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

Aanwezig
Jos Smets, voorzitter;
Marleen Mertens, burgemeester;
Chris Selleslagh, Marc Van Godtsenhoven, Patrick Vertongen, William De Boeck, Paul
Hermans, Louis De Smedt, Eddie Boelens, Trui Olbrechts, schepenen:
Jean Dewit, Bart Laeremans, Marc Hamelrijckx, Alena Van den Bussche, Steven Dupont,
Jeannine Thielemans, Kirsten Hoefs, Kevin Vleminckx, Karlijne Van Bree, Yves Verberck,
Luk Raekelboom, Anne Deman, Jean-Paul Windelen, Tom Gaudaen, Jannik Grooten,
Gerlant Van Berlaer, Christian Donneux, Jelle De Wilde, Vera Van Impe, Elke Van
Neyghem, Eric Nagels, Philip Roosen, Elke Wouters, raadsleden;
Hans Habils, gemeentesecretaris.

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Verzoekschrift aan de gemeenteraad - RUP Kleine Kerkvoetweg
2. Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.) - buitengewone
algemene vergadering van 17-12-2013:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
volledige verdere legislatuur
3. Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Buitengewone algemene vergadering van
18-12-2013 - kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
4. Dienstverlenende vereniging Haviland - Buitengewone algemene vergadering van 1912-2013 - kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
5. Integraal Waterbeleid Dijle-Zennebekken – aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene Bekkenvergadering –
voordracht van een kandidaat-afgevaardigde voor het Bekkenbureau
6. Basisonderwijs – Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en evenredige
vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke basisschool Borgt vanaf 1
september 2013
7. Stand van zaken capaciteit onderwijs
8. Interne kredietaanpassingen met nummers 21, 22, 23 en 24 voor het dienstjaar 2013
– Kennisneming
9. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring
10. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Servaas
(Grimbergen) - Budget 2014 – Akteneming
11. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Erasmus Grimbergen vzw –
Rekening 2011 – Goedkeuring
12. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Erasmus Grimbergen vzw –
Rekening 2012 – Goedkeuring
13. Gedeeltelijke wijziging van de verkoopsvoorwaarden opgelegd voor het pand gelegen
Kerkplein 7, 1850 Grimbergen - aanvaarding bijkomende kantoorfunctie

14. Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/782/13 - consorten SELLESLAGH –
Meiskensbeekstraat – 1851 Grimbergen
15. Stand van zaken Parking C
16. Aanvraag convenant voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II tussen de
gemeente Grimbergen en Olympian Games nv
17. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in
de de Villegas de Clercampstraat ter hoogte van het huisnummer 165.
18. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de Nijverheidslaan ter hoogte van de
in- en uitritten van de huisnummers 2 en 4
19. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de Tramstraat langs de zijde van de
onpare huisnummers.
20. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het uitbreiden van een zone met een snelheidbeperking tot max. 50 km/u Wijziging van het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2008 inzake het afbakenen van
gebieden met eenzelfde snelheidsregime en/of tonnenmaatbeperking.
21. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het wijzigen van het bestaande parkeerverbod in de Kloosterstraat.
22. Lokale politie – Aankoop laptop – Voorwaarden en wijze van gunnen
23. Lokale politie - Aankoop ergonomische bureaustoel
24. Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven bij
mobiliteit

Mondelinge vragen

Besloten zitting
25. Lokale politie - Kennisneming van het opnemen van 1 functie inspecteur interventie in
het kader van artikel VI.II.3bis §2 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001
26. Benoeming van de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de secretaris van de
gecoro.

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Jannik GROOTEN aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
Mevrouw Elke VAN NEYGHEM en de heer Steven DUPONT vervoegen de
vergadering.
1e zaak:

Verzoekschrift aan de gemeenteraad - RUP Kleine Kerkvoetweg

Gelet op het gemeentedecreet, de artikelen 43 en 57 betreffende de bevoegdheden van
respectievelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, en de
artikelen 201 tot en met 204 betreffende de verzoekschriften aan de organen van de
gemeente in het bijzonder;
Gelet op de artikelen 45 en 46 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 maart 2013 betreffende de
verzoekschriften aan de gemeente;
Gelet op het verzoekschrift van 13 november 2013, ingediend door mevrouw Isabel
REMUE, betreffende het RUP Kleine Kerkvoetweg;

Overwegende dat mevrouw REMUE met dit schrijven vraagt om de kern van de bezwaren
die werden ingediend door de omwonenden gedurende het openbaar onderzoek in het
kader van het RUP Kleine Kerkvoetweg en de visie over dit RUP te mogen toelichten
tijdens de zitting van de gemeenteraad van november;
Overwegende dat deze vraag enkel als verzoekschrift kan worden beschouwd indien ze
samen wordt gelezen met het door betrokkene ingediende bezwaarschrift van 6
november 2013 met betrekking tot het RUP Kleine Kerkvoetweg;
Overwegende dat betrokkene in casu het volgende vraagt (cf. bezwaarschrift van 6
november 2013):
•
het RUP aan te passen rekening houdend met de opmerkingen van de omwonenden;
•
een aantal problemen op te lossen alvorens het RUP definitief goed te keuren;
•
de begrenzing van het RUP te herzien;
•
ook rekening te houden met de woonnoden van jonge gezinnen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarin de procedure wordt vastgesteld
volgens dewelke de goedkeuring van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan verloopt;
Overwegende dat de opmerkingen of bezwaarschriften met betrekking tot het ontwerpRUP Kleine Kerkvoetweg konden ingediend worden gedurende de periode van het
openbaar onderzoek, in casu van 9 september 2013 tot en met 7 november 2013;
Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) in het
kader van de procedure voor de opmaak van een RUP na afloop van het openbaar
onderzoek alle ingekomen bezwaren en opmerkingen dient te verwerken en hierover
advies dient te geven aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeenteraad op basis van het advies van de gecoro zal beslissen
om het RUP Kleine Kerkvoetweg al dan niet definitief vast te stellen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het verzoekschrift van 13 november 2013 vanwege mevrouw Isabel
REMUE betreffende het RUP Kleine Kerkvoetweg waarbij ze vraagt:
•
het RUP aan te passen rekening houdend met de opmerkingen van de omwonenden;
•
een aantal problemen op te lossen alvorens het RUP definitief goed te keuren;
•
de begrenzing van het RUP te herzien;
•
ook rekening te houden met de woonnoden van jonge gezinnen;
Art. 2.
Op een latere gemeenteraad een beslissing te nemen inzake de definitieve vaststelling
van het RUP Kleine Kerkvoetweg na ontvangst van het advies van de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening.
Tussenkomst
Raadslid Gerlant Van Berlaer vraagt het woord en merkt op dat het verslag van de
gemeenteraadszitting van 24 oktober 2013, vóór de weergave van de beslissingen
betreffende de meerjarenplannen van de kerkbesturen, geen melding maakt van de
verklaring die hij heeft gegeven over het feit dat hij tegen deze goedkeuringen zou
stemmen. Hij betreurt dit omdat op deze wijze de reden van zijn tegenstem voor lezers
van het verslag niet duidelijk is. Hij vraagt dat de opgegeven redenen in het verslag van
de zitting van 24 oktober 2013 zouden worden opgenomen.
De voorzitter aanvaardt met toepassing van artikel 34, tweede lid, van het huishoudelijk
reglement dat van deze informatie melding zal worden gemaakt in het verslag van de
gemeenteraad. Dit wordt door de raad aangenomen.
Raadslid Steven Dupont merkt op dat hij opnieuw dient vast te stellen dat de
antwoordtermijnen voor wat betreft zijn schriftelijke vragen niet worden gerespecteerd.
Hij vraagt uitdrukkelijk dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad ook op dit
vlak zou worden gerespecteerd en wenst van deze tussenkomst akte te laten nemen in
het verslag van deze zitting.
De voorzitter van de gemeenteraad aanvaardt de aktering van deze tussenkomst.

2e zaak:

Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.) buitengewone algemene vergadering van 17-12-2013

a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor Waterbedeling
in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.);
Overwegende dat de algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op 17-12-2013;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van deze buitengewone algemene
vergadering:
1. Strategie 2014;
2. Benoemingen;
3. Varia;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5-11-2013
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding van de geagendeerde voorstellen
en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger om deze
voorstellen goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen op de vergadering;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de
buitengewone algemene vergadering van 17-12-2013 van de Intercommunale voor
Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.):
1. Strategie 2014;
2. Benoemingen;
3. Varia.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 17-12-2013 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 Gent,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
voor de volledige verdere legislatuur
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor Waterbedeling
in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.);
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de statuten van I.W.V.B.;
Gelet op de aangetekende brief van 24-10-2013 van I.W.V.B. waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de algemene vergaderingen van I.W.V.B.;

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden voor de volledige verdere
legislatuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding voor de volledige verdere
legislatuur van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen
van I.W.V.B. waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marc VAN GODTSENHOVEN;
•
5 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
3 blanco stemmen op 31 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding voor de volledige
verdere legislatuur van een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van
I.W.V.B. waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
3 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
4 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 31 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de volledige
verdere legislatuur aan te duiden voor deelname aan de algemene vergaderingen van de
Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.).
Art. 2.
De heer Louis DE SMEDT als plaatsvervanger voor de volledige verdere legislatuur aan te
duiden voor deelname aan de algemene vergaderingen van de Intercommunale voor
Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.).
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de algemene vergaderingen van I.W.V.B. te handelen en te beslissen
conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 Gent,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
3e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Buitengewone algemene
vergadering van 18-12-2013 - kennisname agendapunten en vaststelling
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Havicrem;
Overwegende dat een buitengewone algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op
18-12-2013;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 waarbij een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de buitengewone
algemene vergadering van 18-12-2013 van Havicrem;
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 Havicrem van 23-10-2013 m.b.t. de volgende bijkomende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de buitengewone algemene vergadering van
18-12-2013:
1. Goedkeuring notulen buitengewone algemene vergadering van 26-6-2013;
2. Stand van zaken: algemene werking Havicrem en nieuwbouwproject Zemst mededeling;
3. Conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking van de beleidsnota;
4. Conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking en goedkeuring van de begroting;
5. Voorstel statutenwijziging;
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 5-11-2013
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 18-12-2013 van Havicrem:
1. Goedkeuring notulen buitengewone algemene vergadering van 26-6-2013;
2. Stand van zaken: algemene werking Havicrem en nieuwbouwproject Zemst mededeling;
3. Conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking van de beleidsnota;
4. Conform artikel 44 van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking: bespreking en goedkeuring van de begroting;
5. Voorstel statutenwijziging.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 1812-2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 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:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 VILVOORDE;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
4e zaak:

Dienstverlenende vereniging Haviland - Buitengewone algemene
vergadering van 19-12-2013 - kennisname agendapunten 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 de gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 waarbij een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van Haviland voor de volledige verdere legislatuur;
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 Haviland van 22-10-2013 m.b.t. de volgende bijkomende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de buitengewone algemene vergadering van
19-12-2013:
1. Notulen van de gewone algemene vergadering van 20-6-2013: goedkeuring;
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2014:
goedkeuring;
3. Aanduiding lid adviescomité afvalbeleid (art. 18ter van de statuten): goedkeuring;
4. Statutenwijziging: goedkeuring;
5. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van
de statuten;
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 5-11-2013
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:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Karlijne
Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende bijkomende agendapunten met toelichtingsnota's van
de buitengewone algemene vergadering van 19-12-2013 van Haviland:
1. Notulen van de gewone algemene vergadering van 20-6-2013: goedkeuring;
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2014:
goedkeuring;
3. Aanduiding lid adviescomité afvalbeleid (art. 18ter): goedkeuring;
4. Statutenwijziging: goedkeuring;
5. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van
de statuten.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van 1912-2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 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:
•
Haviland ivsg, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ZELLIK;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
5e zaak:

Integraal Waterbeleid Dijle-Zennebekken – aanduiding van een effectieve
en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene
Bekkenvergadering – voordracht van een kandidaat-afgevaardigde voor het
Bekkenbureau

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente vertegenwoordigd is in de Algemene Bekkenvergadering
van het Dijle-Zennebekken;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene Bekkenvergadering van het
Dijle-Zennebekken;
Overwegende dat deze vertegenwoordigers in de Algemene Bekkenvergadering
gemeentelijke mandatarissen moeten zijn;
Overwegende dat ons bestuur tevens een kandidaat-afgevaardigde kan voordragen voor
het Bekkenbureau;
Overwegende dat deze kandidaat-afgevaardigde voor het Bekkenbureau niet noodzakelijk
de hoedanigheid van gemeentelijk mandataris moet hebben , maar dat het wel belangrijk
is dat deze afgevaardigde voeling heeft met meerdere gemeenten en een effectief
aanspreekpunt is voor de gemeenten;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger in de Algemene Bekkenvergadering van het Dijle-Zennebekken
waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 stem op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Jeannine THIELEMANS;
•
2 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
1 stem op 31 stemmers wordt uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
6 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
3 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
Mevrouw Jeannine THIELEMANS verlaat de vergadering.
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene Bekkenvergadering van het DijleZennebekken waaruit blijkt dat:
•
23 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
1 stem op 3o stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
1 stem op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
3 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
•
2 blanco stemmen op 30 stemmers wordt uitgebracht;
Raadsleden Jeannine THIELEMANS en Anne DEMAN vervoegen de vergadering.
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de voordracht van een kandidaatafgevaardigde voor het Bekkenbureau waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
2 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
1 stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Elke VAN NEYGHEM;
•
1 stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
1 stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
1 stem op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean-Paul WINDELEN;
•
3 ongeldige stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 32 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.

De heer Chris SELLESLAGH aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger in de
Algemene Bekkenvergadering van het Dijle-Zennebekken.
Art. 2.
De heer Christian DONNEUX aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger in
de Algemene Bekkenvergadering van het Dijle-Zennebekken.
Art. 3.
De heer Chris SELLESLAGH voor te dragen als kandidaat-afgevaardigde voor het
Bekkenbureau.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan het Integraal Waterbeleid DijleZennebekken.
6e zaak:

Basisonderwijs – Lagere afdeling - Bijkomende gesubsidieerde lestijden en
evenredige vermindering van de lestijden ten laste in de gemeentelijke
basisschool Borgt 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 36 lestijden toegekend werden aan de lagere
afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de 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 Borgt meldt dat,
op basis van de hertelling van 1 oktober 2013, het leerlingenaantal in vergelijking met 1
februari 2013 met 20 leerlingen is gestegen, waardoor het aantal gesubsidieerde lestijden
met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2013 wordt verhoogd met 20 lestijden;
Overwegende dat hierdoor 20 van de 36 lestijden ten laste die het bestuur had voorzien
voor de lagere afdeling van de gemeentelijke basisschool Borgt 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 Borgt met ingang van 1 september
2013 20 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden aan te wenden en 20 van de 36 op 30
mei 2013 toegekende lestijden ten laste niet aan te wenden.

7e 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.
8e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 21, 22, 23 en 24 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 15 oktober 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 21 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 22 oktober 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 22 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 29 oktober 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 23 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 4 november 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 24 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 21
GBB-FIN/0119-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 86.673,15

GBB-FIN/0119-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.400,00

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

€ 155.200,07

GBB-WIEB/0119-02/6110500/

€ 13.346,82

€ 642,80
€ 642,80
€ 481,94
€ 481,94

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-OW/0310-00/6030000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 292.691,63

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

€ 71.504,69

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

€ 12.506,04

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

€ 2.000,75

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

€ 12.800,00

GBB-BIB/0703-00/6132070/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 9.408,96
€ 9.408,96
€ 175,00
€ 175,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

GBB-OW/0050-00/2219900/
BESTUUR/CBS/60/IE-17/U

€ 51.000,00

GBB-CBS/0050-00/2210300/
BESTUUR/CBS/60/IE-17/U

€ 0,00

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

€ 14.876,73

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

€ 750,00

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

€ 29.065,00

€ 3.673,67

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

€ 8.637,59

€ 7.137,59

GBB-ECZ/0500-00/6100300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.500,00

€ 3.673,67

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

€ 280,30

€ 7.137,59

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

€ 6.000,00

ACT-144/0899-01/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.525,16

GBB-ECZ/0719-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.300,00

ACT-98/0720-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
ACT-133/0902-00/6430100/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 677,60
€ 677,60
€ 446,60
€ 446,60

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 160,00
€ 160,00

€ 266,00

ACT-133/0902-00/6124020/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 204,00
€ 204,00

I.K. 22
GBB-PO/0100-00/6200020/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 49.073,59

GBB-PO/0100-00/6493130/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.600,00
€ 2.600,00

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

€ 126.425,34

GBB-OW/0119-00/6140200/

€ 57.235,25

€ 1.309,86
€ 309,86

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

€ 1.500,00

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

€ 332,76

ACT-144/0899-01/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00
€ 179,77
€ 179,77

GBB-WIEB/0119-02/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00

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

€ 154.718,13

€ 75,49

GBB-WIEB/0200-00/6110600/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.500,00

€ 138,69

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

€ 133.132,31

GBB-WIEB/0680-00/6100300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

GBB-WIEB/0680-00/6120990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.000,00

GBB-SPORT/0740-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.250,00

GBB-SAZ/0701-01/6493190/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 120,73

€ 138,69
€ 658,92
€ 658,92
€ 1.148,03
€ 1.148,03

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

€ 6.328,26

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

€ 27.506,13

GBB-WIEB/0790-06/2210300/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 17.500,00

GBB-WIEB/0119-02/2219900/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 231,67
€ 231,67
€ 4.556,26
€ 4.556,26

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

€ 13.271,49

€ 1.292,26

GBB-WIEB/0200-00/6161100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.000,00

€ 329,50

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

€ 42.861,81

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

€ 100,00

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

€ 200,00

GBB-AC/0820-00/6119900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 7.000,00

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

€ 660,00

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

€ 12.914,15

€ 45,24

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

€ 1.600,00

€ 240,00

€ 1.621,76
€ 80,00
€ 80,00
€ 300,00
€ 300,00

GBB-LOG/0820-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 500,00

GBB-WIEB/0300-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

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

€ 112.113,66

GBB-OW/0119-00/6120060/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 160.000,00

GBB-OW/0119-00/6470100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 71.151,25

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

€ 5.000,00

GBB-OW/0899-04/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.250,00

€ 240,00
€ 62,44
€ 62,44
€ 0,02
€ 0,02
€ 4.000,00
€ 4.000,00

I.K. 23
GBB-OW/0119-01/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.920,00

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

€ 57.545,11

GBB-WIEB/0200-00/6161100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.670,50

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

€ 44.483,57

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

€ 1.893,90

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

€ 11.979,23

€ 60,31

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

€ 133.271,00

€ 111,89

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

€ 1.342.327,75

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

€ 811.866,87

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

€ 3.012,50

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

€ 126,23

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

€ 15.175,00

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

€ 825,00

GBB-OW/0899-04/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.250,00

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

€ 1.000,00

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

€ 154.642,64

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

€ 18.170,83

€ 181,38
€ 181,38
€ 134,00
€ 134,00
€ 172,20

€ 4.502,70
€ 4.502,70
€ 10,50
€ 10,50
€ 4,02
€ 4,02
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 327,32
€ 327,32

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

€ 45.154,79

GBB-WIEB/0680-00/6110500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 19.000,00

ACT-131/0902-00/6132070/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

ACT-128/0902-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.000,00

ACT-134/0902-00/6109900/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN/U

€ 2.500,00

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

€ 1.734,00

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

€ 117.585,99

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

€ 14.430,13

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

€ 150,00

GBB-ECZ/0720-00/6149900/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 2.518,05
€ 2.518,05
€ 970,62
€ 970,62
€ 1.334,00
€ 1.334,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 74,76
€ 74,76

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

€ 218,23

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

€ 1.300,00

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

€ 24.562,14

€ 24.412,14

€ 6.500,00

€ 17,00

€ 26,70
€ 26,70

I.K. 24
GBB-ECZ/0119-00/6231990/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U
GBB-ECZ/0119-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 17,00

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

€ 154.315,32

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

€ 13.828,76

€ 1.729,57

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

€ 12.039,54

€ 255,29

GBB-WIEB/0200-00/6161100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.536,50

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

€ 44.617,57

GBB-SAZ/0300-00/6131030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.332,69

GBB-SAZ/0680-00/6131030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.517,80

GBB-WIEB/0309-00/6161100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

GBB-WIEB/0309-00/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.729,57

€ 2.015,89
€ 1.843,36
€ 114,04
€ 114,04
€ 661,63
€ 432,94

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

€ 8.984,89

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

€ 106,10

€ 82,76

GBB-WIEB/0310-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.000,00

€ 302,81

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

€ 133.382,89

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

€ 6.184,23

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

€ 942,48

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

€ 42.636,74

GBB-WIEB/0680-00/6110500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 21.518,05

GBB-WIEB/0680-00/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 30.000,00

GBB-WIEB/0680-00/6120990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.658,92

9e zaak:

€ 228,69

€ 302,81
€ 39,30
€ 39,30
€ 168,94
€ 168,94
€ 294,76
€ 294,76

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintServaas (Grimbergen) - 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 SintServaas (Grimbergen) door de kerkraad werd vastgesteld op 18 juni 2013 en bij de
gemeente is toegekomen via het centraal kerkbestuur op 18 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 de 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: €

128.646,62;
115.901,34;
121.920,37;
174.814,68;
129.784,18;

•

2019: € 109.474,25.

•
•
•
•
•
•
•

Investeringen.
2014: € nihil;
2015: € 15.950,00;
2016: € 47.711,51;
2017: € 70.558,46;
2018: € 28.471,36;
2019: € 1.690,37.

Overwegende dat een toetsing van de cijfermatige inhoud tegenover de afsprakennota,
goedgekeurd door de gemeenteraad, werd uitgevoerd en deze de volgende resultaten
weergeeft:
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. € 175.125,92 + 1,8% = € 178.278,19.
Vaststelling in budget 2014: € 166.112,00 wat € 12.166,19 lager ligt dan € 178.278,19 of
-6,82%.
In de rekening 2012 staan echter twee rubrieken die in mindering van het totaal van de
uitgaven mogen worden gebracht om een meer getrouw beeld te verkrijgen bij de
vergelijking met de cijfers uit het budget, namelijk MAR 237 erelonen voor € 14.218,25
en MAR 29 overboekingen naar investeringen voor € 5.250,44.
Dit in beschouwing genomen zou het totaal van de uitgaven in de rekening 2012 een
bedrag van € 155.657,23 vertonen wat een verschil geeft tegenover het totaal van de
uitgaven in het budget 2014 van 3,15%.
Van 2015 tot 2019 bedraagt het gemiddeld stijgingspercentage van het totaal van de
uitgaven 0,67%.
Van 2015 tot 2019 wordt jaarlijks een krediet van € 25.000,00 opgenomen onder MAR
237 erelonen.
Het betreft de geraamde honoraria (10%) voor de ontwerper van het "Masterplan". De
kostprijs wordt geraamd op € 1.484.317,00 (inclusief 21% BTW) en € 24.200,00 werd
hiervan reeds betaald in 2013. Het saldo van afgerond € 125.000,00 wordt dan evenredig
verdeeld over de periode van 2015 tot 2019.
De financiering van het "Masterplan" gebeurt op basis van de volgende verdeelsleutel:
60% betoelaagd door het Vlaams Gewest;
20% betoelaagd door de provincie;
10% betoelaagd door de gemeente;
10% ten laste van de kerkfabriek.
Wat het gedeelte ten laste van de kerkfabriek betreft zal dit bestuur putten uit de
middelen die in de periode 2008 tot 2013 werden gereserveerd en overgeboekt uit de
exploitatie naar een investeringsfonds.
De kostprijs van de werken ten behoeve van de beveiliging van de kerk wordt geraamd
op € 159.499,00 en de financiering ervan zal hetzelfde schema volgen als hierboven
vermeld.
Volgens de toelichting in de strategische nota wordt deze uitgave verwacht in 2014, maar
staat ze in het meerjarenplan opgenomen in het budget 2015.
Wanneer men de kredieten van de erelonen (MAR 237) en de overboekingen (MAR 29) in
mindering brengt van de totale uitgaven van de budgetten van 2014 tot 2019 verkrijgt
men een gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage van 1,09% hetgeen dan wel beantwoordt
aan de gemaakte afspraken.
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: € 52.260,00 wat een daling vertoont van € 12.843,52 of
-19,73% tegenover de totale ontvangsten uit de rekening 2012.
Een toelichting omtrent de vaststelling van de cijfers van de ontvangsten voor de periode
van 2014 tot 2019 werd in de strategische nota door de penningmeester opgesteld.
Wanneer men de ontvangsten van MAR 119 (betoelaging erelonen van de ontwerper) uit
de vergelijking van de cijfers van 2014 tot 2019 licht, dan bekomt men een jaarlijks
stijgingspercentage van gemiddeld 2,67%.
Hierdoor 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.

€ 63.694,53

€ 76.682,86

€ 82.513,80

€ 84.587,50

€ 103.195,41

Saldi

€ 23.358,63

€ 46.979,72

€ 27.258,73

- € 8.981,56

- € 15.808,55

Deze saldi worden in het budget (rekening jaar xx +2) verrekend waardoor de
gemeentelijke toelage op dat ogenblik wordt verminderd, behalve voor 2011 en 2012.
Wat de investeringen betreft worden de uitgaven voor het "Masterplan" en de beveiliging
van de kerk opgenomen onder MAR 4100 voor een totaal bedrag van € 1.643.816,00.
De beveiliging van de kerk gebeurt in samenwerking met de cel Onroerend Erfgoed van
de Vlaamse Overheid en op basis van een geraamde kostprijs van € 159.499 (inclusief
21% BTW).
Verder voorziet men nog decoratiewerkzaamheden op MAR 4111 voor een bedrag van
€ 4.377,44.
De financiering voor deze drie investeringen gebeurt deels via overboekingen (A) uit de
exploitatie en deels door overheidstoelagen waarvan 10% gemeentelijk zijn (B).
2014

2015

2016

2017

2018

2019

A) € 5.550,00

€ 5.649,90

B)

€ 15.950,00 € 47.711,51 € 70.558,46 € 28.471,36 € 1.690,37

nihil

€ 19.684,41 € 70.558,46 € 28.471,36 € 6.067,81

In de strategische nota staat een overzicht van de gedane reserveringen van 2008 tot
2013 voor een totaal van € 38.327,20.
Zoals terecht wordt aangehaald is de afspraak dat deze opgespaarde reserves in eerste
instantie worden aangewend voor de financiering van de investeringen waarvan sprake en
het saldo van deze uitgaven wordt dan opgenomen in het meerjarenplan.
Dit reservefonds staat opgenomen in 2015 en 2016 onder MAR 3109 "andere" van de
investeringsontvangsten voor een totaal bedrag van € 38.327,20.
Overwegende dat voor de drie investeringsuitgaven waarvan sprake aan de gemeente
wordt gevraagd deze voor 10% te financieren;
Overwegende dat in punt E van de afsprakennota werd overeengekomen dat met
uitzondering van de gedane reserveringen sedert 2008 het bestaand patrimonium van de
kerkfabriek niet zal worden aangewend bij investeringswerken;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Vera Van Impe;

stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves
Verberck, Eric Nagels, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 8 onthoudingen
Artikel 1.
Het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Sint-Servaas (Grimbergen)
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.
10e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintServaas (Grimbergen) - 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-Servaas
(Grimbergen) door de kerkraad werd vastgesteld op 18 juni 2013 en bij de gemeente is
toegekomen via het centraal kerkbestuur op 18 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 meerjarenplan van dit
kerkbestuur een gunstig advies heeft uitgebracht en dat het budget 2014 aansluit bij het
meerjarenplan, zodat dit advies ook in aanmerking mag worden genomen wat het budget
2014 betreft;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2014 op € 128.646,62 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-Servaas (Grimbergen).
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.

11e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Erasmus Grimbergen
vzw – Rekening 2011 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Gelet dat de rekeningen van Erasmus Grimbergen vzw jaarlijks onderworpen moeten
worden aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat deze van 2011 door de Algemene Vergadering van deze vereniging op 7
juni 2012 werd goedgekeurd en het volgende resultaat vertoont:
•
vastgestelde ontvangsten: € 127.338,69;
•
vastgelegde uitgaven: € 127.338,69;
Overwegende dat voor 2011 een gemeentelijke toelage van € 118.996,90 werd
uitbetaald;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De rekening 2011 van Erasmus Grimbergen vzw goed te keuren.
12e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Erasmus Grimbergen
vzw – Rekening 2012 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Gelet dat de rekeningen van Erasmus Grimbergen vzw jaarlijks onderworpen moeten
worden aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat deze van 2012 door de Algemene Vergadering van deze vereniging op 6
juni 2013 werd goedgekeurd en het volgende resultaat vertoont:
•
vastgestelde ontvangsten: € 127.631,72;
•
vastgelegde uitgaven: € 127.631,72;
Overwegende dat voor 2012 een gemeentelijke toelage van € 123.994,56 werd
uitbetaald;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De rekening 2012 van Erasmus Grimbergen vzw goed te keuren.
13e zaak:

Gedeeltelijke wijziging van de verkoopsvoorwaarden opgelegd voor het
pand gelegen Kerkplein 7, 1850 Grimbergen - aanvaarding bijkomende
kantoorfunctie

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, in zitting van 25 augustus 2011, om het voormalig
politiecommissariaat gelegen Kerkplein 7 te 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als 2de
afdeling - sectie E - nr. 432h met een oppervlakte van 4a 58ca, openbaar te koop aan te
bieden als horecapand;

Gelet op de afgesloten verkoopsovereenkomst van 20 januari 2012, waarbij de
bestemming als horecapand als clausule wordt opgenomen en waarbij er verwezen wordt
naar de gemeenteraadsbeslissing van 25 augustus 2011;
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning BA/128/13, waarbij de eigenaar, Ben Van
Assche, Hof ter Weerdestraat 16, 1850 Grimbergen, een gedeeltelijke functiewijziging van
horeca naar kantoorfunctie aangevraagd heeft;
Overwegend dat vanuit stedenbouwkundig opzicht de gevraagde gedeeltelijke
functiewijziging van het pand vergund werd op 29 oktober 2013 en aldus aanvaardbaar
is;
Overwegend dat deze functiewijziging mede wordt aangevraagd door de eigenaar omwille
van de economische haalbaarheid van het project;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Karlijne
Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman
BESLIST: met 31 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Akkoord te gaan met de gedeeltelijke wijziging van de bestemming van het voormalig
politiecommissariaat gelegen Kerkplein 7 te 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als 2de
afdeling, sectie E, nr. 432h, verkocht aan Ben Van Assche, wonende te Hof ter
Weerdestraat 16, 1850 Grimbergen, van horecapand naar kantoor.
14e zaak:

Goedkeuring grondafstand verkaveling VA/782/13 - consorten SELLESLAGH
– Meiskensbeekstraat – 1851 Grimbergen

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend door de consorten SELLESLAGH, Nieuwstraat
70/3 te 1800 Vilvoorde, voor het verkavelen van 4 loten gelegen Meiskensbeekstraat ZN,
1851 Grimbergen, (afd. 6) sectie B nr. 267x, 267y, 267z, 267a2 en 267b2 met
referentienummer VA/782/13;
Gelet op de collegebeslissing van 18 november 2013 – 39e zaak – waarbij een
voorwaardelijk gunstig advies werd uitgebracht voor het verkavelen van 4 loten voor
halfopen bebouwing, met grondafstand van 80 m² voor inlijving binnen het openbaar
domein van de Meiskensbeekstraat;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag over een lengte van 42,48 m een
rooilijnverbreding voorziet van 1,62 m, ter hoogte van de linkerperceelsgrens en 2,27 m,
ter hoogte van rechterperceelsgrens, met in totaal 80 m² grondafstand met het oog op de
aanleg van een voetpad op het openbaar domein langs de loten 1, 2, 3 en 4;
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/782/13 ingediend door de consorten SELLESLAGH, wonende
Nieuwstraat 70/3 te 1800 Vilvoorde, voor het verkavelen van 4 loten gelegen
Meiskensbeekstraat ZN, 1851 Grimbergen, (afd. 6) sectie B nr. 267x, 267y, 267z, 267a2
en 267b2, mits het uiteindelijk verkrijgen van de verkavelingsvergunning.
Art. 2.
De strook grond met een oppervlakte van 80 m² te bestemmen om gratis ingelijfd te
worden in de openbare wegenis van de gemeente Grimbergen.
15e 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.
16e zaak:

Aanvraag convenant voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II
tussen de gemeente Grimbergen en Olympian Games nv

Gelet op de brieven d.d. 11/04/2013 en 11/06/2013 vanwege Napoleon Games,
Stationsstraat 162a te 9450 Haaltert, met het verzoek tot het afsluiten van een
convenant tussen de gemeente Grimbergen en Olympian Games nv, in het kader van de
artikelen 34 en 36, 5, van de wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers van 07/05/1999 voor de exploitatie van een
kansspelinrichting klasse II, gelegen Romeinsesteenweg/Treft z/n te 1853 Grimbergen
(afdeling 4, sectie B, nr. 71w10);
Gelet op de wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de
spelers van 07/05/1999 (B.S 30/12/1999), en op de bijbehorende uitvoeringsbesluiten
die tot doel heeft nadere bepalingen te specificeren m.b.t. de uitbating van de
kansspelinrichtingen o.a. het aantal toegestane toestellen, het soort toestellen
automatische kansspelen, de uitbatingsvoorwaarden, beperkingen, beheer, …;
Overwegend dat de wetgeving duidelijk stelt dat niemand zonder schriftelijke vergunning
van de kansspelcommissie een kansspelinrichting mag exploiteren;
Gelet op het feit dat een aanvraag tot het bekomen van een dergelijke vergunning in
toepassing van artikel 34 van bovenvermelde wet een convenant met de gemeente dient
te bevatten waar de volgende aspecten van de uitbating worden geregeld:
1) de plaats van de vestiging van de kansspelinrichting;
2) de openings- en sluitingsuren;
3) de openings- en sluitingsdagen;
4) wie het gemeentelijk toezicht waarneemt;
Gelet op het feit dat de kansspelinrichting gelegen zal zijn te 1853 Grimbergen op de
hoek gevormd door de Romeinsesteenweg en Treft;
Gelet op het feit dat de inrichting 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 geopend zou zijn;
Gelet op het feit dat het toezicht zou worden waargenomen door de gemeentelijke politie;
Overwegend dat de exploitant het aantal automatische kansspelen in deze bijkomende
inrichting zal beperken tot max. 30 toestellen;
Gelet op het feit dat er naast het aangevraagde perceel reeds twee identieke vestigingen
bestaan;
Gelet op de grote bezorgdheid dat de woonkwaliteit van de Treft door de vestiging van
deze bijkomende kansspelinrichting verder in het gedrang zou komen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot een stemming over het weigeren van het convenant met Olympian Games
nv voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse II, op het terrein met adres 1853
Grimbergen, Romeinsesteenweg, Treft zn, afdeling 4, sectie B, nr. 71w10:
stemmen tegen:

///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Karlijne
Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc
Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Het verzoek vanwege Napoleon Games nv, Stationsstraat 162a te 9450 Haaltert tot
afsluiten van een convenant tussen de gemeente Grimbergen en Olympian Games nv
voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse II, op het terrein met adres 1853
Grimbergen, Romeinsesteenweg, Treft zn, afdeling 4, sectie B, nr. 71w10 af te wijzen.
Raadslid Bart LAEREMANS vervoegt de vergadering.
17e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen
met een handicap in de de Villegas de Clercampstraat ter hoogte van het
huisnummer 165.

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
handicap in de de Villegas de Clercampstraat ter hoogte van het huisnummer 165;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie d.d. 19 september 2013 inzake
het voorbehouden van deze plaats;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit en Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Eén parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden in de de Villegas de
Clercampstraat ter hoogte van het huisnummer 165.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van het nodige bord
E9a met onderbord type VIId en rekening houdend met de plaatselijke gesteldheid wordt
de nodige wegmarkering aangebracht.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.

18e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod in de
Nijverheidslaan ter hoogte van de in- en uitritten van de huisnummers 2 en
4

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het instellen van een parkeerverbod voor voertuigen van meer dan
3,5 ton in de Nijverheidslaan langs de zijde met de even huisnummers;
Overwegend dat deze vraag besproken werd tijdens de vergadering van de beperkte
commissie van 19 september 2013;
Overwegend dat de commissie gunstig advies geeft tot het instellen van een
parkeerverbod in de Nijverheidslaan ter hoogte van de in- en uitritten van de
huisnummers 2 en 4;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een parkeerverbod in te stellen in de Nijverheidslaan ter hoogte van de in- en uitritten
van de huisnummers 2 en 4.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door het aanbrengen van gele
onderbroken lijnen.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
19e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod in de Tramstraat
langs de zijde van de onpare huisnummers.

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 september 2013 inzake het opheffen
van het halfmaandelijks beurtelings parkeren in de Tramstraat;
Overwegend dat door het opheffen van deze maatregel er nu langs weerzijden van de
straat wordt geparkeerd;

Overwegend dat dit parkeergedrag in combinatie met de straatbreedte, problemen geeft
voor het in- en uitrijden van privé-eigendommen;
Overwegend dat dit besproken werd tijdens een vergadering van de beperkte commissie
d.d. 31 oktober 2013, waarbij geadviseerd werd om langs de zijde met de onpare
huisnummers een parkeerverbod in te stellen;
Gelet op het ontwerpplan als bijlage;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een parkeerverbod wordt ingesteld in de Tramstraat langs de zijde van de onpare
huisnummers.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden E1 en onderborden Xa en Xb.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
20e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het uitbreiden van een zone met een snelheidbeperking
tot max. 50 km/u - Wijziging van het gemeenteraadsbesluit van 24 april
2008 inzake het afbakenen van gebieden met eenzelfde snelheidsregime
en/of tonnenmaatbeperking.

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 24 april 2008 inzake het afbakenen van
gebieden met eenzelfde snelheidsregime en/of tonnenmaatbeperking en latere
wijzigingen;
Gelet op de vraag van Vilvoorde om de afbakening van de zone 50 in de Cokeriestraat te
laten aansluiten op de zone 50 in de Willemsstraat;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de stad Vilvoorde van 27 mei 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Artikel 1.4 - Afbakening zone 50 - zone 50 Kanaalzone Oost van het
gemeenteraadsbesluit van 24 april 2008 houdende het aanvullend reglement inzake het
afbakenen van gebieden met eenzelfde snelheidsregime en/of tonnenmaatbeperking,
wordt als volgt gewijzigd:
Zone 50 Kanaalzone-Oost
•
Zemstweg - aansluiting Mechelstraat
•
Putweg - aansluiting Mechelstraat
•
Steenstraat - aansluiting veldweg/voor Bergstraat komende van Zemst

•
•
•
•
•
•
•

Oostvaartdijk aan bebouwde kom Humbeek
Gerselarendries - grens met Zemst
Gaston Devoswijk - grens met Eppegem
Broekstraat - t.h.v. de bebouwing
Eppegemsesteenweg - t.e.m. G. Devoswijk (in de richting Eppegem)
Cokeriestraat - grens met Vilvoorde
Woluwelaan - 50 m vanaf het kruispunt met de Cokeriestraat

Art. 2.
De maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige borden C43 waaraan
zonale geldigheid wordt gegeven overeenkomstig de bepalingen van het MB en het KB
met vermelding van '50'.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
Art. 4.
Dit besluit zal voor kennisname en / of verder gevolg aan de bevoegde hogere overheden
worden gezonden.
21e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het wijzigen van het bestaande parkeerverbod in de
Kloosterstraat.

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 d.d. 22 september 2011 inzake het instellen van
een verbod parkeren in de Kloosterstraat;
Overwegend dat bovengenoemde beslissing werd ingesteld naar aanleiding van de
routewijziging van de lijn 820 en 624 (dubbelrichting door de straat);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 1 maart 2012 inzake het instellen van beperkt
éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat;
Gelet op de vraag om het parkeerverbod rechtover de Kloosterstraat 23 op te heffen;
Overwegend dat dit parkeerverbod, dankzij het instellen van het éénrichtingsverkeer, kan
opgeheven worden (bus rijdt nog enkel in 1 richting);
Overwegend dat de vraag besproken werd tijdens de beperkte commissie van 19
september 2013;
Overwegend dat de commissie gunstig advies geeft om het parkeerverbod rechtover het
huisnummer 23 op te heffen en tevens adviseert om het parkeerverbod ter hoogte van
het huisnummer 12 in te korten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Artikel 1, § 2, van het aanvullend reglement van 1 maart 2012 inzake het instellen van
beperkt éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat, wordt als volgt gewijzigd: 'Het onder
artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 september 2011 ingestelde
parkeerverbod wordt aangepast waardoor het parkeerverbod in de Kloosterstraat:

•
•
•

vanaf de hoek met de Sint-Amandsstraat wordt opgeheven;
rechtover het huisnummer 23 wordt opgeheven;
ter hoogte van het huisnummer 12 wordt ingekort.

Art. 2.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
22e zaak:

Lokale politie – Aankoop laptop – Voorwaarden en wijze van gunnen

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet op de noodzaak om de huidige computer van de korpschef te vervangen;
Overwegende dat de korpschef verkiest om zijn huidige computer te vervangen door een
laptop om mobiel te kunnen werken;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze opdracht geraamd wordt op € 827,00 (excl.
btw);
Overwegende dat bij de eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2013, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2013, het nodige krediet
voor deze aankoop werd voorzien op artikel 330/742-53 van de buitengewone dienst van
de politiebegroting 2013;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aankoop van een laptop voor de korpschef volgens de behoeftebepaling van de
politiezone via een onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden
aangeschreven goed te keuren.
23e zaak:

Lokale politie - Aankoop ergonomische bureaustoel

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013, waarbij de toepassing van de
aankoopprocedure via de aanbestedingen van de federale politie werd verlengd tot 31
december 2019;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de vervanging van de huidige ergonomische
bureaustoel van één van onze personeelsleden;
Gelet op de bevindingen van de arbeidsgeneesheer vermeldt in het medisch getuigschrift
d.d. 29/10/2013;

Overwegende dat er ergonomische bureaustoelen worden aangeboden in de open
meerjarenmarkten van de federale overheid;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze opdracht geraamd wordt op 310,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/741-51 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aankoop van één ergonomische bureaustoel volgens de behoeftebepaling via de open
meerjarenmarkten van de federale overheid goed te keuren.
24e zaak:

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

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°en
vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19 §1
eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid, VI.II.46
eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013 om de permanente
openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2013
goed te keuren;
Gelet op het feit dat de in de vijfde mobiliteitscyclus 2013 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 8 november 2013 dienen te worden meegedeeld aan de
Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Gelet op het feit dat er in de huidige cyclus 2 kandidaten inspecteur interventie zijn;
Gelet op de nakende pensionering (op 1 juni 2014) van één inspecteur wijkdienst;
Gelet
•
2
•
1
•
3
•
1
•
3

op het feit dat actueel volgende betrekkingen vacant zijn:
vacatures inspecteur van politie interventie
vacature inspecteur wijkdienst
vacatures hoofdinspecteur van politie interventie
vacature hoofdinspecteur APO-verantwoordelijke Zonaal InformatieBureau (ZIB)
vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;

Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de openstelling van volgende vacatures voor het operationeel kader
in het kader van de mobiliteitscyclus 2013-04:

•
•
•
•
•

2
1
3
1
3

vacatures inspecteur van politie interventie
vacature inspecteur wijkdienst
vacatures hoofdinspecteur van politie interventie
vacature hoofdinspecteur APO-verantwoordelijke Zonaal InformatieBureau (ZIB)
vacatures agent van politie bestuurlijke dienst;

Mondelinge vragen
Vanwege Gerlant Van Berlaer
Raadslid Gerlant van Berlaer drukt zijn spijt uit over het feit dat de raadsleden pas op 20
november om 11:40 uur een uitnodiging ontvingen voor een bewonersvergadering die 7
uur later plaatsvond. Hij vraagt om dergelijke uitnodigingen in het vervolg vroeger door
te mailen.
Vanwege Vera Van Impe
Raadslid Vera van Impe informeert naar een vergadering die plaats heeft gevonden met
vertegenwoordigers van de gemeente en van Haviland en waarin gesproken werd over de
Kloosterweide. Zij wenst te weten of er tijdens deze vergadering ook gesproken is over de
aanleg rond het appartementsgebouw aan de Kloosterstraat. Deze aanleg is immers nog
niet uitgevoerd zoals voorzien, als een groene omgeving.
Vanwege Bart Laeremans
Raadslid Bart Laeremans vraagt of het bouwproject bij de Luitberg in Strombeek-Bever,
op het perceel dat nu eigendom geworden is van Providentia opnieuw in het slop zit. Hij
vraagt wat de plannen zijn en of men zal afstappen van plannen die steeds mislukken.
De heer Laeremans wijst op de mogelijkheid om in samenwerking Vlabinvest te kiezen
voor de bouw van middenklassewoningen eerder dan van sociale woningen. Hij meent dat
het aangewezen is om op deze plaats te opteren voor een gemengd aanbod.
Vanwege Eric Nagels
Raadslid Eric Nagels informeert naar de stand van de uitwerking van het mobiliteitsplan
voor Verbrande Brug. Hij wijst erop dat het wegdek er echt aan herstelling toe is.

Sluiting vergadering
Gelet op de opmerking die werd gemaakt over de redactie van de notulen van de
vergadering van 24 oktober 2013 worden deze, overeenkomstig artikel 33, 4de lid, van
het gemeentedecreet niet goedgekeurd en zullen zij in de volgende zitting opnieuw
worden voorgelegd.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets

