waaruit blijkt dat:

•
•
•
•
•

19 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
7 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Yves VERBERCK;
1 stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
4 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
1 blanco stem op 32 stemmers wordt uitgebracht;

Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 25-11-2013 waaruit
blijkt dat:
•
17 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
3 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
1 stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Yves VERBERCK;
•
1 stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean-Paul WINDELEN;
•
4 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;

BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 25-11-2013 van de
opdrachthoudende vereniging Infrax West.
Art. 2.
De heer Kevin VLEMINCKX als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van 25-11-2013 van de opdrachthoudende
vereniging Infrax West.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Infrax West op 25-112013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te
handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn
genomen over de agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 TORHOUT;
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
14e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 17 en 18 voor het dienstjaar
2013 – Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.

Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassingen beantwoorden aan
de geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2012
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 12 augustus 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 17 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 9 september 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 18 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 17
GBB-FIN/0050-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 28.905,00

GBB-FIN/0050-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.500,00

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

€ 32.477,35

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

€ 9.000,00

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

€ 3.000,00

€ 55,00

GBB-ECZ/0500-00/6150000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

€ 410,00

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

€ 28.300,00

GBB-ECZ/073900/6123010/BESTUUR/CBS/60/IEGEEN/U

€ 1.500,00

GBB-ECZ/0710-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00
€ 1.867,86
€ 1.867,86

€ 465,00

€ 300,00
€ 300,00

GBB-WJ/0750-00/6132040/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 24.500,00

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

€ 5.200,00

ACT-144/0899-04/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

ACT-144/0899-04/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

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

€ 10.000,00

GBB-CBS/0740-03/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-WIEB/0119-02/6129030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 953,34
€ 953,34
€ 0,01
€ 0,01

€ 1.500,00

€ 83,99

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

€ 6.074,56

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

€ 8.563,73

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

€ 6.605,39

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

€ 3.000,00

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

€ 708,65

ACT-124/0949-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 300,00

ACT-124/0949-00/6132040/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 83,99
€ 20,00
€ 20,00
€ 21,66
€ 21,66
€ 81,77
€ 81,77

I.K. 18
GBB-FIN/0119-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

81.385,00

GBB-FIN/0119-01/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

900,00

296,85

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

3.000,00

3.691,72

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

810.849,81

1.017,06

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

1.350.000,00

€ 1.461,36

GBB-BEIG/0802-01/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

10.027,00

€ 1,13

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

5.827,36

GBB-FIN/0899-03/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

3.050,00

GBB-FIN/0899-01/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

1.950,00

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

124.770,00

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

8.600,00

GBB-WIEB/0119-02/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

15.000,00

GBB-WIEB/0119-02/6110500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

11.000,00

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

28.100,00

GBB-LOG/0119-00/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-SPORT/0119-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-SPORT/0119-00/6132010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 296,85

1,13
€ 995,74
995,74
€ 3.950,00
3.950,00
€ 1.197,10
1.197,10
€ 225,00
225,00

2.700,00

€ 500,00
500,00

GBB-WIEB/0119-02/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

13.000,00

€ 85,85

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

149.705,08

€ 432,03

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

16.511,37

GBB-LOG/0200-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

300,00

GBB-LOG/0200-00/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

517,88
€ 100,00
100,00

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

109.150,19

€ 3.247,42

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

8.543,73

€ 2.359,50

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

6.625,39

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

2.945,00

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

28.765,00

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

24.851,99

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

730,31

73,98

GBB-WIEB/0680-00/6110460/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

24.990,25

2.014,54

GBB-ECZ/0720-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

600,00

€ 600,00

GBB-ECZ/0710-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

8.977,89

€ 60,00

GBB-ECZ/0720-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

600,00

€ 450,00

GBB-ECZ/0720-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

800,00

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

2.250,00

GBB-FIN/0740-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

3.437,50

GBB-FIN/0740-02/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

3.510,00

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

1.800,00

GBB-WJ/0750-00/6132040/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

24.350,00

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

5.350,00

GBB-AC/0820-00/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

425,00

GBB-AC/0820-00/6441990/

2.359,50
€ 300,00
300,00
€ 2.088,52

1.110,00
€ 72,93
72,93
€ 293,39
293,39
€ 29,91
29,91
€ 85,00
85,00

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

654,46

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

187,46

ACT-144/0899-03/6100100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

5.445,00

ACT-144/0899-03/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

3.500,00

GBB-LOG/0119-00/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

10.000,00

GBB-LOG/0100-00/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U
10.600,00

GBB-LOG/0800-03/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

1.850,00

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

€ 450,45
450,45
€ 3.251,88

€ 4.901,61
3.127,27
1.774,34

7.800,00

GBB-CBS/0800-04/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U
GBB-AC/0820-00/2400900/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

22,62

3251,88

GBB-LOG/0800-01/2400000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

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

€ 22,62

€ 1.720,14
1.720,14

11.250,00

GBB-CBS/0820-00/2400900/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 9.825,20
9.825,20

GBB-L/0390-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

100,00

ACT-24/0309-00/6492030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

9.000,00

GBB-LOG/0899-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

2.500,00

€ 54,00
54,00
€ 730,00

GBB-LOG/0899-04/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

250,00

GBB-LOG/0802-01/6119900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

480,00

GBB-BIB/0703-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

13.300,00

GBB-BIB/0703-00/6129990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

500,00

GBB-OW/0750-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

440,00

GBB-OW/0750-03/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

150,00

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

26.700,00

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

€ 500,00

€ 70,00
70,00
€ 7,20
312,98

GBB-FIN/0119-00/6160500/
BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN/U

7,20

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

11.483,11

€ 312,98

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

19.864,00

€ 278,11

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

2.125,00

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

10.500,00

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

1.500,00

GBB-HUMB/0800-02/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

264,00

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

4.695,20

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

25.419,50

GBB-OW/0701-01/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

12.919,34

GBB-OW/0200-00/2200800/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

60.000,00

GBB-OW/0990-00/2230000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

15e zaak:

278,11
€ 300,00
300,00
€ 48,20
48,20
€ 162,75
162,75
€ 27.180,00
27.180,00

Tweede wijziging financieel meerjarenplan 2013-2015 – goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota;
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de
staat van het financiële evenwicht;
Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar
waarop het meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en
uitgaven bevat van enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige
beleid;
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming
bevat van enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op
kasbasis per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de
autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van
het meerjarenplan betrekking heeft groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de
autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is
aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 15 onthoudingen
Enig artikel.
Keurt onderstaande tweede wijziging van het meerjarenplan 2013-2015 goed, dat
samengevat volgende financiële resultaten geeft:
Resultaat op kasbasis:
2013 =
2014 =
2015 =

16e zaak:

Autofinancieringsmarge:

8.764,63 euro 2013 =
364.718,33 euro 2014 =
21.821,86 euro 2015 =

- 4.585.127,76 euro
- 4.199.466,24 euro
- 3.787.103,34 euro

Tweede wijziging budget 2013

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op omzendbrief BB 2012/1 d.d. 20 juli 2012 houdende instructies voor het opstellen
van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat het budget bestaat uit een beleids- en een financiële nota;
Overwegende dat de doelstellingennota uit de beleidsnota van het budget de
beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat die zijn opgenomen in de strategische nota
van het meerjarenplan;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis van het budget positief is;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge van het budget gelijk is aan de
autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De

Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 15 onthoudingen
Artikel 1.
Keurt de tweede wijziging goed van het budget 2013 waarvan het resultaat op kasbasis
8.764,63 en de autofinancieringsmarge - 4.585.127,76 euro bedraagt.
Art. 2.
Voegt de investeringsuitgaven, zoals voorzien in voorliggende budgetwijziging, toe aan de
lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten.
17e zaak:

Aquafinproject 22.254 afkoppeling Strombeek-Bever – fase 1
- Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Aquafin

Aangezien Aquafin conform het investerings/optimalisatieprogramma voor 2011 en
conform het technisch plan het project 22.254 "Afkoppeling Strombeek fase 1 " dient uit
te voeren;
Aangezien dit plan voorziet in de heraanleg en organisatie van de bovenbouw van de
wegenis en pleinen in haar oorspronkelijk gebruik en volgens het actueel bestaande
wegenisprofiel;
Aangezien parallel hiermee en rekening houdend met ruimtelijke en verkeerstechnische
aanbevelingen afkomstig uit het masterplan Strombeek-Bever de gemeente de volgende
werken wenst uit te voeren, namelijk “De verfraaiing van de Wemmelsestraat, de
Kloosterstraat, de Jan Mulsstraat, het Gemeenteplein en het Sint-Amandsplein” in het
kader van het Masterplan Strombeek;
Gelet op de financiële opportuniteit die hierdoor voor de gemeente ontstaat om de
beooogde deze verfraaiing slechts als een meerwerk te moeten financieren;
Aangezien de partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen
belang dienen te worden samengevoegd;
Overwegende dat het geraamde budget voor de verfraaiing van de reeds vernoemde
straten en pleinen ter discussie ligt voor opname in het meerjarenplan 2014-2019, zodat
vooralsnog enig voorbehoud dient gemaakt met betrekking tot de uiteindelijke financiële
haalbaarheid van de gewenste verfraaiing;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de gemeentelijke werken " Verfraaiing van de Wemmelsestraat, de
Kloosterstraat, de Jan Mulsstraat, de Gemeenteplein en het Sint-Amandsplein",
gelijktijdig uit te voeren met het Aquafinproject 22.254 Afkoppeling Strombeek fase 1,
onder voorbehoud dat de financiële middelen hiertoe kunnen worden opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019.
Art. 2.
Akkoord te gaan met het voorstel van samenwerkingsovereenkomst om de gemeentelijke
werken en het Aquafinproject gelijktijdig te laten uitvoeren met de nv Aquafin.
18e zaak:

Aquafinproject 22.254 afkoppeling Strombeek-Bever – fase 1
- Goedkeuring addendum bij de overeenkomst van 1 september 2010
omtrent de studie van Aquafinproject 22.254

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Aangezien de gemeente in het kader van het masterplan voor het centrumgebied van
Strombeek-Bever de Wemmelsestraat, de Kloosterstraat, de Jan Mulsstraat, de
Gemeenteplein en het Sint-Amandsplein wenst te verfraaien;
Aangezien de partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen
belang dienen te worden samengevoegd;
Gelet op het feit dat nv Aquafin op 1 september 2010 reeds een overeenkomst heeft
afgesloten met de tijdelijke handelsvereniging (THV) Grontmij-Libostgroep-Stokmans, die
daardoor voor haar zal optreden als studiebureau voor deze werken;
Overwegend dat het logisch is dat, met toepassing van artikel 17, § 2, 2°, a, van de wet
van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, de volledige studieopdracht voor het
gemeentelijk aandeel in de uit te voeren werken eveneens aan THV Grontmij-LibostgroepStokmans toe te vertrouwen;
Overwegend dat dit mogelijk is omdat de geraamde kost voor deze opdracht niet hoger is
dan 50% van de kost van de oorspronkelijke studieopdracht;
Gelet op het voorstel van addendum bij de overeenkomst van 1 september 2010 omtrent
de studie voor het Aquafinproject 22.254 "Afkoppeling Strombeek fase 1" tussen nv
Aquafin en THV Grontmij-Libostgroep-Stokmans dat aan de dienst Openbare Werken
werd bezorgd;
Gelet op het feit dat de gemeente op basis van dit addendum als derde partij, conform
met de bepalingen van de reglementering inzake de overheidsopdrachten, een beroep zal
kunnen doen op THV Grontmij-Libostgroep-Stokmans voor de studie, het ontwerp, de
opvolging enz. van haar aandeel in de beoogde werken;
Overwegende dat op het moment van het afsluiten van de overeenkomst tussen Aquafin
en THV Grontmij-Libostgroep-Stokmans er nog geen concrete, ruimtelijke en
verkeerstechnische aanbevelingen bestaan m.b.t. het masterplan voor het centrumgebied
van Strombeek-Bever en dat deze aanbevelingen nodig zijn om de beoogde
gemeentelijke verfraaiingswerken te kunnen uitvoeren;
Overwegende dat het te kiezen straatprofiel een zeer belangrijke factor vormt in dit
proces met het oog op duurzame verplaatsingen, beleving van de omgeving en gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen en maar tevens in toepassing uitgevoerd moet worden aan de
verschillende mobiliteitsvoorwaarden, normeringen en type bestek 250 om de verwachte
subsidies te kunnen bekomen;
Gelet op het huidig conform verklaard mobiliteitsplan van 12 juni 2012 van de gemeente
erwaarin voor de deelgemeente Strombeek-Bever geen concrete maatregelen voor de
respectieve thema's openbaar vervoer, verkeerscirculatie en openbaar vervoer, konden
worden opgegeven daar het masterplan pas in de opstartfase was;:

Overwegend dat het dus noodzakelijk is om deze hoger vermelde thema's verder uit te
werken en te onderzoeken zodat de principes in de op te maken ontwerpen als
uitgangspunt kunnen dienen;
Overwegend dat dit onderzoek best gebeurt door het herzien van het huidige
mobiliteitsplan voor de deelgemeente Strombeek en dit geheel volgens de vastgestelde
richtlijnen in het mobiliteitsdecreet;
Gezien derhalve aan te bevelen is om middels het bovenvermeld addendum ten laste van
de gemeente de volgende subopdrachten aan THV Grontmij-Libostgroep-Stokmans toe te
vertrouwen:
•
herziening van het huidig mobiliteitsplan van de gemeente Grimbergen voor de
deelgemeente Strombeek-Bever;
•
de studie voor "de verfraaiing van de Wemmelsestraat, de Kloosterstraat, de Jan
Mulsstraat, het Gemeenteplein en het Sint-Amandsplein en de Aquafin werken.
Overwegende dat een budget voor de "studie onderzoek herinrichting van de
verkeerscirculatieplan voor deelgemeente Strombeek in functie van het mobiliteitsplan" in
BW2 opgenomen wordt;
Overwegende dat het geraamde budget voor de verfraaiing van de reeds vernoemde
straten en pleinen ter discussie ligt voor opname in het meerjarenplan 2014-2019, zodat
vooralsnog enig voorbehoud dient gemaakt met betrekking tot de uiteindelijke financiële
haalbaarheid van de gewenste verfraaiing;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met voorstel van addendum bij de overeenkomst van 25 mei 2011
omtrent de studie voor het Aquafinproject 22.702 "Afkoppeling Strombeek fase 1" onder
voorbehoud dat de financiële middelen hiertoe kunnen worden opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019.
Art. 2.
Akkoord te gaan de studie voor " Verfraaiing van de Wemmelsestraat, de Kloosterstraat,
de Jan Mulsstraat, de Gemeenteplein en het Sint-Amandsplein en de Aquafin werken" als
aanvullende opdracht op de studie van hoger vermelde werken te laten uitvoeren door
het reeds door Aquafin aangestelde studiebureau zijnde THV Grontmij-LibostgroepStokmans, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel onder voorbehoud dat de financiële
middelen hiertoe kunnen worden opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019.
Art. 3.
Akkoord te gaan om de door Aquafin aangestelde studiebureau zijnde THV GrontmijLibostgroep-Stokmans, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel opdracht te geven de
"studie onderzoek herinrichting van de verkeerscirculatieplan voor deelgemeente
Strombeek in functie van het mobiliteitsplan" ondervoorbehoud dat de financiële middelen
voorzien in BW2 goedgekeurd worden door het college.

TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN
19e zaak:

Aanpassing huishoudelijk reglement speelpleinwerking aangevraagd door
raadslid Gerlant Van Berlaer

Voorstel raadslid Gerlant Van Berlaer
De gemeenteraad hoort de toelichting van raadslid Gerlant Van Berlaer betreffende
volgend voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement van de
speelpleinwerking:
Gelet op het huishoudelijk van de reglement speelpleinwerking zoals goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 24 januari 2002, aangepast in de gemeenteraadszittingen van
27 februari 2003,18 december 2003, 26 januari 2006,28 februari 2008 en 24 februari
2011;
Gelet op de laatste aanpassingen besloten in de gemeenteraadszitting van 28 maart
2013;

Gelet op de recente verslagen over het succes van de Grimbergse speelpleinwerking en
de positieve manier waarop Grimbergen hiermee ook de pers en de publieke opinie haalt;
Gelet op de duidelijke vraag naar meer opvangcapaciteit, die ook de vraag naar
monitoren en locaties doet toenemen;
Gelet op de voorspiegeling dat uitbreiding van de scholencapaciteit te Grimbergen, ook
verdere toename van de vraag naar capaciteit in de opvang van de speelpleinwerking
werking zal meebrengen;
Gelet op de sociale rol die het gemeentebestuur dient te spelen ten aanzien van iedereen
maar niet in het minst de behoeftigen onder haar bevolking;
Gelet op het feit dat de speelpleinwerking voornamelijk van belang is voor gezinnen
waarvoor er reizen, kampen en stages eerder duur uitvallen;
Gelet op het feit dat kinderen en kinderopvang zeer belangrijk zijn voor het college van
burgemeester en schepenen en voor het OCMW- bestuur, getuige alle
intentieverklaringen in beide beleidsnota's;
Gelet op het belang van evenwichtige voeding en het aanmoedigen van het gebruik van
het openbaar vervoer, beide meermaals weergegeven in bovenstaande
intentieverklaringen;
Gelet op de eerder beperkte financiële impact van voorgestelde wijzigingen, zeker in
vergelijking met bijdragen van de gemeente aan erediensten en folkloristische
activiteiten;
Gelet op de recente lokale gebruiken wat betreft politiek bestuur;
Gelet op het feit dat de veranderingen zoals besloten in de gemeenteraadszitting van 28
maart 2013 vanwege het reeds gedrukt zijn van de folders voordien, en het nog niet
gedrukt zijn van de folders voor volgend jaar (2014) nog niet in de praktijk ten uitvoer is
kunnen worden gebracht;
vraagt de fractie sp.a Grimbergen de herroeping van de beslissing van de gemeenteraad
van 28 maart 2013, 3e zaak, en de stemming over de volgende alternatieve beslissingen:
Artikel 1.
De aanpassingen aan het huishoudelijk reglement speelpleinwerking te herroepen.
Artikel 2.
Voormalig artikel 1 als volgt aan te passen:
•
chocomelk/fruitsap te voorzien in de voormiddag;
•
de busdienst 's avonds te reorganiseren zodat maar een bus ingelegd moet worden,
en dit na één jaar te evalueren;
•
de warme maaltijden 's middags te behouden en deze te verschaffen aan het
vigerende gemeentescholentarief;
•
de tarieven niet te verhogen met meer dan de indexatie;
•
te streven naar uitbreiding van de opvangkampen het als tegemoetkoming aan de
steeds luider wordende vraag van de bevolking;
•
het tarief van busritten zo democratisch mogelijk te houden en dus af te zien van de
eerder beoogde verhoging.
Artikel 3.
Rekening houdend met het bepaalde in artikel 2, het gecoördineerd huishoudelijk
reglement van de gemeentelijke speelpleinwerking als dusdanig aan te passen en te
zijner tijd opnieuw ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Antwoord schepen Patrick Vertongen
Gelet op het antwoord van schepen Patrick Vertongen, bevoegd voor jeugd, waarin deze
de volgende elementen aanhaalt:
Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 maart 2013 werden een aantal wijzigingen aan
het huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking goedgekeurd. Deze aanpassingen
zijn in werking getreden vanaf 15 april 2013 en werden bijgevolg al toegepast voor de
speelpleinwerking tijdens de zomervakantie van 2013.

Ondertussen hebben we evaluaties plaatsgevonden tussen onze diensten, monitoren, de
directie van de GBS Mozaïek en leerkrachten en mezelf. Rekening houdend hiermee kan
ik de volgende reacties geven op de voorstellen van raadslid Gerlant van Berlaer:
•

het voorzien van chocomelk/fruitsap in de voormiddag:

Ervaring tijdens de zomervakantie heeft uitgewezen dat kinderen eigen drankje
meebrengen en/of kraantjeswater drinken aan de beschikbare fonteintjes, wat trouwens
veel gezonder is dan fruitsap/chocomelk. We die niet meegesleurd te worden met zware
bakken en er is geen risico meer op scherven als gevolg van flesjes die stukken vallen.
•

reorganiseren van de busdienst ’s avonds zodat maar één bus ingelegd moet worden,
en dit na één jaar te evalueren.

Tijdens de zomervakantie werd’s avonds, zoals beslist op 28 maart, maar 1 grote bus
voor alle haltes ingelegd. Na een aanpassingsperiode voor animatoren en ouders zijn er
geen problemen gemeld.
•

behoud van de warme maaltijd ’s middags aan het vigerende gemeentescholentarief

Tijdens de zomer was er veel minder stress in de refter, en dit zowel bij de kinderen als
bij de monitoren. Bij het verbruik van warme maaltijden moeten de jongste kinderen
immers geholpen worden. We hebben geen opmerkingen gekregen van ouders. Kinderen
brengen hun boterhamen mee. Omdat logistiek personeel niet moest worden ingezet om
maaltijden te bedienen, af te wassen en de keuken op te kuisen kon er meer tijd worden
besteed voor de opkuis van de lokalen. Er verder tijdens de middagpauze meer tijd
worden besteed en spel en ontspanning voor de kinderen.
•

de tarieven niet te verhogen met meer dan de indexatie

De indexatie werd al toegepast voor de zomervakantie. Het tarief van 1 euro per busrit is
niet overdreven: het tarief voor een busrit met de lijnbus bedraagt 1,40 euro. Hetzelfde
kan gezegd worden over de dagprijs: de indexatie werd toegepast. Verder werden de
prijzen van de omliggende gemeenten nagegaan en werd daar een algemene deler van
genomen.
•

streven naar uitbreiding van de opvangcapaciteit

De maximale capaciteit van de school in de Mozaïek is bereikt. Vandaag laten we
maiximaal 265 kinderen per dag toe. Dat heeft te maken het feit dat in steeds meer
klassen gebruik gemaakt wordt van projectoren en digitale borden. Deze klassen worden
niet gebruikt voor de speelpleinwerking omwille van risico op hoge kosten bij
beschadiging. Nog meer kinderen toelaten is vragen om problemen. Er kan in dit verband
verwezen worden naar de andere opvangmogelijkheden in onze gemeente, zoals de
sportkampen via de sportraad en andere initiatieven van verenigingen. Kinderen krijgen
een brochure mee in de school waarin alle initiatieven zijn vermeld die betrekking hebben
op kinderopvang gekoppeld aan speelmogelijkheden.
Tussenkomst raadslid Jean-Paul Windelen
Raadslid Jean-Paul Windelen krijgen dat hij zich ook bedenkingen gemaakt heeft tijdens
de gemeenteraadszitting van 28 maart 2013. Hij wijst er op dat de stad Antwerpen de
inschrijvingen voor het speelplein net goedkoper gemaakt heeft voor leden van een
jeugdbeweging.
Raadslid Jean-Paul Windelen haalt verder aan dat zijn zoon op het speelplein actief is
geweest en het verbruik van de chocomelk steeds ervaren heeft als een rustpunt, waarbij
iedereen hetzelfde drankje kreeg.
Verder meent raadslid Jean-Paul Windelen dat de hulp die moet worden geboden bij het
verbruiken van warme maaltijden ook moet worden geboden bij het verbruiken van
boterhammen, terwijl deze boterhammen bovendien in de warmte bewaard worden zodat
zich bacteriën kunnen ontwikkelen.
Tot slot haalt raadslid Jean-Paul Windelen aan dat de monitoren de warme maaltijden die
werden geserveerd steeds graag gegeten hebben: samen eten schept een band. De
warme maaltijden konden voor de monitoren ook beschouwd worden als een aanvulling
op de lagere vergoedingen.
Tussenkomst raadslid Jelle De Wilde

Raadslid Jelle Dewilde haalt aan dat de monitoren vonden dat de speelpleinwerking
tijdens de zomervakantie goed verlopen was, en dit ondanks enig protest vooraf.
Hij benadrukt dat de grenzen van de capaciteit van het speelplein bereikt zijn. Meer
kinderen aanvaarden is niet werkbaar naar de verantwoordelijkheid van de monitoring
toe.
Conclusie raadslid Gerlant Van Berlaer
Raadslid Gerlant van Berlaer wenst zijn voorstel ter stemming voor te leggen.
Gaat over tot de stemming:
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, Jean Dewit;
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
stemmen voor:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Marc Hamelrijckx;
BESLIST:
Enig artikel.
Het voorstel van raadslid Gerlant Van Berlaer betreffende houdende aanpassing
huishoudelijk reglement speelpleinwerking te verwerpen.

20e zaak:

Strijd tegen het concentratiebeleid van vliegtuighinder over de Noordrand
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

Voorstel raadslid Bart Laeremans
De gemeenteraad hoort de toelichting van raadslid Bart Laeremans betreffende volgend
voorstel inzake de strijd tegen het concentratiebeleid van vliegtuighinder over de
Noordrand:
Het begint stilaan te dagen dat de inwoners van de Noordrand de dupe zijn van een nieuw
concentratiebeleid door federaal Verkeersminister Wathelet. Via verschillende
opeenvolgende ingrepen slaagde deze minister erin om de gedeeltelijke spreiding van de
geluidshinder ongedaan te maken en om de ingebouwde rustmomenten af te schaffen.
Hierdoor wordt de hinder voor onze regio zowel overdag als ’s nachts groter dan ooit. De
beperkte engagementen uit vroegere akkoorden die de hinder voor onze streek moesten
verlichten, worden daarentegen niet doorgevoerd.
Het gaat om een doelbewuste, weldoordachte strategische operatie die er op gericht is
om Brussel en de Oostrand maximaal te ontlasten en de hinder bijgevolg af te wentelen
op de Noordrandgemeenten. Brave protesten hiertegen hebben weinig zin. Er zal krachtig
uit de hoek moeten gekomen worden, ongetwijfeld ook met juridische procedures. De
noodzaak hiertoe is groot, want het gaat over de gezondheid van een heel groot deel van
onze inwoners. Op een druk bijgewoonde open vergadering van de Milieuraad werd dit op
19 september door cardioloog Marc Goethals nogmaals uitvoerig aangetoond.
In dit kader moeten we vaststellen dat de strijd voor een billijke spreiding tot op heden
haast uitsluitend gevoerd werd met private middelen en met de onvermoeibare inzet van
de mensen van Actie Noordrand en de vzw Boreas. Alleen al de gerechtelijke acties
hebben meer dan 200.000 euro gekost, middelen die grotendeels via allerlei
benefietacties vergaard werden.
De gemeente Meise heeft de betrokken organisaties in het verleden continu gesponsord,
maar Grimbergen vond dit niet nodig.

Uit de vergadering van gisteren is gebleken dat het noodzakelijk is om het verzet tegen
het concentratiebeleid te professionaliseren, ook al omdat onze tegenstanders op veel
meer macht, middelen en professionele krachten kunnen rekenen. Het is niet doenbaar
dat iedere gemeente afzonderlijk een personeelslid in dienst zou nemen om dit dossier te
beheersen, maar een gezamenlijke aanwerving van een deskundige is meer dan gewenst.
Op deze manier zouden de Noordrandgemeenten het dossier van nabij kunnen volgen en
zou er op een doordachte wijze aan informatiespreiding kunnen gedaan worden. Het is de
hoogste tijd dat de vijf Noordrandgemeenten hieromtrent aan tafel gaan zitten.
Voorstel:
De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege dringend een overleg
op gang trekt met de vijf Noordrandgemeenten. Dit moet leiden tot een structurele
financiële ondersteuning van Actie Noordrand en de vzw Boreas en tot de uitbouw van
een gezamenlijke, intergemeentelijke dienst, die waakt over de belangen van de
Noordrandgemeenten op het vlak van geluidshinder.
Deze dienst moet professioneel bemand worden met minstens één voltijdse deskundige
die met de materie vertrouwd is. Betrokkene moet de dossiers opvolgen, de
beleidsverantwoordelijken informeren en de milieudiensten permanent bijscholen. Ook
informatie naar de bevolking kan via deze weg gekanaliseerd worden.
Antwoord burgemeester Marleen Mertens
Burgemeester Marleen Mertens schetst de historiek van dit dossier:
In mei 2011 werd er al door verschillende gemeenten een brief gericht naar Vlaams
minister-president Kris Peeters en naar de bevoegde federale minister Etienne Schouppe.
Op 6 augustus 2012 vertrok een nieuwe brief, die nog eens bekrachtigd werd met een
schrijven van 28 augustus 2012, waarin aan de betrokken excellenties gevraagd werd om
het regeerakkoord in verband met de spreiding van het vliegtuigverkeer uit te voeren.
Hierop volgden antwoorden van Vlaams minister-president Kris Peeters en van de
inmiddels betrokken federale minister is Joelle Milquet en Vincent Van Quickenborne. Op
16 april 2013 werd door de gemeenten Machelen, Vilvoorde, Wemmel en Grimbergen een
nieuw gezamenlijk schrijven gericht aan de federale eerste minister en vice-eerste
minister, evenals aan de Vlaamse minister-president.
Recent worden we geconfronteerd met het bericht dat hogere windsnelheden worden
toegelaten om op te stijgen. Onze reactie hierop is verwerkt in een nieuwe brief.
Wat betreft de vraag om met betrekking tot deze problematiek een extra deskundige aan
te stellen wijst burgemeester Marleen Mertens erop dat dit niet haalbaar is.
Aangaande het financieel ondersteunen van de werking van vzw Boreas merkt de
burgemeester op dat het niet haalbaar is om allerhande vzw is te financieren en dat we
juridische stappen uiteindelijk zelf zullen moeten zetten en financieren.
Wat het overleg betreft tussen de betrokken gemeenten verwijst burgemeester Marleen
Mertens naar een praktisch voorstel dat geformuleerd werd door schepen Eddie Boelens.
2 keer per jaar vergadert de Overlegcommissie Luchthaven. Deze commissie is een
technische commissie, die zich niet specifiek over de spreiding van de vluchten buigt. Dit
kan er echter wel ter sprake gebracht worden. Met de betrokken gemeenten van de
Noordrand zullen voortaan een week voor de vergadering van de Overlegcommissie
Luchthaven een overleg organiseren. Dit moet ons toelaten om interventies op een betere
manier voor te bereiden en om tot een gecoördineerde aanpak te komen.
Tussenkomst van raadslid Gerlant Van Berlaer
raadslid in Gerlant van Berlaer wijst op het belang van de expertise die werd opgebouwd
door dr. Goethals. Deze expertise moet ingezet worden. Hij pleitte voor om, indien
financiële steunverlening moeilijk ligt, logistieke steun te verlenen.
Tussenkomst van schepen Eddie Boelens
schepen Eddie Boelens bevestigt de expertise van dr. Goethals en geeft aan dat het
college met hen en met anderen in contact is. Hij geeft aan dat we met de andere
betrokken gemeenten aan tafel zullen zitten en de nodige informatie zullen inwinnen. Hij
wijst er op dat financiële steun aan de vzw Boreas inderdaad als een precedent zou
kunnen worden aangegrepen door andere vzw's. Het komt er volgens schepen Eddie
Boelens op aan om het overleg te verbeteren, om waar nodig juridische stappen te zetten

en om ons hierbij inhoudelijk te laten bijstaan en gehoor te geven aan de personen die
sterk op deze problematiek betrokken zijn.
Tot slot wijst schepen Eddie Boelens erop dat het gebrek aan gehoor voor de problemen
in de Noordrand geen gevolg is van een gebrek aan kennis. Franstalige politici hebben het
laken inderdaad naar hun kant getrokken. We dienen de druk op te voeren om politiek
impact te hebben op een dossier dat zeer communautair gespeeld wordt.
Conclusie raadslid Bart Laeremans
Raadslid Bart Laeremans vindt deze reactie vanuit het college te vrijblijvend. Hij meent
dat we nu druk moeten uitoefenen. Met de verkiezingen voor de boeg kan druk iets in
beweging zetten en politici over de brug trekken. De Vlaamse vice-premiers worden nu
eenmaal in Oostende, Aalter en Brugge. We mogen dit momentum volgens raadslid Bart
Laeremans niet laten voorbijgaan.
Hij wijst er op dat als elk van de betrokken gemeenten bereid zou zijn om 1/5 te betalen
van de loonkost voor een deskundige er eventueel een marge zou kunnen worden
gecreëerd voor de financiering van Boreas als de omvang van de betrekking van de
deskundige teruggebracht wordt tot 4/5.
Raadslid Bart Laeremans vraagt aandacht voor het feit dat de Groep Noordrand uit
vrijwilligers bestaat die het goed menen. Wanneer zok echter niet gesteund worden, za
de de Groep Noordrand stilvallen. Het is belangrijk om de diensten op permanente wijze
te voeden.
Daarom vraagt raadslid Bart Laeremans om tot de stemming over zijn voorstel over te
gaan.
Gaat over tot de stemming:
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,
Alena Van den Bussche, Eddie Boelens, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
onthouden zich:
Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters;
stemmen voor:
Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Enig artikel.
Het voorstel van raadslid Bart Laeremans betreffende de strijd tegen het
concentratiebeleid van vliegtuighinder over de Noordrand te verwerpen.

Mondelinge vragen
Vanwege raadslid Gerlant Van Berlaer
Raadslid Gerlant Van Berlaer haalt aan dat de sporthal Vertommen niet meer in goede
staat is. Het regent er binnen.
Schepen William De Boeck reageert met de mededeling dat de raad vandaag in het kader
van de budgetwijziging kredieten heeft goedgekeurd om het dak van de sporthal
Vertommen te herstellen.
Vanwege raadslid Eric Nagels
Raadslid Eric Nagels haalt aan dat de bewoners van de wijk Verbrande Brug last hebben
gehad van geurhinder van Indaver. Hij wijst er op dat het bedrijf nog maar net een
nieuwe vergunning kreeg en wenst te weten welke maatregelen het bestuur heeft
genomen.

Schepen Eddie Boelens bevestigt dat Indaver in de maand augustus PMD-zakken van de
stad Brussel niet correct verwerkt heeft en dat dit leidde tot geurhinder. Deze zakken
bleven onder de blote hemel liggen in plaats van afgedekt te worden. Met betrekking tot
dit incident heeft Indaver maatregelen genomen. Het afval in kwestie werd afgevoerd
naar Beveren. Er is met Indaver een vergadering gepland op 16 oktober eerstkomend.
Tijdens deze vergadering zal het incident met de PMD-zakken ter sprake worden
gebracht. De indruk ontstaat dat fouten zoals deze gebruikt worden om reële problemen
goed te praten. De nodige waakzaamheid zal dan ook aan de dag gelegd worden.
Vanwege raadslid Karlijne Van Bree
Raadslid Karlijne van Bree wijst erop dat het in werking treden van het nieuwe
mobiliteitsplan van Brussel ertoe leidt dat wie vroeger bij de Heizel parkeerde dat nu niet
meer doet. Nu wordt Strombeek-Bever als parkeerplaats gebruikt. Mevrouw Van Bree
wenst te weten of het college van burgemeester en schepenen zich hiervan bewust is.
Schepen Paul Hermans antwoordt dat er een vergadering heeft plaatsgevonden met de
stad Brussel en de gemeente Wemmel in de week voor de gemeenteraadszitting van
vandaag en dat deze problematiek hierbij aan bod kwam. Hij verwijst naar het feit dat de
mobiliteitsambtenaar actueel gegevens verwerkt over bewonersparkeren in de buurt bij
de Heizel. Hij geeft aan dat het zeker niet de bedoeling is om in Grimbergen randparkings
te ontwikkelen. Men dient deze problematiek immers breder te bekijken. Grote
parkeerplaatsen veroorzaken een aanzuigeffect en bieden daarom geen oplossing. Over
deze zaak zal verder overleg met de stad Brussel volgen. Het is van belang om hierbij
reglementeringen op elkaar af te stemmen en om niet de fout te maken om zonder
overleg te handelen.
Burgemeester Marleen Mertens vult aan door erop te wijzen dat aan de provincie
gevraagd is om dit probleem op te pikken. Het is de bedoeling dat de provincie flankerend
zal helpen.
Vanwege raadslid Bart Laeremans
•

Raadslid Bart Laeremans informeert naar het reilen en zeilen binnen Den Diepen
Boomgaard. Naar verluidt zou 3W Plus zich teruggetrokken hebben en zouden er
binnenkort geen lonen meer kunnen worden uitbetaald. Het lijkt erop dat de
schuldenberg groter is dan werd gedacht. Raadslid Laeremans wenst te weten waar
hij de jaarrekeningen van Den Diepen Boomgaard zou kunnen inkijken. Hij herinnert
eraan dat de gemeenteraad een lening heeft toegestaan aan Den Diepen Boomgaard.
Raadslid Paul Hermans antwoordt dat Den Diepen Boomgaard een moeilijke periode
kent en thans wordt aangestuurd door een nieuwe raad van bestuur. Op dit ogenblik
wordt onderzocht of de exploitatie zou kunnen worden overgedragen aan de Broeders
van Liefde. Zij toonden zich immers geïnteresseerd om als derde partner in dit project
te stappen. De rest van de werking zou dan bij de huidige vzw blijven. Raadslid Paul
Hermans benadrukt de maatschappelijke meerwaarde van Den Diepen Boomgaard en
drukt de hoop uit dat dit project verder zou kunnen blijven bestaan. Hij verduidelijkt
nog dat 3W Plus een rol blijft spelen.

•

Raadslid Bart Laeremans wijst erop dat het gemeentepersoneel klaagt over het
werkschoeisel. Dit schoeisel is niet van deugdelijke kwaliteit. Dit verandert niet door
een tweede paar botten ter beschikking te stellen. Hij vraagt om het personeel uit te
rusten met behoorlijke werkschoenen.

Vanwege raadslid Gerlant Van Berlaer
Raadslid Gerlant Van Berlaer wijst erop dat de 4e donderdag van december op de 26e
valt en dat er op deze dag daarom geen gemeenteraadszitting plaats zal kunnen vinden.
Hij wenst te weten of de gemeenteraadszitting van december daarom zal doorgaan op de
19e.
Burgemeester Marleen Mertens antwoordt dat er een financiële gemeenteraad zal
doorgaan in de maanden november of december, maar dat de planning hiervan nog niet
duidelijk is. Zij raadt de gemeenteraadsleden aan om de donderdagavonden in deze
maanden vrij te houden.

Vanwege raadslid Eric Nagels
Raadslid Eric Nagels haalt aan dat Groen actie voert tegen de verbreding van de Ring 0 en
hierbij een accent legt op de problematiek van het fijn stof. Aansluitend hierbij wijst hij
erop dat er nieuwe reglementering in verband met fijn stof in werking is getreden die
gevolgen heeft voor de overslag en de opslag van producten in bulk. Deze nieuwe
reglementering is van toepassing op de activiteiten van breekwerven zoals ABR, STAR en
De Dijcker. Op de sites hiervan zie je soms hopen liggen die reiken tot boven de
sproeitoestellen. Bij droog weer zie het stof zo opwaaien. Raadslid Nagels vindt dan ook
dat er vanuit de gemeente stappen moeten worden ondernomen.
Schepen Eddie Boelens erkent dat zich voor sommige bedrijven problemen stellen en dat
deze bedrijven een te grote opslag realiseren. Hij wijst erop dat de milieudienst dit tracht
op te volgen. Vergunningen worden afgeleverd onder strikte voorwaarden. De opvolging
van één en ander is echter niet eenvoudig waar te maken door 2 personeelsleden. De
milieudienst kent de nieuwe normen.
Raadslid Eric Nagels vraagt om de betrokken bedrijven op hun verantwoordelijkheid te
wijzen.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 29 augustus 2013 zodat deze, overeenkomstig artikel 33,
4de lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.
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