GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 OKTOBER 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. Brabantnet: toelichting bij tramlijnen Jette - Tervuren en Boom-Brussel
2. Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Algemene vergadering van 18-12-2013:
a) goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
3. Opdrachthoudende vereniging Infrax West –Buitengewone algemene vergadering van
25-11-2013: kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
4. Dienstverlenende vereniging Haviland – Aanduiding voor de volledige verdere
legislatuur van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de
algemene vergadering
5. Dienstverlenende vereniging Haviland – Buitengewone algemene vergadering van 1912-2013: goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
6. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Aanpassing van artikel 236 van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel betreffende nachtprestaties en
prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen
7. Basisonderwijs – Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en evenredige
vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke basisschool Humbeek
vanaf 1 september 2013
8. Basisonderwijs - Aanpassing van het schoolreglement voor de gemeentelijke
basisscholen met ingang van 1 november 2013
9. Stand van zaken capaciteit onderwijs
10. Interne kredietaanpassing met nummer 59 voor het dienstjaar 2012 - Kennisneming
11. Interne kredietaanpassingen met nummers 19 en 20 voor het dienstjaar 2013 –
Kennisneming
12. Administratief toezicht op het O.C.M.W. - Jaarrekening 2011
Definitieve vaststelling door de Gouverneur - Kennisneming
13. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt). - Rekening 2012 – Advies

14. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring
15. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) - Budget 2014 – Akteneming
16. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek-Bever) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring
17. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek-Bever) - Budget 2014 – Akteneming
18. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring
19. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Onze-LieveVrouw (Beigem) - Budget 2014 – Akteneming
20. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig Hart
(Verbrande Brug) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring
21. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig Hart
(Verbrande Brug) - Budget 2014 – Akteneming
22. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring
23. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt) - Budget 2014 – Akteneming
24. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Engelbertus
(Zemst-Laar) - Meerjarenplan 2014-2019 - Akteneming
25. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Engelbertus
(Zemst-Laar) - Budget 2014 – Kennisneming
26. Aanpassing openingsuren containerparken
27. Aanvulling van het addendum bij de overeenkomst van 1 september 2010 omtrent de
studie van Aquafinproject 22.254
28. Uitwerken participatietraject voor de herziening van het mobiliteitsplan (Masterplan
Strombeek-Bever)
29. Aanvaarding van het ontwerp Masterplan Strombeek-Bever.
30. Voorlopige vaststelling van het ontwerp van het RUP Groot-Molenveld.
31. Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/781/13 Jean-Pierre BINST, Kerkveldweg, 1851 Grimbergen
32. Opmaak van een herwaarderingsplan voor een gedeelte van het bij koninklijk besluit
van 9 juli 1980 beschermd dorpsgezicht (Maalbeekvallei) - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
33. Stand van zaken parking C
34. Wijziging van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer inzake het aanpassen van het bestaande parkeerverbod in de
Dorpsstraat

Mondelinge vragen

Besloten zitting
35. Lokale politie - Toewijzing van de functies van inspecteur opengesteld bij de derde
mobiliteitscyclus 2013 - betrekkingen van inspecteur interventie
36. Lokale politie - Toekenning van een vergoeding voor de gevolgen van een
arbeidsongeval
37. Lokale politie - Toekenning van een aanvullende vergoeding voor de gevolgen van
een arbeidsongeval

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
De heren Eric Nagels, Bart Laeremans en mevrouw Kirsten Hoefs vervoegen de
vergadering.
Raadslid Philip Roosen vraagt het woord en formuleert opmerkingen bij de verslaggeving
over de gemeenteraad. Hij wijst erop dat het verslag van de zitting van 26 september
2013 vermeldt dat geen opmerkingen werden geformuleerd bij het verslag van de zitting
van 29 augustus 2013, terwijl dit wel het geval was en vraagt om dit op te nemen. Hij
stelt verder dat het verslag van de zitting van 26 september 2013 elementen bevat die
naar zijn mening tijdens de zitting niet zijn aangebracht.
Aansluitend vraagt hij om de verslagen van de collegezitting tijdig door te sturen. Nu
gebeurt dit volgens hem te laat, terwijl deze de dag na de goedkeuring zouden kunnen
worden verzonden. De gemeentesecretaris krijgt in verband met deze vraag het woord.
Hij verduidelijkt dat de verslagen van de zittingen van het college van burgemeester en
schepenen volgens de desbetreffende bepaling van het Gemeentedecreet uiterlijik op de
dag van de zitting volgend op de zitting waarin zij werden goedgekeurd naar de
gemeenteraadsleden moeten worden verzonden.
1e zaak:

Brabantnet: toelichting bij tramlijnen Jette - Tervuren en Boom-Brussel

Overwegend dat door de openbaarvervoermaatschappij De Lijn in raam van het
Brabantnet een aantal tramlijnen worden voorzien om kwalitatief hoogstaand openbaar
vervoer te kunnen aanbieden;
Overwegend dat 2 van deze tramlijnen gedeeltelijk over Grimbergs grondgebied
(Strombeek-Bever) zullen rijden en impact zullen hebben op het mobiliteitsverloop (en
vnl. voor het deelgebied Strombeek-Bever);
Overwegend dat een aantal voorbereidende studies (bijna) afgerond zijn en reeds een iets
duidelijker beeld kunnen geven van de weerhouden tracés;
BESLIST:
Enig artikel.
De gemeenteraad hoort een toelichting van de openbaar vervoermaatschappij De Lijn
Vlaams-Brabant mbt de stand van zaken en het verder verloop van de voorziene
tramlijnen te Grimbergen in functie van het Brabantnet.
Bij loting word raadslid Anne Deman aangeduid om de stemmingen aan te
vangen.
2e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Algemene vergadering van 1812-2013

a) goedkeuring statutenwijziging en vaststelling van het mandaat van
gemeentelijke vertegenwoordiger

de

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Havicrem;
Overwegende dat een algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op 18-12-2013;
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;
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de goedkeuring van een
statutenwijziging behelst;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door Havicrem aan het gemeentebestuur
werd overgemaakt per brief van 17-9-2013;

Overwegende dat deze wijziging van een aantal artikels in de statuten van Havicrem 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 6-7-2001 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 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 algemeen vergadering bepaalt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7-10-2013
betreffende bovenvermeld ontwerp van statutenwijziging;
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;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontwerp van statutenwijziging dat aan de algemene vergadering
van 18-12-2013 van de opdrachthoudende vereniging Havicrem zal voorgelegd worden.
Art. 2.
De voorgestelde statutenwijziging van Havicrem, zoals opgenomen in het desbetreffend
ontwerp, goed te keuren.
Art. 3.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 18-12-2013 (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:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 VILVOORDE;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Havicrem;
Overwegende dat de algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op 18-12-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op de statuten van Havicrem;
Overwegende dat ons bestuur een gemeentelijke vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger dient aan te duiden voor de algemene vergadering van 18-12-2013;
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 het ontwerp van
statutenwijziging dat zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van 18-122013 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 algemene vergadering van Havicrem van 18-12-2013 waaruit
blijkt dat:
•
19 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
6 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 30 stemmers wordt uitgebracht
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de algemene vergadering van Havicrem van 18-12-2013 waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Alena VAN DEN
BUSSCHE;
•
7 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 30 stemmers wordt uitgebracht
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Eddie BOELENS als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de algemene vergadering van 18-12-2013 van de opdrachthoudende
vereniging Havicrem.
Art. 2.
Mevrouw Alena VAN DEN BUSSCHE als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan
de algemene vergadering van 18-12-2013 van de opdrachthoudende vereniging
Havicrem.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de algemene vergadering van Havicrem op 18-12-2013 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
statutenwijziging.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 VILVOORDE;
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
De heer Marc Hamelrijkx vervoegt de vergadering.
3e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Infrax West –Buitengewone algemene
vergadering van 25-11-2013: kennisname agendapunten 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 de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26-9-2013 waarbij een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor deze buitengewone
algemene vergadering van 25-11-2013 van Infrax West;
Overwegende dat de gemeenteraad in dezelfde zitting het mandaat van deze
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde m.b.t. de voorgestelde statutenwijziging;
Gelet op het schrijven van Infrax West van 17-9-2013 m.b.t. de volgende bijkomende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de buitengewone algemene vergadering van
25-11-2013:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2014;
2. Begroting 2014;

3. Voorlopige resultaten 2013;
4. Toetreding gemeenten voor Esco;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 ook het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze bijkomende
agendapunten dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7-10-2013
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering:
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende bijkomende agendapunten met toelichtingsnota's van
de buitengewone algemene vergadering van 25-11-2013 van Infrax West:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2014;
2. Begroting 2014;
3. Voorlopige resultaten 2013;
4. Toetreding gemeenten voor Esco.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 2511-2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 26-9-2013 werd aangeduid, principieel te mandateren om
de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 TORHOUT;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
4e zaak:

Dienstverlenende vereniging Haviland – Aanduiding voor de volledige
verdere legislatuur van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger in de algemene vergadering

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Haviland;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de statuten van Haviland;
Overwegende dat ingevolge de wijziging van artikel 44 van dit decreet en de formulering
in artikel 34, alinea 7, van de statuten van Haviland de vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van Haviland vanaf 1-5-2013 voor de volledige legislatuur kon
worden aangeduid;
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;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23-5-2013 betreffende de aanduiding van
een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de deelname aan de
algemene vergaderingen van Haviland en dit voor de volledige legislatuur;
Gelet op het voorstel van het college van burgmeester en schepenen van 8-10-2013 om
een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de verdere duur
van deze legislatuur;

Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de verdere volledige legislatuur voor de algemene vergaderingen
van Haviland waaruit blijkt dat
•
18 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
1 stem op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
2 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Bart LAEREMANS;
•
4 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
6 blanco stemmen op 31 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de verdere volledige legislatuur voor de algemene vergaderingen van Haviland
waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 stem op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Yves VERBERCK;
•
1 stem op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Luk Raekelboom
•
3 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
8 blanco stemmen op 31 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN aan te duiden vanaf heden en voor de volledige
verdere legislatuur als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
van de dienstverlenende vereniging Haviland.
Art. 2.
Mevrouw Marleen MERTENS aan te duiden vanaf heden en voor de volledige verdere
legislatuur als plaatsvervanger in de algemene vergaderingen van de dienstverlenende
vereniging Haviland.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de algemene vergaderingen van Haviland te handelen en te beslissen
conform de beslissingen die door de gemeenteraad zullen worden genomen over de
agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ZELLIK;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
5e zaak:

Dienstverlenende vereniging Haviland – Buitengewone algemene
vergadering van 19-12-2013: goedkeuring statutenwijziging en vaststelling
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Haviland;
Overwegende dat een buitengewone algemene vergadering van Haviland plaatsvindt op
19-12-2013;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden betreffende de aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergaderingen van
Haviland en dit voor de volledige verdere legislatuur;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de aangeduide gemeentelijke
vertegenwoordiger;
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de goedkeuring van de
statutenwijziging behelst;

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door Haviland aan het gemeentebestuur
werd overgemaakt per brief van 17-9-2013;
Overwegende dat deze wijziging van een aantal artikels in de statuten van Haviland tot
doel heeft de statuten aan te passen om te voldoen aan de gewijzigde wettelijke
bepalingen (cf. wijzigingsdecreet van 18-1-2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van
het decreet van 6-7-2001 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 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 algemene vergadering bepaalt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8-10-2013
betreffende bovenvermeld ontwerp van statutenwijziging;
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;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontwerp van statutenwijziging dat aan de buitengewone
algemene vergadering van 19-12-2013 van de intergemeentelijke vereniging Haviland zal
voorgelegd worden.
Art. 2.
De voorgestelde statutenwijziging van Haviland, zoals opgenomen in het desbetreffend
ontwerp, goed te keuren.
Art. 3.
De gemeentelijke vertegenwoordiger - of bij belet diens plaatsvervanger - die bij
gemeenteraadsbeslissing van heden werd aangeduid, principieel te mandateren om op de
buitengewone algemene vergadering van 19-12-2013 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) deze statutenwijziging goed te keuren, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ZELLIK;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
6e zaak:

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Aanpassing van artikel 236 van
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel betreffende
nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals vastgesteld in de
gemeenteraadszitting van 30 augustus 2012 en laatst gewijzigd in de
gemeenteraadszitting van 27 juni 2013;
Gelet op het feit dat zowel voor de gemeente, als voor het OCMW geen expliciete regeling
is voorzien voor onregelmatige prestaties (en overuren) voor het personeel dat onder het
toepassingsgebied van de Arbeidswet van 16 maart 1971 valt;
Gelet op artikel 3 van de Arbeidswet dat bepaalt dat personeelsleden die tewerkgesteld
zijn door instellingen die een industriële of commerciële activiteit uitoefenen of door
instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen onder
het toepassingsgebied van de Arbeidswet vallen;
Gelet op het feit dat zowel voor de gemeente als voor het OCMW van belang kan zijn om
een expliciete regeling te voorzien voor onregelmatige prestaties voor het personeel dat
onder het toepassingsgebied van de Arbeidswet van 16 maart 1971 valt;

BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Artikel 236 van Titel VII, hoofdstuk III, Afdeling I van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel te vervangen door wat volgt:
§ 1. Het personeelslid dat onder het toepassingsgebied van de wet van 14 december
2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de
openbare sector (verder: Arbeidstijdwet) of van de Arbeidswet van 16 maart 1971 valt
heeft, naast de inhaalrust opgelegd door de Arbeidstijdwet respectievelijk Arbeidswet,
recht op:
•
per uur nachtprestaties (prestaties verricht tussen 22 en 6 uur): een toeslag die gelijk
is aan 25% van het uursalaris;
•
per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag: een toeslag die gelijk is aan
25% van het uursalaris;
•
per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of een feestdag: een toeslag die
gelijk is aan 100% van het uursalaris.
§ 2. De toeslag voor nachtprestaties is niet cumuleerbaar met de toelage voor zaterdagof zondagprestaties.
§ 3. Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd
met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere
functie, de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor
opdrachthouderschap of de mandaattoelage.
7e zaak:

Basisonderwijs – Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en
evenredige vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke
basisschool Humbeek vanaf 1 september 2013

Gelet op de bepalingen van omzendbrief Bao/2005/09 van 29 juni 2005 betreffende de
personeelsformatie scholen in het gewoon basisonderwijs (laatst aangepast op 29
augustus 2013);
Overwegende dat de basisscholen te Grimbergen op 1 oktober 2013 een hertelling
dienden te doen, omdat de gemeente Grimbergen één van de gemeenten is waar zich in
de lagere afdeling van de basisscholen een uitgesproken leerlingenevolutie voordoet;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 30 mei 2013 besliste om bij de
start van het schooljaar 2013-2014 69 lestijden (waarvan maximum 39 effectief) ten
laste van het bestuur te nemen, waarvan 16 lestijden toegekend werden aan de lagere
afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zitting van 29 augustus 2013 overging tot de
vaststelling van de aanwending van het lestijdenpakket van het schooljaar 2013-2014;
Gelet op het feit dat het schoolhoofd van de gemeentelijke basisschool Humbeek meldt
dat, op basis van de hertelling van 1 oktober 2013, het leerlingenaantal in vergelijking
met 1 februari 2013 met 13 leerlingen is gestegen, waardoor het aantal gesubsidieerde
lestijden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2013 wordt verhoogd met 13
lestijden;
Overwegende dat hierdoor de 13 van de 16 lestijden ten laste die het bestuur had
voorzien voor de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek niet moeten
worden aangewend;
Overwegende dat de gemeenteraad als inrichtende macht moet beslissen over de
aanwending van gesubsidieerde lestijden en over de inrichting van lestijden ten eigen
laste;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
In de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Humbeek met ingang van 1
september 2013 13 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden aan te wenden en de 13 van
de 16 op 30 mei 2013 toegekende lestijden ten laste niet aan te wenden.
8e zaak:

Basisonderwijs - Aanpassing van het schoolreglement voor de
gemeentelijke basisscholen met ingang van 1 november 2013

Overwegende dat op basis van artikel 37 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997 de basisscholen verplicht zijn om vanaf het schooljaar 1998-1999 te beschikken
over een schoolreglement;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 25 juni 1998 overging tot de
vaststelling van een schoolreglement, laatst gewijzigd op 29 augustus 2013;
Gelet op het feit dat een wijziging aan het schoolreglement al kan worden meegedeeld
aan de ouders in de loop van een schooljaar maar de wijziging pas effectief in werking
kan treden in het daaropvolgende schooljaar;
Overwegende dat de wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving een
uitzondering op deze regel zijn;
Gelet op het advies van de respectievelijke schoolraden;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van gemeentelijke
reglementen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het op 29 augustus 2013 vastgestelde schoolreglement van de gemeentescholen van
Grimbergen, met ingang van 1 november 2013, als volgt aan te passen:
•
Hoofdstuk 2: Procedure van inschrijving - schoolverandering:
- artikel 4, § 2, 1, het 3de punt aan te passen naar:
"beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar
onderwijs heeft gevolg in een Nederlandstalige onderwijsinstelling buiten België."
•
Hoofdstuk 3: Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen:
- artikel 7, § 2, 1°, afwezigheid wegens ziekte aan te vullen met:
"Bij een afwezigheid wegens ziekte tijdens de week voor of na een schoolvakantie
is een medisch attest vereist. In dit geval volstaat een verklaring van ziekte
ondertekend en gedateerd door een ouder niet."
- artikel 7, § 2, 3°, het 3de punt aan te passen naar:
"in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden om persoonlijke redenen."
Art. 2.
Het op 29 augustus 2013 vastgestelde schoolreglement van de gemeentescholen van
Grimbergen, met ingang van 1 september 2014, als volgt aan te passen:
•
Hoofdstuk 12: Algemeen Rookverbod:
- artikel 30 aan te vullen met:
"Het is verboden te roken tijdens extra-murosactiviteiten."
Art. 3.
In het dossier van de dienst Personeel en Organisatie een goedgekeurd schoolreglement
te bewaren met de vermelding “goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 24 oktober
2013”, gevolgd door de handtekening van de gemeentesecretaris en de voorzitter van de
gemeenteraad.
9e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

De gemeenteraad hoort een toelichting van schepen Patrick Vertongen over de stand van
het dossier betreffende initiatieven om de capaciteit van het gemeentelijk basisonderwijs
te vergroten.

10e zaak:

Interne kredietaanpassing met nummer 59 voor het dienstjaar 2012 Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.
Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassingen beantwoorden aan
de geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2012
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 30 september 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 59 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassing wordt ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 59
GBB-CBS/0701-00/6492030/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 1.534.360,00

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

€ 740.475,46

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

€ 18.941,80

GBB-CBS/0040-00/6500160/
BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN/U

€ 255,00

GBB-CBS/0010-00/6493250/
BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN/U

€ 118.318,68

€ 4.329,96

GBB-CBS/0020-00/6409201/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 23.200,00

€ 2.390,56

GBB-CBS/0020-00/6420000/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 17.998,97

€ 17.998,97

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

€ 18.900,00

€ 5.596,36

GBB-CBS/0040-00/6500110/
BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN/U

€ 2.175.795,45

€ 68.778,09

€ 384.730,42
€ 384.730,42
€ 3.741,94
€ 18,78

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

€ 6.401,80

€ 1.380,75

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

€ 27.754,98

€ 659,33

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

€ 34.467,47

€ 3.798,90

GBB-CBS/0030-00/6401010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 592,27

11e zaak:

€ 108.656,08

Interne kredietaanpassingen met nummers 19 en 20 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 30 september 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 19 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 8 oktober 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 20 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 19
GBB-FIN/0701-00/6492030/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 1.509.939,00

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

€ 750,00

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

€ 800,00

€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 282,58

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

€ 350,00

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

€ 12.999,25

GBB-RO/0610-00/6150000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 600,00

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

€ 1.376,00

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

€ 804,29

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

€ 86.703,15

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

€ 30,00

€ 30,00

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

€ 10.867,86

€ 1.005,61

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

€ 145.998,77

€ 629,66

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

€ 2.400,00

€ 375,95

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

€ 17.029,25

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

€ 157.856,34

€ 318,77

GBB-WIEB/0119-02/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 7.500,00

€ 229,30

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

€ 133.265,61

€ 133,30

GBB-WIEB/0200-00/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 20.000,00

€ 4.341,39

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

€ 36.000,00

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

€ 39.000,00

GBB-L/0390-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 100,00

€ 282,58
€ 493,21
€ 493,21
€ 32,95
€ 32,95
€ 30,00

€ 548,07

€ 4.474,69
€ 24.462,14
€ 24.462,14

I.K. 20
GBB-FIN/0119-00/6132020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.948,11

GBB-FIN/0111-00/6470100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 539,22

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

€ 43.050,00

GBB-LOG/011900/6124010/BESTUUR/CBS/60/IEGEEN/U

€ 1.418,85

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

€ 201.151,26

GBB-OW/0119-00/6470100/

€ 539,22

€ 128,20

€ 128,20
€ 74.725,92
€ 71.151,25

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

€ 53.660,58

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

€ 157.537,57

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

€ 17.577,32

€ 593,51

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

€ 12.197,10

€ 1.149,72

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

€ 1.416,01

€ 594,27

GBB-WIEB/0990-00/6140450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 11.000,00

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

€ 22.834,39

€ 4.671,74

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

€ 40.474,69

€ 2.387,12

GBB-WIEB/0200-00/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 15.658,61

€ 2.387,12

GBB-WIEB/0300-00/6161100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

€ 322,83

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

€ 3.574,67
€ 2.337,50

€ 4.671,74

€ 322,83

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

€ 1.348.538,64

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

€ 105.902,77

GBB-ECZ/0500-00/6492030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 8.600,00

GBB-FIN/0500-00/6492030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 3.500,00

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

€ 8.917,89

GBB-ECZ/0719-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.210,89
€ 6.210,89
€ 602,88
€ 602,88
€ 8.637,59
€ 8.637,59

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

€ 26.650,00

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

€ 300,00

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

€ 20.000,00

€ 916,30

GBB-FIN/0740-02/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 15.000,00

€ 400,00

GBB-FIN/0740-00/6492030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 2.400,00

€ 400,00

GBB-SPORT/0740-00/6000200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

€ 916,30

GBB-WJ/0750-01/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 9.550,00

€ 660,00
€ 660,00

€ 7,06

GBB-WJ/0750-04/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 350,00

GBB-STRO/0800-03/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 734,00

GBB-STRO/0800-03/6122000/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 7,06
€ 279,00
€ 279,00

GBB-HUMB/0802-02/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 121,23

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

€ 16.746,41

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

€ 1.770,00

GBB-LOG/0899-02/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 78,60
€ 78,60
€ 650,00
€ 350,00

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

€ 250,00

GBB-STRO/0899-03/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.329,15

€ 130,41

GBB-STRO/0899-03/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 219,59

€ 219,59

GBB-STRO/0854-03/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.186,40

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

€ 1.046,66

ACT-144/0899-04/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.262,58

ACT-133/0902-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

ACT-133/0902-00/6430100/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 300,00

€ 350,00
€ 713,90
€ 713,90
€ 266,00
€ 266,00

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

€ 15.500,00

GBB-WJ/0949-00/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 500,00

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

€ 2.129,40

GBB-STRO/0802-03/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 10.979,50

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

€ 38.121,89

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

€ 7.500,00

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

€ 123.207,17

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

€ 11.170,13

€ 325,00
€ 325,00
€ 562,00
€ 562,00
€ 1.767,00
€ 1.767,00
€ 5.621,18
€ 3.706,60

GBB-FIN/0030-00/6500200/
BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN/U

€ 1.894,58

GBB-FIN/0030-00/6590300/

€ 20,00

BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN/U
GBB-L/0320-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.000,00

€ 125,00

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

€ 6.640,00

€ 39,00

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

€ 14.537,86

€ 125,00

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

€ 1.275,00

€ 39,00

12e zaak:

Administratief toezicht op het O.C.M.W. - Jaarrekening 2011
Definitieve vaststelling door de Gouverneur - Kennisneming

Gelet op artikel 89, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de jaarrekening 2011 vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op
13 november 2012;
Overwegende dat de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant in zijn brief van 17
september 2013 aan het gemeentebestuur vraagt het besluit waarvan sprake ter
kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van 13 september 2013 van de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant waarbij de jaarrekening 2011 van het O.C.M.W. definitief wordt
vastgesteld zonder wijzigingen.
13e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt). - Rekening 2012 – Advies

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 10;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst Sint-Salvator
(Borgt) door de kerkraad op 12 maart 2013 werd vastgesteld en overgemaakt aan de
gemeente via het centraal kerkbestuur;
Overwegende dat deze rekening op 27 juni 2013 door de gemeenteraad reeds gunstig
werd geadviseerd;
Overwegende dat dit verslag echter een verkeerde cijfermatige inhoud bevat;
Overwegende dat een rechtzetting zich opdringt en de aangepaste tekst hierna wordt
weergegeven;
Overwegende dat geen enkele hoofdfunctie van de uitgaven werd overschreden;

Overwegende dat de kastoestand overeenstemt met het overzicht van de
bankrekeninguittreksels op datum van 31 december 2012;
Overwegende dat de volgende overzichten tevens werden bijgevoegd:
•
staat van het vermogen;
•
actualisering van de inventaris;
•
geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013;
Overwegende dat voor 2012 de gemeentelijke exploitatietoelage € 11.115,88 bedroeg;
Overwegende dat voor 2012 geen investeringstoelage werd uitbetaald;
Overwegende dat het resultaat van de exploitatie 2012 een financieel overschot vertoont
van € 46.838,61;
Overwegende dat het resultaat van de investeringen 2012 een financieel tekort vertoont
van € 602,94;
Overwegende dat deze situatie de financiële belangen van de gemeente echter niet
schaadt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot een eerste stemming over de intrekking van het besluit van 27 juni 2013
van de gemeenteraad omtrent de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Salvator:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, 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, Gerlant Van Berlaer, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne
Deman;
Stelt vast dat de intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2013 omtrent de
rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Salvator wordt aanvaard met 26 stemmen voor en
0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen;
Gaat over tot een tweede stemming over het verlenen van een gunstig advies omtrent de
rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Salvator:
stemmen tegen:
Gerlant Van Berlaer;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, 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, Jean Dewit, Anne Deman;
Stelt vast de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Salvator met 19 stemmen voor en 1
stem tegen bij 11 onthoudingen gunstig wordt geadviseerd;
BESLIST:
Artikel 1.
Het besluit van 27 juni 2013 van de gemeenteraad omtrent de rekening 2012 van de
kerkfabriek Sint-Salvator in te trekken.
Art. 2.

De rekening 2012 van het kerkbestuur Sint-Salvator (Borgt) gunstig te adviseren.
Art. 3.
Aan de financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van deze beslissing voor
goedkeuring schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
Tussenkomst
Raadslid Gerlant Van Berlaer vraagt het woord en legt een verklaring af over de nee-stem
die hij zal uitbrengen in verband met de te behandelen agendapunten inzake goedkeuring
van de meerjarenplannen van de kerkbesturen. Hij wijst erop dat substantiële bedragen
aan deze instellingen worden toegekend en dat deze uiteindelijk geen grotere financiële
inspanning doen dan deze die hen volgens de afsprakennota met het bestuur wordt
gevraagd, nl. het beperken van groei van de gemeentelijke toelage met 1,8 %. In tijden
waarin velen de broeksriem moeten aanhalen en waarin het gemeentebestuur bespaart
op een dienstverlening zoals de speelpleinwerking, zou volgens hem van de kerkbesturen
ook een grotere inspanning mogen worden verwacht.
14e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 5;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek) door de kerkraad werd vastgesteld op 25 juni 2013 en bij de
gemeente is toegekomen via het centraal kerkbestuur op 3 juli 2013;
Overwegende dat het meerjarenplan in kwestie werd opgemaakt op basis van een
afsprakennota die in overleg met het gemeentebestuur tot stand is gekomen en door de
gemeenteraad werd goedgekeurd op 29 augustus 2013;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over dit plan een gunstig advies heeft
uitgebracht en dit per brief op 16 juli 2013 aan de gemeente heeft gecommuniceerd;
Overwegende dat een strategische nota 2014-2019 in de strikte zin van het woord niet
werd gevoegd bij de ingediende stukken, maar dat de penningmeester van dit
kerkbestuur per mailbericht van 9 oktober 2013 een bijkomende toelichting heeft
overgemaakt;
Overwegende dat aan de gemeente de volgende toelagen worden gevraagd teneinde de
budgetten jaarlijks in evenwicht te kunnen houden:
Exploitatie.
•
2014: nihil;
•
2015: € 16.004,01;
•
2016: € 16.292,09;
•
2017: € 16.585,33;
•
2018: € 16.883,89;
•
2019: € 17.187,77.
Investeringen.
•
2014: nihil;
•
2015: nihil;

•
•
•
•

2016:
2017:
2018:
2019:

nihil;
nihil;
nihil;
nihil.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Gerlant Van Berlaer;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe, 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, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 1 stem tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
Het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Sint-Rumoldus (Humbeek)
goed te keuren.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
15e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintRumoldus (Humbeek) - Budget 2014 – Akteneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 6.1;
Overwegende dat het budget 2014 van het bestuur van de eredienst Sint-Rumoldus
(Humbeek) door de kerkraad werd vastgesteld op 25 juni 2013 en bij de gemeente is
toegekomen via het centraal kerkbestuur op 3 juli 2013;
Overwegende dat het budget 2014 volledig overeenstemt met het financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota 2014 gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over het budget van dit kerkbestuur
een gunstig advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat er geen gemeentelijke exploitatie- noch investeringstoelage voor 2014
wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:

Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur Sint-Rumoldus (Humbeek).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
16e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintAmandus (Strombeek-Bever) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 5;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de eredienst SintAmandus (Strombeek-Bever) door de kerkraad werd vastgesteld op 17 juni 2013 en bij
de gemeente is toegekomen via het centraal kerkbestuur op 3 juli 2013;
Overwegende dat het meerjarenplan in kwestie werd opgemaakt op basis van een
afsprakennota die in overleg met het gemeentebestuur tot stand is gekomen en door de
gemeenteraad werd goedgekeurd op 29 augustus 2013;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over dit plan een gunstig advies heeft
uitgebracht en dit per brief op 16 juli 2013 aan de gemeente heeft gecommuniceerd;
Overwegende dat een strategische nota (beleidsnota 2014-2019) evenwel niet werd
gevoegd bij de ingediende stukken;
Overwegende dat aan de gemeente de volgende toelagen worden gevraagd teneinde de
budgetten jaarlijks in evenwicht te kunnen houden:
Exploitatie.
•
2014: €
•
2015: €
•
2016: €
•
2017: €
•
2018: €
•
2019: €

29.796,54;
30.909,96;
31.467,76;
32.035,63;
32.613,71;
33.202,20.

Investeringen.
•
2014: nihil;
•
2015: nihil;
•
2016: nihil;
•
2017: nihil;
•
2018: nihil;
•
2019: nihil.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Gerlant Van Berlaer;
onthouden zich:

Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe, 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, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 1 stem tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
Het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Sint-Amandus (StrombeekBever) goed te keuren.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
17e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintAmandus (Strombeek-Bever) - Budget 2014 – Akteneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 6.1;
Overwegende dat het budget 2014 van het bestuur van de eredienst Sint-Amandus
(Strombeek-Bever) door de kerkraad werd vastgesteld op 17 juni 2013 en bij de
gemeente is toegekomen via het centraal kerkbestuur op 3 juli 2013;
Overwegende dat het budget 2014 volledig overeenstemt met het financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota 2014 gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over het budget van dit kerkbestuur
een gunstig advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2014 op € 29.796,54 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur Sint-Amandus (StrombeekBever).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.

Mevrouw Kirsten Hoefs verlaat de vergadering.
18e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 5;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de eredienst OnzeLieve-Vrouw (Beigem) door de kerkraad werd vastgesteld op 20 juni 2013 en bij de
gemeente is toegekomen via het centraal kerkbestuur op 3 juli 2013;
Overwegende dat het meerjarenplan in kwestie werd opgemaakt op basis van een
afsprakennota die in overleg met het gemeentebestuur tot stand is gekomen en door de
gemeenteraad werd goedgekeurd op 29 augustus 2013;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over dit plan een gunstig advies heeft
uitgebracht en dit per brief op 16 juli 2013 aan de gemeente heeft gecommuniceerd;
Overwegende dat de bijgevoegde strategische nota 2014-2019 de beleidsdoelstellingen
bevat waarvan de financiële vertaling is terug te vinden in de financiële nota en dus
toelichting geeft omtrent de cijfers van het meerjarenplan;
Overwegende dat aan de gemeente de volgende toelagen worden gevraagd teneinde de
budgetten jaarlijks in evenwicht te kunnen houden:
Exploitatie.
•
2014: €
•
2015: €
•
2016: €
•
2017: €
•
2018: €
•
2019: €

9.969,54;
11.005,99;
12.046,93;
12.222,20;
13.419,66;
14.025,05.

Investeringen.
•
2014: nihil;
•
2015: nihil;
•
2016: nihil;
•
2017: nihil;
•
2018: nihil;
•
2019: nihil.
Overwegende dat een toetsing van de cijfermatige inhoud tegenover de afsprakennota,
goedgekeurd door de gemeenteraad, werd uitgevoerd en deze de volgende resultaten
geeft:
Uitgaven.
Algemeen principe te hanteren in overeenstemming met punt H van de afsprakennota:
totaal van de uitgaven in het budget 2014 mag niet meer stijgen dan 1,8% t.o.v. de
rekening 2012, m.a.w. € 22.608,39 + 1,8% = € 23.015,34.
Vaststelling in budget 2014: € 23.005,00 wat 1,75% hoger ligt dan € 22.608,39.
Aan deze voorwaarde wordt dus voldaan wat het budget 2014 betreft.
In 2015, 2016, 2018 en 2019 ligt het groeiscenario hoger dan 1,80%.

2015: 8,15%;
2016: 5,54%;
2018: 5,84%;
2019: 2,54%.
Het gemiddelde stijgingspercentage van 2014 tot 2019 bedraagt 4,14%.
De grootste uitgaven situeren zich bij de volgende algemene rekeningen:
MAR 210 hoofdgebouw eredienst: € 14.100,00 nutsvoorzieningen, schoonmaken,
onderhoud en verzekeringen.
Hoofdfunctie 23 privaat patrimonium: € 2.157,20 onkosten gerelateerd aan de aankoop
van een onroerend goed in Londerzeel in een nabije toekomst.
Deze twee rubrieken worden jaarlijks doorgetrokken tot in 2019.
Uit de bijgevoegde toelichting kan men niet expliciet uitmaken waarom het
stijgingspercentage van 1,80% niet wordt nageleefd. De oorzaak hiervan ligt sowieso bij
het opnemen van nieuwe uitgaven onder hoofdfunctie 23.
Strikt genomen beantwoorden de cijfers uit het budget van 2015 tot 2019 dus niet aan de
gemaakte afspraken desbetreffende.
Ontvangsten.
Algemeen principe te hanteren in overeenstemming met punt H van de afsprakennota:
indexeringen van de uitgaven in het budget 2014 worden slechts toegestaan bij
gelijkblijvende of stijgende exploitatie-inkomsten.
Vaststelling in budget 2014: € 9.700,00 wat een stijging is met € 2.536,12 of 35,40%.
De vergelijking van de ontvangsten van 2014 tot 2019 vertoont een gemiddelde stijging
met 14,12%.
Een toelichting omtrent de vaststelling van deze cijfers werd door de penningmeester
opgenomen in de strategische nota.
Deze cijfers beantwoorden aan de gemaakte afspraken desbetreffende.
Ter illustratie wordt een historisch overzicht gegeven van de gebudgetteerde toelagen en
de batige resultaten van de exploitatierekeningen:
2008

2009

2010

2011

2012

Toel.

€ 17.203,25

€ 16.531,41

€ 3.190,02

€ 13.321,25

€ 15.808,15

Saldi

€ 18.221,17

€ 21.679,02

€ 10.481,47

€ 10.478,47

€ 10.842,11

Deze saldi worden in het budget (rekening jaar xx +2) verrekend waardoor de
gemeentelijke toelage op dat ogenblik wordt verminderd.
Overwegende dat de gemeenteraad kan beslissen om voorliggend meerjarenplan:
•
goed te keuren omdat het in overeenstemming bevonden wordt met de gemaakte
afspraken;
•
niet goed te keuren omdat het niet in overeenstemming bevonden wordt met de
gemaakte afspraken;
•
aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de gemaakte afspraken
zodanig dat het niet volledig dient afgekeurd te worden. De kerkfabriek kan dan in
een later stadium een eventuele aanpassing aan het meerjarenplan overwegen;
Overwegende dat het college in zitting van 8 oktober 2013 geopteerd heeft voor het
derde voorstel waarbij de gebudgetteerde gemeentelijke toelagen worden gereduceerd tot
het stijgingspercentage van 1,80% van de totale uitgaven wordt nageleefd conform met
de gemaakte afspraken;
Overzicht.
Uitgaven zoals ingediende versie: (A)
Uitgaven beperkt tot 1,80%: (B)
Toelagen te verminderen met: (C)

Aangepaste toelagen: (D)
2015

2016

2017

2018

2019

(A) € 24.880,99 € 26.259,93 € 26.529,59

€ 28.078,02

€ 28.791,16

(B) € 23.419,09 € 23.840,63 € 24.269,77

€ 24.706,62

€ 25.151,34

(C) € 1.461,90

€ 2.419,30

€ 2.259,82

€ 3.371,40

€ 3.639,82

(D) € 9.544,09

€ 9.627,63

€ 9.962,38

€ 10.048,26

€ 10.385,23

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters,
Vera Van Impe;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Jannik
Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De Smedt, Kevin
Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven, Eddie Boelens,
Alena Van den Bussche, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves
Verberck, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De gemeentelijke toelagen vervat in het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het
kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) aan te passen zodanig dat het
stijgingspercentage van 1,80% van de totale exploitatie-uitgaven wordt nageleefd
conform met de gemaakte afspraken:
2014
€ 9.969,54

2015
€ 9.544,09

2016
€ 9.627,63

2017

2018

2019

€ 9.962,38

€ 10.048,26

€ 10.385,23

Art. 2.
De aangepaste versie van het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur
Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) goed te keuren.
Art. 3.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
19e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Onze-Lieve-Vrouw (Beigem) - Budget 2014 – Akteneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 6.1;
Overwegende dat het budget 2014 van het bestuur van de eredienst Onze-Lieve-Vrouw
(Beigem) door de kerkraad werd vastgesteld op 20 juni 2013 en bij de gemeente is
toegekomen via het centraal kerkbestuur op 3 juli 2013;

Overwegende dat het budget 2014 volledig overeenstemt met het financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota 2014 gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over het budget van dit kerkbestuur
een gunstig advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2014 op € 9.969,54 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw (Beigem).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
Mevrouw Kirsten Hoefs vervoegt de vergadering.
20e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig
Hart (Verbrande Brug) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 5;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de eredienst Heilig
Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug) door de kerkraad werd vastgesteld op 3 juni 2013 en
bij de gemeente is toegekomen via het centraal kerkbestuur op 3 juli 2013;
Overwegende dat het meerjarenplan in kwestie werd opgemaakt op basis van een
afsprakennota die in overleg met het gemeentebestuur tot stand is gekomen en door de
gemeenteraad werd goedgekeurd op 29 augustus 2013;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over dit plan een gunstig advies heeft
uitgebracht en dit per brief op 16 juli 2013 aan de gemeente heeft gecommuniceerd;
Overwegende dat een strategische nota 2014-2019 evenwel niet werd gevoegd bij de
ingediende stukken;
Overwegende dat aan de gemeente de volgende toelagen worden gevraagd teneinde de
budgetten jaarlijks in evenwicht te kunnen houden:
Exploitatie.
•
2014: €
•
2015: €
•
2016: €
•
2017: €
•
2018: €
•
2019: €

24.595,47;
28.520,00;
29.080,00;
29.645,00;
30.220,00;
30.800,00.

Investeringen.
•
2014: nihil;
•
2015: nihil;
•
2016: nihil;
•
2017: nihil;
•
2018: nihil;
•
2019: nihil.
Overwegende dat een toetsing van de cijfermatige inhoud tegenover de afsprakennota,
goedgekeurd door de gemeenteraad, werd uitgevoerd en deze de volgende resultaten
geeft:
Uitgaven.
Algemeen principe te hanteren in overeenstemming met punt H van de afsprakennota:
totaal van de uitgaven in het budget 2014 mag niet meer stijgen dan 1,8% t.o.v. de
rekening 2012, m.a.w. € 34.649,89 + 1,8% = € 37.421,88.
Vaststelling in budget 2014: € 35.105,00 wat lager ligt dan het toegelaten
stijgingspercentage en alzo in overstemming is met de gemaakte afspraken.
Een strategische nota omtrent de vaststelling van de cijfers van het budget 2014,
dewelke als basis dienen voor het meerjarenplan, werd niet gevoegd bij het ingediende
dossier.
Het totaal van de uitgaven voor de periode van 2015 tot 2019 vertoont een
stijgingspercentage van gemiddeld 1,99%.
Strikt genomen beantwoorden deze cijfers dus niet aan de gemaakte afspraken
desbetreffende dewelke een stijgingspercentage van maximum 1,8% van de totale
uitgaven toelaten.
Ontvangsten.
Algemeen principe te hanteren in overeenstemming met punt H van de afsprakennota:
indexeringen van de uitgaven in het budget 2014 worden slechts toegestaan bij
gelijkblijvende of stijgende exploitatie-inkomsten.
Vaststelling in budget 2014: € 7.208,00 wat een daling vertoont van € 33,50 of 0,46%.
Het totaal van de ontvangsten voor de periode van 2015 tot 2019 vertoont een
stijgingspercentage van gemiddeld 1,94% hetgeen beantwoordt aan de gemaakte
afspraken desbetreffende.
Ter illustratie wordt een historisch overzicht gegeven van de gebudgetteerde toelagen en
de batige resultaten van de exploitatierekeningen:
2008

2009

2010

2011

2012

Toel.

€ 27.744,00

€ 20.460,16

€ 21.657,18

€ 23.167,00

€ 27.380,77

Saldi

€ 15.647,02

€ 14.902,34

€ 10.464,95

€ 8.102,12

€ 8.074,50

Deze saldi worden in het budget (rekening jaar xx +2) verrekend waardoor de
gemeentelijke toelage op dat ogenblik wordt verminderd.
Overwegende dat de gemeenteraad kan beslissen om voorliggend meerjarenplan:
•
goed te keuren omdat het in overeenstemming bevonden wordt met de gemaakte
afspraken;
•
niet goed te keuren omdat het niet in overeenstemming bevonden wordt met de
gemaakte afspraken;
•
aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de gemaakte afspraken
zodanig dat het niet volledig dient afgekeurd te worden. De kerkfabriek kan dan in
een later stadium een eventuele aanpassing aan het meerjarenplan overwegen;
Overwegende dat het college in zitting van 8 oktober 2013 geopteerd heeft voor het
derde voorstel waarbij de gebudgetteerde gemeentelijke toelagen worden gereduceerd
zodanig dat het stijgingspercentage van 1,80% van de totale uitgaven wordt nageleefd
conform met de gemaakte afspraken;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:

Gerlant Van Berlaer;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe, 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, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 1 stem tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De gemeentelijke toelagen vervat in het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het
kerkbestuur Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug) aan te passen zodanig dat het
stijgingspercentage van 1,80% van de totale exploitatie-uitgaven wordt nageleefd
conform met de gemaakte afspraken:
2014

2015

€ 23.963,58 € 28.019,85

2016
€ 28.625,01

2017

2018

2019

€ 29.233,38

€ 29.849,75

€ 30.517,91

Art. 2.
De aangepaste versie van het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur
Heilig Hart en Sint-Jozef (Verbrande Brug) goed te keuren.
Art. 3.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
21e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Heilig
Hart (Verbrande Brug) - Budget 2014 – Akteneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 6.1;
Overwegende dat het budget 2014 van het bestuur van de eredienst Heilig Hart en SintJozef (Verbrande Brug) door de kerkraad werd vastgesteld op 3 juni 2013 en bij de
gemeente is toegekomen via het centraal kerkbestuur op 29 juli 2013;
Overwegende dat het budget 2014 volledig overeenstemt met het financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota 2014 ontbreekt bij het ingediende dossier;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over het budget van dit kerkbestuur
een gunstig advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2014 op € 24.595,47 wordt
vastgesteld;
Overwegende dat er geen investeringstoelage van gemeentewege wordt gevraagd;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur Heilig Hart en Sint-Jozef
(Verbrande Brug).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
22e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 5;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt) door de kerkraad werd vastgesteld op 3 juni 2013 en bij de gemeente is
toegekomen via het centraal kerkbestuur op 3 juli 2013;
Overwegende dat het meerjarenplan in kwestie werd opgemaakt op basis van een
afsprakennota die in overleg met het gemeentebestuur tot stand is gekomen en door de
gemeenteraad werd goedgekeurd op 29 augustus 2013;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over dit plan een gunstig advies heeft
uitgebracht en dit per brief op 16 juli 2013 aan de gemeente heeft gecommuniceerd;
Overwegende dat een strategische nota (beleidsnota 2014-2019) gevoegd werd bij de
ingediende stukken;
Overwegende dat aan de gemeente de volgende toelagen worden gevraagd teneinde de
budgetten jaarlijks in evenwicht te kunnen houden:
Exploitatie.
•
2014: nihil;
•
2015: € 14.709,89;
•
2016: € 15.002,43;
•
2017: € 15.300,24;
•
2018: € 15.603,42;
•
2019: € 15.912,03.
Investeringen.
•
2014: nihil;
•
2015: nihil;
•
2016: nihil;
•
2017: nihil;
•
2018: nihil;
•
2019: nihil.
Overwegende dat een toetsing van de cijfermatige inhoud tegenover de afsprakennota,
goedgekeurd door de gemeenteraad, werd uitgevoerd en deze de volgende resultaten
geeft:

Uitgaven.
Algemeen principe te hanteren in overeenstemming met punt H van de afsprakennota:
totaal van de uitgaven in het budget 2014 mag niet meer stijgen dan 1,8% t.o.v. de
rekening 2012, m.a.w. € 20.985,95 + 1,8% = € 21.364,00.
Vaststelling in budget 2014: € 24.305,00 wat € 2.941,00 hoger ligt dan € 21.364,00 of
13,77%.
Een omstandige toelichting omtrent de vaststelling van de cijfers van het budget 2014,
dewelke als basis dienen voor het meerjarenplan, werd door de penningmeester in de
strategische nota uiteengezet.
Hoofdfunctie 29: een bedrag van € 559,00 zou in mindering mogen worden gebracht van
het totaal van de uitgaven omwille van het feit dat het verschil met de rekening
gemotiveerd wordt door een bepaling uit de afsprakennota (15% van de ontvangsten uit
privaat patrimonium mag worden gereserveerd voor grote werken of investeringen).
Dit in beschouwing genomen zou het totaal van de uitgaven op € 23.746,00 brengen wat
€ 2.382,00 hoger ligt dan € 21.364,00 of 10,03%
Verder situeren zich de grootste uitgaven bij de volgende algemene rekeningen:
MAR 2103 onderhoud gebouw eredienst: € 5.000,00.
MAR 2120 onderhoud pastorij: € 5.000,00.
Deze twee rubrieken worden jaarlijks doorgetrokken tot in 2019.
Van 2015 tot 2019 wordt een groeiscenario van 1,80% nageleefd.
Strikt genomen beantwoorden de cijfers uit het budget 2014 dus niet aan de gemaakte
afspraken desbetreffende.
Ontvangsten.
Algemeen principe te hanteren in overeenstemming met punt H van de afsprakennota:
indexeringen van de uitgaven in het budget 2014 worden slechts toegestaan bij
gelijkblijvende of stijgende exploitatie-inkomsten.
Vaststelling in budget 2014: € 9.882,48 wat een daling vertoont van € 1.951,03 of
16,49%.
Een omstandige toelichting omtrent de vaststelling van de cijfers van het budget 2014,
dewelke als basis dienen voor het meerjarenplan, werd door de penningmeester in de
beleidsnota uiteengezet.
Hoofdfunctie 11: voor de vergelijking te maken tussen budget 2014 en rekening 2012
mag een bedrag van € 1.738,90 in mindering worden gebracht van het totaal van de
ontvangsten uit de rekening 2012 omwille van het feit dat het eenmalige terugbetalingen
betreft in 2012 (creditnota's gas en een vergoeding waterschade pastorie).
Dit in beschouwing genomen zou het verschil van de ontvangsten in het budget 2014 dan
2,10% lager liggen dan in de rekening 2012.
De vergelijking van het gemiddelde van de ontvangsten van 2014 tot 2019 vertoont een
lichte stijging met 0,92%.
Op basis van hetgeen voorafgaat beantwoorden deze cijfers aan de gemaakte afspraken
desbetreffende.
Ter illustratie wordt een historisch overzicht gegeven van de gebudgetteerde toelagen en
de batige resultaten van de exploitatierekeningen:
2008

2009

2010

2011

2012

Toel.

€ 31.160,65

€ 18.708,10

€ 28.033,70

€ 11.075,23

€ 11.115,88

Saldi

€ 4.339,83

€ 22.727,91

€ 24.419,56

€ 20.455,61

€ 26.383,00

Deze saldi worden in het budget (rekening jaar xx +2) verrekend waardoor de
gemeentelijke toelage op dat ogenblik wordt verminderd.
Overwegende dat de gemeenteraad kan beslissen om voorliggend meerjarenplan:

goed te keuren omdat het in overeenstemming bevonden wordt met de gemaakte
afspraken;
•
niet goed te keuren omdat het niet in overeenstemming bevonden wordt met de
gemaakte afspraken;
•
aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de gemaakte afspraken
zodanig dat het niet volledig dient afgekeurd te worden. De kerkfabriek kan dan in
een later stadium een eventuele aanpassing aan het meerjarenplan overwegen;
Overwegende dat het college in zitting van 8 oktober 2013 geopteerd heeft voor het
derde voorstel waarbij de gebudgetteerde gemeentelijke toelagen worden gereduceerd
zodanig dat het stijgingspercentage van 1,80% van de totale uitgaven wordt nageleefd
conform met de gemaakte afspraken;

•

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Gerlant Van Berlaer;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe, 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, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 1 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
De gemeentelijke toelagen vervat in het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het
kerkbestuur Sint-Salvator (Borgt) aan te passen zodanig dat het stijgingspercentage van
1,80% van de totale exploitatie-uitgaven wordt nageleefd conform met de gemaakte
afspraken:
2014
nihil

2015

2016

€ 14.140,83 € 14.423,13

2017

2018

2019

€ 14.710,50

€ 15.003,06

€ 15.300,88

Art. 2.
De aangepaste versie van het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur
Sint-Salvator (Borgt) goed te keuren.
Art. 3.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
23e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintSalvator (Borgt) - Budget 2014 – Akteneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 6.1;

Overwegende dat het budget 2014 van het bestuur van de eredienst Sint-Salvator (Borgt)
door de kerkraad werd vastgesteld op 18 juni 2013 en bij de gemeente is toegekomen via
het centraal kerkbestuur op 3 juli 2013;
Overwegende dat het budget 2014 niet overeenstemt met de door de gemeenteraad
eerder in deze vergadering aangepaste versie van het meerjarenplan 2014-2019 van dit
kerkbestuur;
Overwegende dat voor 2014 echter geen gemeentelijke exploitatietoelage wordt gevraagd
is dit van ondergeschikt belang;
Overwegende dat voor 2014 ook geen investeringstoelage van gemeentewege wordt
gevraagd;
Overwegende dat het resultaat uit de rekening 2012 in dit budget wel wordt opgenomen;
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over het budget van dit kerkbestuur
een gunstig advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat een beleidsnota 2014 gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Akte te nemen van het budget 2014 van het kerkbestuur Sint-Salvator (Borgt).
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend
representatief orgaan.
24e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Engelbertus (Zemst-Laar) - Meerjarenplan 2014-2019 - Akteneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 13;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de eredienst
Engelbertus & Bernardus (Zemst-Laar) door de kerkraad werd vastgesteld op 21 mei
2013 en bij de gemeente is toegekomen via het gemeentebestuur van Zemst op 3
september 2013;
Overwegende dat het meerjarenplan in kwestie voorafgaandelijk werd besproken op een
overleg met de betrokken gemeenten op 22 april 2013;
Overwegende dat een strategische nota 2014-2019 werd gevoegd bij de ingediende
stukken;
Overwegende dat aan de gemeente de volgende toelagen worden gevraagd teneinde de
budgetten jaarlijks in evenwicht te kunnen houden:
Exploitatie.
Totaal aangevraagde toelage

Aandeel Grimbergen 6%

2014: € 19.616,17

€ 1.176,97;

2015: € 27.642,00

€ 1.658,52;

2016: € 27.788,00

€ 1.667,28;

2017: € 28.698,00

€ 1.721,88;

2018: € 29.196,00

€ 1.751,76;

2019: € 29.953,00

€ 1.797,18.

Investeringen.
Totaal aangevraagde toelage

Aandeel Grimbergen 6%

2014: € 137.500,00

€ 8.250,00;

2015: € 31.500,00

€ 1.890,00;

2016: € 70.000,00

€ 4.200,00;

2017: nihil;
2018: € 169.100,00

€ 10.146,00;

2019: nihil.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Engelbertus & Bernardus
(Zemst-Laar) voor kennisneming te aanvaarden.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gemeente Zemst, hoofdbestuur in dit dossier.
25e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst
Engelbertus (Zemst-Laar) - Budget 2014 – Kennisneming

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 13;
Overwegende dat het budget 2014 van het bestuur van de eredienst Engelbertus &
Bernardus (Zemst-Laar) door de kerkraad werd vastgesteld op 21 mei 2013 en bij de
gemeente is toegekomen via het gemeentebestuur Zemst op 19 september 2013;
Overwegende dat het budget 2014 volledig overeenstemt met het financieel
meerjarenplan 2014-2019 van dit kerkbestuur;
Overwegende dat een beleidsnota 2014 gevoegd werd bij het ingediende dossier;
Overwegende dat de gemeenteraad van Zemst, hoofdbestuur in dit dossier, dit budget in
zitting van 12 september 2013 heeft goedgekeurd;
Overwegende dat er voor 2014 een exploitatietoelage wordt gevraagd van € 19.616,17,
waarvan het aandeel voor de gemeente Grimbergen 6% bedraagt of € 1.176,97;

Overwegende dat er voor 2014 een investeringstoelage wordt gevraagd van
€ 137.500,00, waarvan het aandeel voor de gemeente Grimbergen 6% bedraagt of
€ 8.250,00.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.
Het budget 2014 van het kerkbestuur Engelbertus & Bernardus (Zemst-Laar) voor
kennisneming te aanvaarden.
Art. 2.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan het gemeentebestuur Zemst, hoofdbestuur in dit dossier.
26e zaak:

Aanpassing openingsuren containerparken

De huidige openingsuren op de gemeentelijke containerparken zijn als volgt:
a) Grimbergen
Maandag

gesloten

Dinsdag

14.00 - 18.30 uur

Woensdag

14.00 - 18.30 uur

Donderdag

10.00 - 11.30 en 12.30 - 15.30 uur

Vrijdag

14.00 - 18.30 uur

Zaterdag

09.00 - 16.30 uur

b) Strombeek
Maandag

14.00 - 18.30 uur

Dinsdag

10.00 - 11.30 en 12.30 -15.30 uur

Woensdag

14.00 - 18.30 uur

Donderdag

gesloten

Vrijdag

14.00 - 18.30 uur

Zaterdag

09.00 - 16.30 uur

Het aantal geopende uren bedraagt dus 25,5 uur op beide containerparken.
Overwegende dat uit de praktijk is gebleken dat er zich regelmatig vragen voordoen
vanuit de bevolking om ook in de voormiddag het containerpark open te houden;
Overwegende dat er in de winter weinig bezoekers zijn 's avonds;
Overwegende dat het aantal openingsuren met het nieuwe voorstel stijgt van 25,5 uur
naar 30,5 uur in de winter en 27 uur in de zomer.
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Steven Dupont, Elke Wouters, 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, Jean-Paul Windelen, Philip
Roosen, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van
Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;

BESLIST: met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Artikel 1.
De openingsuren van de gemeentelijke containerparken vast te stellen als volgt:
a) Grimbergen
Maandag

Gesloten
(open voor de zelfstandigen van 13.00 - 15.30 uur)

Dinsdag

Winter: 10.30 - 12.00 uur en 12.30 - 17.30 uur
Zomer: 12.30 - 18.30 uur

Woensdag

10.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.30 uur

Donderdag

10.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.30 uur

Vrijdag

Winter: 10.30 - 12.00 uur en 12.30 - 17.30 uur
Zomer: 12.30 - 18.30 uur

Zaterdag

09.00 - 13.00 en 13.30 - 16.30 uur

b) Strombeek
Maandag

Winter: 12.30 - 17.30 uur
Zomer: 12.30 - 18.30 uur

Dinsdag

10.00 - 12.00 en 12.30 -16.30 uur

Woensdag

Winter: 10.30 - 12.00 uur en 12.30 - 17.30 uur
Zomer: 12.30 - 18.30 uur

Donderdag

gesloten

Vrijdag

10.00 - 12.00 en 12.30 -16.30 uur

Zaterdag

09.00 - 13.00 en 13.30 - 16.30 uur

Art. 2.
Deze nieuwe openingsuren zijn van kracht vanaf 1 januari 2014.
27e zaak:

Aanvulling van het addendum bij de overeenkomst van 1 september 2010
omtrent de studie van Aquafinproject 22.254

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2013 houdende Aquafinproject
22.254 afkoppeling Strombeek-Bever – fase 1 - Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst Aquafin;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2013 houdende 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 het feit dat de bovenvermelde overeenkomsten werden afgesloten om de
heraanleg van rioleringen in het kader van vermeld Aquafinproject samen te laten lopen
met een verfraaiing van de betrokken straten en pleinen die de visie op de inrichting van
de publieke ruimte van het masterplan weerspiegelt;
Gelet op het feit dat ir. Dries Engelen, in naam van THV Grontmij-Libostgroep-Stokmans,
aanvullende garanties vraagt aangaande de aard en het afwerkingsniveau van de
documenten die zullen worden aangeleverd door de ontwerper van het masterplan;
Overwegend dat deze garanties gevraagd worden met het oog op het aanhouden van de
gunstige kortingsfactor van 0,65 op het ereloon voor de ontwerpopdracht die zij op basis
van voormeld addendum betreffende de bovengrondse inrichting van de betrokken
straten en pleinen zullen opnemen;
Overwegend dat THV Grontmij-Libostgroep-Stokmans rekening houdend met de inzichten
uit het masterplan en uit de uit te voeren verkeersstudie in het bezit zal worden gesteld
van typedwarsprofielen en dat een voorbeeld hiervan op 4 oktober 2013 langs
elektronische weg aan ir. Dries Engelen werd bezorgd;

Gelet op het feit dat ir. Dries Engelen inzonderheid vraagt om bovenstaande afspraak in
het addendum op te nemen, met toevoeging van de bijlagen uit het elektronisch bericht
van 4 oktober 2013;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aanvulling goed te keuren van het addendum bij de overeenkomst tussen Aquafin en
THV Grontmij-Libostgroep-Stokmans inzake Aquafinproject 22.254 afkoppeling
Strombeek-Bever (fase 1) waarin bepaald wordt dat de gemeente Grimbergen, met het
oog op de opmaak van de plannen betreffende de bovengrondse inrichting van de straten
en pleinen waarop Aquafinproject 22.254 betrekking heeft, typedwarsprofielen zal
aanleveren volgens de referentievoorbeelden die als bijlage zijn toegevoegd.
Mevrouw Anne Deman en de heer Eric Nagels verlaten de vergadering.
28e zaak:

Uitwerken participatietraject voor de herziening van het mobiliteitsplan
(Masterplan Strombeek-Bever)

Gelet op het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 en latere wijzigingen;
Gelet op de vaststelling en richtlijnen binnen dit decreet van de te volgen procedures voor
het opmaken van een nieuw mobiliteitsplan;
Overwegend dat in dit decreet eveneens het algemeen geldend principe van participatie
wordt opgenomen;
Overwegend dat de gemeente de volledige autonomie krijgt om zelf een
participatietraject op maat op te zetten;
Overwegend dat de gemeenteraad, op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen, dit traject van participatie dient goed te keuren;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 15 oktober 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Volgend participatietraject wordt gevolgd bij de herziening van het mobiliteitsplan
Grimbergen (deelgemeente Strombeek-Bever):
•
eerste overlegmoment: na goedkeuring sneltoets en bij doorlopen verkenningsfase.
De nota en de te volgen procedure voor de opmaak van een verbreed en verdiept
mobiliteitsplan wordt toegelicht. Er wordt ook geschetst wat nodig is voor de volgende
fase en welke inbreng verwacht wordt (en dus ook wat niet);
•
tweede overlegmoment: bij het beëindigen van het onderzoek en uitwerking van de
beleidsplanning.
Art. 2.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt.
De heer Eric Nagels vervoegt de vergadering.
29e zaak:

Aanvaarding van het ontwerp Masterplan Strombeek-Bever.

Gelet op de deelname aan de Open Oproep 22 van de Vlaams bouwmeester zoals beslist
door de gemeenteraad van 26 mei 2011;
Gelet op de collegebeslissing van 8 mei 2012 om aan het Atelier Starzak Strebicki,
gevestigd Botaniczna 14, 60-586 Posnan, Polen, de volledige opdracht voor de opmaak
van een structuurvisie / masterplan voor het centrum van Strombeek-Bever te gunnen
voor de forfaitaire prijs van 80.500 euro exclusief btw of 97.405 euro inclusief btw
volgens de voorwaarden vervat in de overeenkomst die hierover in de zitting van heden is
voorgelegd;

Overwegend dat het studiebureau Atelier Starzak Strebicki het ontwerp met bijhorende
adviezen ter aanvaarding heeft voorgelegd;
Gelet op de collegebeslissing van 15 oktober 2013 waarbij kennis werd genomen van het
ontwerp van het masterplan Strombeek-Bever en de bijbehorende adviezen en waarbij
werd besloten om het ontwerp van het Masterplan Strombeek-Bever aan de
gemeenteraad voor te leggen voor aanvaarding;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Philip Roosen, die opmerkt dat wat voorligt
bezwaarlijk kan omschreven worden als een ontwerp Masterplan en eerder dient
omschreven te worden als een aanzet tot een mogelijke visie op een masterplan voor
Strombeek-Bever;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Bart Laeremans, die vraagt om de behandeling van
deze zaak uit te stellen tot wanneer in een nieuwe vergadering van de
gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeveing verdere verduidelijkingen zijn
gegeven over de planning en over het financieel plaatje van het dit Masterplan;
Gaat over tot de stemming over het verdagen van de behandeling van het voorstel tot
aanvaarding van het ontwerp Masterplan Strombeek-Bever:
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, Marc Hamelrijckx;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer;
stemmen voor:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans,
Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean
Dewit;
Stelt vast dat dit voorstel verworpen wordt met 18 stemmen tegen en 11 stemmen voor
bij 1 onthouding;
Gaat over tot de stemming over de aanvaarding van het ontwerp Masterplan StrombeekBever:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, 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, Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 12 onthoudingen
Enig artikel.
Het ontwerp masterplan Strombeek-Bever wordt aanvaard.
30e zaak:

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van het RUP Groot-Molenveld.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2009 om over te gaan tot de
opmaak van het herzieningplan van het BPA nr. 46 "Groot-Molenveld;
Gelet op de collegebeslissing van 19 oktober 2009 om de opdracht te gunnen aan mesO
Studiebureau bvba, Brusselsesteenweg 36/B1 - 1860 Meise mits de totaalprijs van
€ 12.000,00 exclusief btw of € 14.520,00 inclusief btw, aan te rekenen op krediet
ingeschreven onder artikel 93008/733-60 BW1 van de buitengewone dienst;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2011 om over te gaan tot de
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld" i.p.v. tot de herziening
van het bijzonder plan van aanleg "BPA nr. 46 Groot-Molenveld";
Gelet op de collegebeslissing van 24 juni 2013 waarbij principieel akkoord werd gegaan
met het opgeleverde voorontwerp dossier RUP Groot-Molenveld - versie plenaire
vergadering en waarbij akkoord werd gegaan om de procedure verder te zetten en de
plenaire vergadering te organiseren;
Overwegend dat de gemeenteraad, in toepassing van artikel 2.2.14 van de Vlaamse
codex voor ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, bevoegd is voor de voorlopige
vaststelling van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op de collegebeslissing van 16 september 2013 waarbij kennis werd genomen van
het ontwerp van het Groot-Molenveld en werd besloten om het ontwerp van het RUP
Groot-Molenveld voor te dragen aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling;
Overwegend dat de gemeenteraad, in toepassing van artikel 2.2.14 van de Vlaamse
codex voor ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, bevoegd is voor de voorlopige
vaststelling van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters,
Vera Van Impe, 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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen bij 7 onthoudingen
Enig artikel.
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Groot-Molenveld wordt voorlopig vastgesteld zoals
voorgelegd in de zitting van heden. 2 exemplaren van de voorliggende documenten zullen
in het dossier worden bewaard nadat zij onder de formule "gezien voor voorlopige
vaststelling in de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2013" werden getekend door de
gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris.
31e zaak:

Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/781/13 Jean-Pierre BINST, Kerkveldweg, 1851 Grimbergen

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend door Jean-Pierre BINST, Kerkstraat 219 te
1851 Grimbergen, voor het verkavelen van 2 loten gelegen Kerkveldweg ZN, 1851
Grimbergen, (afd. 6) sectie B nr. 547 T, met referentienummer VA/781/13;
Gelet op de collegebeslissing van 8 oktober 2013 waarbij een voorwaardelijk gunstig
advies werd uitgebracht voor het verkavelen van 2 loten voor halfopen bebouwing, met
grondafstand van 74,00 m² voor inlijving binnen het openbaar domein van de
Kerkveldweg;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag over een lengte van 22,01 m een
rooilijnverbreding voorziet van 3,30 m ter hoogte van de linkerperceelsgrens en 3,30 m
ter hoogte van rechterperceelsgrens, met in totaal 74,00 m² grondafstand met het oog op
de aanleg van een voetpad op het openbaar domein langs de loten 1 en 2;
Overwegend dat de gemeenteraad een beslissing dient te treffen nopens het voorgesteld
rooilijntracé van de weg met bijbehorende grondafstand;
Gelet op artikel 4.2.17, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.

Akkoord te gaan met het nieuwe rooilijntracé voorzien in de verkavelingsaanvraag met
referentienummer VA/781/13 ingediend door Jean-Pierre BINST, wonende Kerkstraat 219
te 1851 Grimbergen, voor het verkavelen van 2 loten gelegen Kerkveldweg ZN, 1851
Grimbergen, (afd. 6) sectie B nr. 547 T, mits het uiteindelijk verkrijgen van de
verkavelingsvergunning.
Art. 2.
De strook grond met een oppervlakte van 74,00 m² te bestemmen om gratis ingelijfd te
worden in de openbare wegenis van de gemeente Grimbergen.
32e zaak:

Opmaak van een herwaarderingsplan voor een gedeelte van het bij
koninklijk besluit van 9 juli 1980 beschermd dorpsgezicht (Maalbeekvallei) Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Gelet op het geactualiseerd GNOP goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van
19/03/2008 inzonderheid de acties LA 2 "Behoud en opwaardering van het historisch
erfgoed in het landelijk gebied" en LA 3 " Behoud van de landschappelijke en
natuurkwaliteit van waardevolle en gave gebieden (LA 3.8 vallei van de Maalbeek);
Gelet op de bescherming van de “De Maalbeekvallei” als dorpsgezicht (K.B. 09/07/1980,
B.S. 08/10/1980);
Gelet op de collegebeslissing d.d. 28/01/2013 tot opmaak van een herwaarderingsplan
voor het oostelijk deel van de Maalbeekvallei;
Gelet op de verplichting om een gemeentelijke begeleidingscommissie op te richten om
aanspraak te kunnen maken op de premie van € 5.000 vanwege het Agentschap
Onroerend Erfgoed;
Gelet op de officiële toekenning van deze premie op 25/06/2013;
Gelet op de beslissing tot goedkeuring van de samenstelling van deze
begeleidingscommissie genomen door het schepencollege op 29 april 2013 en gewijzigd
op 26 augustus 2013;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, 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 de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
Overwegend dat in het kader van de opdracht “Opmaak van een herwaarderingsplan voor
een gedeelte van het bij koninklijk besluit van 9 juli 1980 beschermde dorpsgezicht
(Maalbeekvallei).” een bijzonder bestek met nr. 2013/371 werd opgesteld door de Dienst
Leefmilieu;
Overwegend dat deze opdracht de opmaak van het herwaarderingsplan en max. drie
deelprojecten omvat;

Overwegend dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.859,50
excl. btw of € 32.500,00 incl. 21% btw;
Overwegend dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegend dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op Actie 140, rekeningnr.
0330-00/2141000 van het investeringsbudget;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/371 en de raming
voor de opdracht “Opmaak van een herwaarderingsplan voor een gedeelte van het bij
koninklijk besluit van 9 juli 1980 beschermde dorpsgezicht (Maalbeekvallei)”, opgesteld
door de Dienst Leefmilieu & Ruimtelijke Ordening. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 26.859,50 excl. btw
of € 32.500,00 incl. 21% btw.
Art. 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
33e zaak:

Stand van zaken parking C

De gemeenteraad hoort een toelichting van burgemeester Marleen Mertens over de stand
van het dossier betreffende de mogelijke bouw van een nationaal voetbalstadion op
parking C.
34e zaak:

Wijziging van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer inzake het aanpassen van het bestaande
parkeerverbod in de Dorpsstraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2012 inzake het aanpassen van het
bestaande parkeerverbod in de Dorpsstraat;
Gelet op artikel 2 van bovenstaand aanvullend reglement;
Overwegend dat de uren verkeerdelijk werden vermeld en zullen worden gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Artikel 2 van het aanvullend reglement van 26 april 2012 inzake het aanpassen van het
bestaande parkeerverbod in de Dorpsstraat, wordt als volgt gewijzigd: "De maatregel zal
gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige borden E1 met bijbehorende
onderborden met vermelding 'op schooldagen tussen 7.30 uur en 8.30 uur'".
Art. 2.

Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.

Mondelinge vragen
Vanwege Steven Dupont
Raadslid Steven Dupont klaagt aan dat de werken aan de Oude Humbeeksesteenweg en
aan de Verbindingsweg de omgeving vervuilen met smurrie. Hij wenst te weten aan welke
regels een aannemer zich moet houden.
Vanwege Gerlant Van Berlaer
Raadslid Gerlant Van Berlaer informeert naar de data van de gemeenteraadszittingen in
de maand december.
Vanwege raadslid Bart Laeremans
Raadslid Bart Laeremans haalt aan dat de verenigingen die de oude gemeenteschool van
Lint gebruikten hun lokalen hebben ontruimd en informeert naar de bestemming van het
gebouw.
Vanwege raadslid Eric Nagels
Raadslid Eric Nagels vraagt naar de stand van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor
Verbrande Brug en wenst te weten of de gemeente hier initiatieven zal nemen, dan wel
zal ondergaan wat Waterwegen en Zeekanaal oplegt. Hij vraagt aandacht voor de
leefbaarheid van Verbrande Brug en wijst erop dat de mensen ongerust zijn.
Vanwege raadslid Gerlant Van Berlaer
Naar aanleiding van de berichten over de toewijzing van 25 plaatsen voor kinderopvang
aan de gemeente Grimbergen vraagt raadslid Gerlant Van Berlaer of er hiervoor reeds
een locatie is.
Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat, benevens de algemene opmerkingen geformuleerd bij aanvang
van de zitting, geen concrete aanvragen tot wijziging van de notulen van de vergadering
van 26 september 2013 zodat deze, overeenkomstig artikel 33, 3de en 4de lid, van het
gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets

