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Behandelde punten
Openbare zitting
1. Kennisname ontslag gemeenteraadslid
2. Uittreding uit de vzw Lintbos
3. Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 4) - verhoging koopkracht
4. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de aanwending van het
lesurenpakket voor het schooljaar 2013-2014 en overdracht van leraarsuren naar
schooljaar 2014-2015
5. Beëïndiging van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Erasmus Grimbergen
6. Gemeentelijk zwembad Pierebad - Dading
7. Streekpact 2013-2018 regio Halle-Vilvoorde
8. Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van
een interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie tussen de stad
Vilvoorde en de gemeenten Machelen en Grimbergen
9. Interne kredietaanpassingen met nummers 25 en 26 voor het dienstjaar 2013 Kennisneming
10. Vaststelling van de jaarrekening 2012 (begrotingsrekening, resultatenrekening en
balans)
11. Derde wijziging financieel meerjarenplan 2013-2015 - Goedkeuring
12. Derde wijziging budget 2013
13. Administratief toezicht op het OCMW - Jaarrekening 2012 - Kennisneming
14. Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2013 - Wijziging nr. 2 - Kennisneming
15. Gemeentelijk retributiereglement betreffende de kerstmarkt - Aanslagjaren 2014 2019
16. Gemeentelijk retributiereglement op de uitvoering van werken voor derden Aanslagjaren 2014 - 2019
17. Gemeentelijk belastingreglement op de wegwijzers geplaatst op verzoek van
bedrijven en instellingen
18. Gemeentelijk belastingreglement op de tijdelijke bewegwijzering en signalisatie voor
het aanduiden van een reisroute - Aanslagjaren 2014 - 2019

19. Gemeentelijk belastingreglement op openluchtrecreatieve verblijven - Aanslagjaren
2014 - 2019
20. Gemeentelijk retributiereglement op het ter beschikking stellen van
verkeerssignalisatie voor privé-doeleinden - Aanslagjaren 2014 - 2019
21. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein. Code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen.
Aanslagjaren 2014 - 2016
22. Gemeentelijk retributiereglement op het ter plaatse aanbrengen van wegwijzers, op
verzoek van bedrijven en instellingen en op het verwijderen van wegwijzers en
tijdelijke signalisatie voor het aanduiden van een reisroute
23. Gemeentelijk retributiereglement op de aankoop van Grimbergse vlaggen Aanslagjaren 2014 - 2019
24. Gemeentelijk retributiereglement op kermissen - Aanslagjaren 2014 - 2019
25. Gemeentelijk retributiereglement op het inrichten van tentoonstellingen op verzoek
van de gemeente - Aanslagjaren 2014 - 2019
26. Gemeentelijk retributiereglement op de luister bij huwelijksplechtigheden Aanslagjaren 2014 - 2019
27. Gemeentelijk retributiereglement op de toeristische dienstverstrekking
28. Gemeentelijk belastingreglement op de agentschappen voor weddenschappen op
paardenwedrennen
29. Gemeentelijk belastingreglement op opslagplaatsen van schroot en voertuigen buiten
gebruik - Aanslagjaren 2014 - 2019
30. Gemeentelijk belastingreglement op het vervoer van bestuurlijk of gerechtelijk
aangehouden personen - Aanslagjaren 2014 - 2019
31. Gemeentelijk belastingreglement op het parkeren in blauwe zone - Aanslagjaren 2014
- 2019
32. Aanbrengen van wegmarkeringen op de Romeinsesteenweg in het gedeelte tussen
gelegen tussen de Magnolialaan en de De Wandstraat, op de grens tussen het
grondgebied van de stad Brussel en dat van de gemeente Grimbergen - Goedkeuring
van de samenwerkingsovereenkomst TV 2013 87 EP
33. Verderzetting van de deelname aan het project 'Intergemeentelijke Natuur- &
Landschapsploegen' in de periode 2014-2015
34. Pilootproject duurzame mobiliteit in samenwerking met Sibelgas en Eandis
35. Vaststelling van de jaarrekening 2012 - Lokale politie
36. Lokale politie - Recuperatie van kleine bedragen via SSGPI
37. Lokale politie - Stopzetting maatregel bijkomende aanwervingen in de deficitaire
zones - bevraging aspiranteninspecteurs in opleiding (art 3 bis)
38. Lokale politie - Stopzetting maatregel bijkomende aanwervingen in de deficitaire
zones: prioritaire toelating door de minister

Toegevoegde agendapunten
39. Motie over de plannen voor een nationaal stadion op Parking C

Mondelinge vragen

Besloten zitting
40. Lokale politie - Toewijzing van de functies van inspecteur opengesteld bij de vierde
mobiliteitscyclus 2013 - betrekkingen van inspecteur interventie
41. Lokale politie - Verlenging met één voltijdse betrekking voor assistent in contractueel
dienstverband voor de duur van één jaar - weddeschaal CC1

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

Kennisname ontslag gemeenteraadslid

Gelet op artikel 15 van het gemeentedecreet;
Gelet op de brief van 24 oktober 2013 van gemeenteraadslid Jeannine THIELEMANS
(sp.a) waarbij zij haar ontslag als gemeenteraadslid indient met ingang van 1 januari
2014;
Overwegende dat het ontslag definitief is vanaf 1 januari 2014, of de ingangsdatum die
betrokkene in haar brief heeft vermeld;
Overwegende dat het betrokken gemeenteraadslid haar mandaat blijft uitoefenen tot de
opvolger is geïnstalleerd aangezien het ontslag niet het gevolg is van een
onverenigbaarheid;
BESLUIT:
Enig artikel.
Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Jeannine THIELEMANS als gemeenteraadslid
met ingang van 1 januari 2014.
2e zaak:

Uittreding uit de vzw Lintbos

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 19 december 1996 zijn principieel
akkoord betuigde om het beheer van het bosgebied op het terrein van het voormalig
vliegveld van Grimbergen toe te vertrouwen aan een afzonderlijke vzw en als gemeente
tot deze vzw toe te treden;
Gelet op de statuten van de vzw Lintbos zoals laatst gewijzigd op 9 oktober 2013;
Gelet op het doel van de vzw Lintbos zoals beschreven in artikel 3 van de statuten:

"De vereniging is de partner van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het gemeentebestuur
van Grimbergen in verband met het bosgebied gelegen op het voormalig vliegveld van Grimbergen.
Tevens heeft zij een adviserende rol aan beiden.
Dit houdt in dat het ANB en de gemeente Grimbergen de vzw op voorhand consulteren over alles wat
in het Lintbos ondernomen wordt.
Tevens mag de vzw activiteiten ondernemen die tot doel hebben het Lintbos te promoten en de kennis
van het bos te bevorderen."
Gelet op artikel 5 van de statuten van de vzw Lintbos waaruit blijkt dat het aantal leden
van de vereniging is vastgesteld op zeventien, waarvan twaalf vertegenwoordigers van
het gemeentebestuur, drie vertegenwoordigers van de meest representatieve plaatselijke
natuurvereniging en twee vertegenwoordigers van de meest representatieve
landbouwvereniging uit de gemeente;
Overwegende dat de vzw Lintbos jaarlijks een gemeentelijke toelage van 1.250,00 EUR
ontvangt;
Gelet op artikel 225, § 2, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst
gewijzigd op 5 juli 2013, waarin wordt bepaald dat het de gemeenten verboden is om,
rechtstreeks of onrechtstreeks, rechtspersonen die belast zijn met welbepaalde taken van
gemeentelijk belang op te richten, erin deel te nemen of zich erin te laten
vertegenwoordigen of om aan die rechtspersonen personeel, financiële middelen,
infrastructuur of andere activa ter beschikking te stellen, tenzij die rechtspersonen
voldoen aan de voorschriften van titel VII van dit decreet of tenzij er voor de oprichting,
deelname of vertegenwoordiging een andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat;

Gelet op artikel 225, § 3, van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat
rechtspersonen vermoed worden om door een gemeente met welbepaalde taken van
gemeentelijk belang te zijn belast als zij aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
•
een of meer van hun organen bestaan voor meer dan de helft uit
gemeenteraadsleden of leden van het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente in kwestie of de leden van de organen worden voor meer dan de helft
aangewezen of voorgedragen door die personen;
•
de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de
stemrechten in één of meer van hun organen;
•
hun financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het
gemeentebudget;
Overwegende dat vzw Lintbos meer dan de helft van de leden in de algemene
vergadering heden wordt aangewezen door de gemeenteraad en dat de financiële
middelen van deze vzw voor meer dan de helft ten laste vallen van het gemeentebudget,
zodat vzw Lintbos moet worden beschouwd als een rechtspersoon die is belast met
welbepaalde taken van gemeentelijk belang;
Gelet op artikel 310, § 1, van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de werking
en de statuten van de rechtspersonen die door de gemeente belast zijn met bepaalde
taken van gemeentelijk belang en die niet voldoen aan de voorschriften van titel VII,
hoofdstuk II, van dit decreet, zonder een andere decretale of wettelijke rechtsgrond te
hebben, uiterlijk op 1 januari 2014 bij gemeenteraadsbeslissing in overeenstemming
moeten worden gebracht met de bepalingen van dit decreet;
Overwegende dat de vzw Lintbos heden niet voldoet aan de bepalingen van titel VII van
het Gemeentedecreet en dat zich bijgevolg een omvorming opdringt teneinde het
beoogde beleid verder te kunnen uitvoeren met gemeentelijke financiële middelen;
Overwegende dat uit de afweging van de voor- en nadelen van de mogelijke alternatieve
juridische rechtsvormen is gebleken dat de vorm van een gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm voor de vzw Lintbos meer nadelen
dan voordelen bevat;
Overwegende dat zowel de financiële inbreng van het gemeentebestuur (cf. 1.250,00
EUR) als de samenwerking met externe partners beperkt is (cf. de plaatselijke natuur- en
landbouwverenigingen);
Overwegende dat aparte bestuursorganen, met een eigen verslaggeving en besluiten en
met een aparte boekhouding, budget en rekening in het kader van de beleids- en
beheerscyclus, met het oog op effeciëntie en interne controle niet langer opportuun zijn
voor het bewerkstelligen van de bovenvermelde doelstellingen;
Overwegende dat de doelstelling van de vzw Lintbos enerzijds een adviserend en
anderzijds een organisatorisch luik omvat;
Overwegende dat de werking van de vzw Lintbos kan geïntegreerd worden binnen de
gemeentelijke diensten;
Overwegende dat de adviserende functie van de vzw Lintbos kan ondergebracht worden
in een gemeentelijke adviesraad betreffende het beheer van het Lintbos;
Overwegende dat de middelen die heden aan de vzw Lintbos worden toegekend door
middel van een jaarlijkse gemeentelijke toelage ook in de toekomst zullen worden
voorbehouden voor het beheer van het Lintbos;
Overwegende dat het gemeentebestuur op basis van artikel 7 van de statuten van de vzw
Lintbos te allen tijde uit de vereniging kan treden door middel van een aangetekend
schrijven aan de raad van bestuur;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Uit de vzw Lintbos te treden en de werking van deze vereniging te integreren binnen de
gemeentelijke diensten waarbij:
•
de middelen die heden aan de vzw Lintbos worden toegekend door middel van een
jaarlijkse gemeentelijke toelage (cf. 1.250,00 EUR) ook in de toekomst zullen worden
voorbehouden voor het beheer van het Lintbos;

•

een gemeentelijke adviesraad betreffende het beheer van het Lintbos wordt opgericht
in de zin van artikel 200 van het gemeentedecreet.

Art. 2.
Deze beslissing via een aangetekend schrijven over te maken aan de raad van bestuur
van de vzw Lintbos.
3e zaak:

Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 4) - verhoging koopkracht

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42, 43 en 57;
Gelet op de wet van 28/04/2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale
zekerheid;
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale
besturen, afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 18/11/2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd
in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 9/12/2009;
Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum nr.1 aan het kaderreglement tweede
pensioenpijler contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 26/05/2011, dat werd
goedgekeurd in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 16/10/2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/09/2010 tot invoering van de tweede
pensioenpijler voor contractanten vanaf 01/01/2010 met een bijdragepercentage van 2%;
Gelet op de middelen die de Vlaamse regering met de uitvoering van het vierde Vlaamse
Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA 4) ter beschikking
stelt ter verhoging van de koopkracht voor de contractuele personeelsleden in de
gesubsidieerde VIA-diensten als de tweede pensioenpijler en/of de maaltijdcheques
worden verhoogd;
Overwegende dat het voorziene jaarlijkse subsidiebedrag van € 35.806,17 een
maximumbedrag is en dat aan het gemeentebestuur het werkelijk besteed bedrag zou
worden toegekend;
Overwegende dat dit subsidiebedrag uitsluitend mag aangewend worden voor de
contractuele personeelsleden in de gesubsidieerde VIA-diensten (o.a. cultuur, jeugd,…);
Overwegende dat elke wijziging of terugval van het bijdragepercentage (bijvoorbeeld
indien de gemeente zou beslissen om in 2014 een verhoging van het bijdragepercentage
met 0,5% toe te kennen en in 2015 wil terugvallen op het oorspronkelijke percentage van
2% om budgettaire redenen) moet onderhandeld worden met de representatieve
vakorganisaties;
Overwegende dat een gelijke behandeling voor alle contractuele personeelsleden binnen
de verschillende diensten wordt nagestreefd;
Gelet op het protocol dat over dit dossier werd afgesloten in de schoot van het Gewoon
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog overlegcomité van het Gemeente- en OCMW
personeel;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Geen gebruik te maken van de VIA 4 middelen voor het jaarlijkse maximum bedrag van
€ 35.806,17.
4e zaak:

Academie voor Muziek, Woord en Dans - Vaststelling van de aanwending
van het lesurenpakket voor het schooljaar 2013-2014 en overdracht van
leraarsuren naar schooljaar 2014-2015

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van
het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", “Woordkunst” en "Dans";

Overwegende dat de bevoegde administratie van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, rekening houdend met leerlingenaantallen, voor het schooljaar 2013-2014
de volgende leraarsuren heeft toegekend:
Uren leraar lagere graad Dans

25,00

Uren leraar lagere graad Muziek

143,00

Uren leraar lagere graad Woordkunst

5,00

Uren leraar middelbare graad Dans

8,00

Uren leraar middelbare graad Muziek

171,00

Uren leraar middelbare graad Woordkunst

19,00

Totaal aantal uren-leraar Lager Secundair:

371,00

Uren leraar hogere graad Dans

2,00

Uren leraar hogere graad Muziek

257,00

Uren leraar hogere graad Woordkunst

24,00

Totaal aantal uren-leraar Hoger Secundair:

283,00

Totaal aantal uren-leraar:

654,00

Gelet op de omzendbrief DKO/2011/02 van 24 juni 2011 ‘Jaarlijkse inlichtingen voor het
schooljaar 2013-2014’;
Overwegende dat er van het schooljaar 2012-2013 10 lesuren van de hogere graad
werden overgedragen, waardoor het aantal aanwendbare lesuren voor dit schooljaar 664
bedraagt;
Gelet op het voorstel om voor het schooljaar 2013-2014 663 lesuren aan te wenden ten
laste van de Vlaamse Gemeenschap en om 1 uur over te dragen naar het schooljaar
2014-2015;
Overwegende dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, bovenop dit
lesurenpakket de volgende gesubsidieerde uren toekende, die zoals vermeld moeten
worden aangewend:
•
ICT-coördinatie: 2 uren HS (11 punten aangewend in het ambt van leraar Hoger
Secundair);
•
Ortho-agogische vorming (lagere afdeling): 6 uren LS (12 financierbare leerlingen *
0,5);
Gelet op het protocol dat over dit dossier werd afgesloten in de schoot van het
Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd
Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Van de 664 beschikbare lesuren die door de Vlaamse Gemeenschap voor de
gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans ter beschikking zijn gesteld, 663
lesuren in het huidige schooljaar 2013-2014 als volgt aan te wenden:
VAK DANS

L.S.

H.S.

TOT.

algemene artistieke bewegingsleer (A.A.B.)

6

0

6

artistieke training (A.T.)

12

5

17

dansinitiatie

4

0

4

hedendaagse dans

2

3

5

pedagogische coördinatie

0

3

3

totaal dans

24

11

35

accordeon

2

0

2

accordeon jazz & lichte muziek

3

2

5

algemene muziekcultuur (A.M.C.)

15

0

15

algemene muziektheorie

3

0

3

algemene muzikale vorming (A.M.V.)

46

0

46

basgitaar jazz & lichte muziek

5

10

15

begeleiding

5

6

11

begeleiding jazz & lichte muziek

1

3

4

begeleidingspraktijk

10

1

11

blokfluit

0

4

4

cello

6

4

10

dwarsfluit

11

6

17

dwarsfluit jazz & lichte muziek

0

4

4

elektrische gitaar jazz & lichte muziek

19

15

34

ensemble jazz & lichte muziek

15

31

46

gitaar

25

11

36

hobo

3

2

5

hoorn

4

3

7

instrumentaal ensemble

0

20

20

klarinet/sax

3

3

6

muziekgeschiedenis

0

6

6

muziektheorie

0

3

3

muziektheorie jazz & lichte muziek

0

3

3

orgel

1

1

2

pedagogische coördinatie

15

35*

50

piano

41

11

52

piano-keyboard jazz & lichte muziek

23

14

37

VAK MUZIEK

samenspel

7

0

7

samenzang

10

0

10

saxofoon

8

3

11

saxofoon jazz & lichte muziek

4

3

7

slagwerk

5

3

8

slagwerk jazz & lichte muziek

6

7

13

trombone

0

1

1

trombone jazz & lichte muziek

0

2

2

trompet

2

5

7

trompet jazz & lichte muziek

1

2

3

viool

8

9

17

viool jazz & lichte muziek

1

0

1

vocaal ensemble

0

1

1

zang

5

1

6

zang jazz & lichte muziek

15

11

26

totaal muziek

328

246

574

algemene verbale vorming (A.V.V.)

7

0

7

dramatische expressie (D.E.)

3

0

3

pedagogische coördinatie

0

3

3

repertoirestudie woordkunst (R.S.)

0

2

2

toneel

5

9

14

verbale vorming

3

0

3

voordracht

10

11

21

welsprekendheid

1

0

1

totaal woord

29

25

54

algemeen totaal

381

282

663

* waarvan 5 u. in het ambt van ortho-agogische vorming

VAK WOORD

Art. 2.
Van de 663, voor het schooljaar 2013-2014 beschikbare lesuren 1 lesuur van de hogere
graad over te dragen naar het schooljaar 2014-2015.
Art. 3.

De bijkomende uren bovenop het lesurenpakket, gesubsidieerd door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, voor het schooljaar 2013-2014, als volgt aan te wenden:
PROJECTEN

L.S.

H.S.

TOT.

ICT-coördinatie

0

2

2

Ortho-agogische vorming

6

0

6

totaal projecten

6

2

8

5e zaak:

Beëïndiging van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Erasmus
Grimbergen

Gelet op het feit dat de basis voor vzw Erasmus Grimbergen werd gelegd in 2000, naar
aanleiding van de voorbereiding van een herstructurering van het onderwijs in onze
gemeente;
Gelet op het feit dat vzw Erasmus Grimbergen onafhankelijk van de gemeente werd
opgericht met als maatschappelijk doel de vrijwaring van het educatief en cultureel
erfgoed in de ruimste zin, alsmede de bevordering van de kennis ervan via middelen en
onderwijs, en dat de gemeenteraad in de zitting van 25 mei 2000 kennis heeft genomen
van de statuten van deze vzw;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2000 houdende goedkeuring van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en vzw Erasmus Grimbergen;
Gelet op het feit dat vzw Erasmus Grimbergen zich er met bovenvermelde
samenwerkingsovereenkomst toe verbonden heeft om mogelijkheden tot bevordering van
de pedagogische ontwikkelingskansen van kinderen die basisonderwijs volgen in de
gemeente Grimbergen te bestuderen en om rekening houdend hiermee zelf initiatieven te
ontwikkelen en/of te ondersteunen die op dit vlak aantoonbare meerwaarden bieden;
Gelet op het feit dat de gemeente er zich met bovenvermelde
samenwerkingsovereenkomst toe verbonden heeft om op haar jaarlijkse begroting
5.000.000 BEF (thans 124.000 EUR) te reserveren die naar verhouding ten goede moeten
komen van alle kinderen die basisonderwijs volgen in de gemeente Grimbergen;
Gelet op het feit dat deze samenwerkingsovereenkomst, met een oorspronkelijke duur
van 3 jaar, is ingegaan op 1 september 2000 en sedertdien stilzwijgend werd verlengd;
Gelet op artikel 225, § 2, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst
gewijzigd op 5 juli 2013, waarin wordt bepaald dat het de gemeenten verboden is om,
rechtstreeks of onrechtstreeks, rechtspersonen die belast zijn met welbepaalde taken van
gemeentelijk belang op te richten, erin deel te nemen of zich erin te laten
vertegenwoordigen of om aan die rechtspersonen personeel, financiële middelen,
infrastructuur of andere activa ter beschikking te stellen, tenzij die rechtspersonen
voldoen aan de voorschriften van titel VII van dit decreet of tenzij er voor de oprichting,
deelname of vertegenwoordiging een andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat;
Gelet op artikel 225, § 3, van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat
rechtspersonen vermoed worden om door een gemeente met welbepaalde taken van
gemeentelijk belang te zijn belast als zij aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
•
een of meer van hun organen bestaan voor meer dan de helft uit
gemeenteraadsleden of leden van het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente in kwestie of de leden van de organen worden voor meer dan de helft
aangewezen of voorgedragen door die personen;
•
de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de
stemrechten in één of meer van hun organen;
•
hun financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het
gemeentebudget;
Gelet op het feit dat vzw Erasmus Grimbergen met toepassing van de laatste van de
bovenvermelde voorwaarden moet worden beschouwd als een rechtspersoon die is belast
met welbepaalde taken van gemeentelijk belang;

Gelet op artikel 310, § 1, van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de werking
en de statuten van de rechtspersonen die door de gemeente belast zijn met bepaalde
taken van gemeentelijk belang en die niet voldoen aan de voorschriften van titel VII,
hoofdstuk II, van dit decreet, zonder een andere decretale of wettelijke rechtsgrond te
hebben, uiterlijk op 1 januari 2014 bij gemeenteraadsbeslissing in overeenstemming
moeten worden gebracht met de bepalingen van dit decreet;
Gelet op het feit dat de Vlaamse overheid inmiddels mogelijkheden biedt om op
gemeentelijk niveau een zgn. flankerend onderwijsbeleid te ontwikkelen en dat deze
mogelijkheden de noodzaak om met vzw Erasmus Grimbergen samen te werken sterk
relativeren;
Gelet op het feit dat het daarom beleidsmatig niet efficiënt is om vzw Erasmus
Grimbergen om te vormen tot een structuur die beantwoordt aan de bepalingen van het
Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de samenwerkingsovereenkomst met vzw Erasmus Grimbergen
derhalve dient te worden beëindigd en dat dit in onderling overleg kan gebeuren;
Gelet op het feit dat de gemeente hierbij in eerste instantie haar engagement betreffende
de reservatie op het budget van een bedrag van 124.000 EUR vanaf 1 januari 2014 niet
langer kan nakomen;
Gelet op het engagement van de vzw Erasmus om de voor 2013 toewijsbare middelen
verder te besteden ten gunste van de kinderen die basisonderwijs volgen in onze
gemeente;
Gelet op het feit dat het de vzw Erasmus Grimbergen, die zoals hoger vermeld
onafhankelijk van de gemeente werd opgericht, vrij staat om vervolgens al dan niet tot
ontbinding te beslissen;
Gelet op het feit dat de gemeente in de toekomst de middelen die in de voorbije jaren ter
beschikking stonden van vzw Erasmus Grimbergen zelf zal aanwenden in het kader van
het hoger vermelde flankerend onderwijsbeleid voorgestaan door de Vlaamse overheid;
Overwegend dat het aangewezen is om, aansluitend bij het voorgaande, een
adviescommissie flankerend onderwijsbeleid op te richten;
BESLIST:
Artikel 1.
De lopende samenwerkingsovereenkomst met vzw Erasmus Grimbergen te beëindigen op
een wijze waarbij de gemeente vanaf 1 januari 2014 het bedrag van 124.000 EUR niet
langer op haar budget reserveert en waarbij de vzw Erasmus Grimbergen haar
engagement betreffende de aanwending van de voor 2013 gereserveerde bedragen ten
gunste van alle kinderen die in Grimbergen basisonderwijs volgen nakomt.
Art. 2.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het onderzoek naar de
mogelijkheden om een adviescommissie flankerend onderwijsbeleid op te richten.
6e zaak:

Gemeentelijk zwembad Pierebad - Dading

Gelet op het feit dat het zwembad Pierebad in 2009 in gebruik werd genomen;
Overwegend dat op dat moment een poging tot voorlopige oplevering plaatsgevonden
had, die werd afgesloten met het opmaken door studiebureau Van Campenhout van een
lange lijst nog op te lossen gebreken;
Gelet op het dat het gebouw inmiddels nog steeds niet voorlopig werd opgeleverd,
aangezien de lijst met resterende gebreken nooit opgelost geraakte;
Gelet op het feit dat de gemeente sedert 2010 als tussenkomende partij in vrijwaring
boetrokken werd bij een rechtszaak betrokken tussen aannemer Van Laere en
onderaannemer Ducci, die verantwoordelijk was voor de installatie van de badkuipen;
Overwegend dat de aanleiding hiertoe het uitblijven was van betalingen voor de door de
firma Ducci geleverde prestaties;

Gelet op het feit dat een van de belangrijke gebreken aan het Pierebad feit is dat de kuip
van het competitiebad lekt en wel in die mate dat de constructie op termijn aangetast zal
worden;
Overwegend dat in deze rechtszaak een gerechtelijk deskundige werd aangesteld die de
geschillen tussen alle betrokken partijen dient te beoordelen vanuit technisch oogpunt;
Gelet op het feit dat alle partijen in de voorbije maanden dan ook regelmatig aan de tafel
hebben gezeten om discussiepunten uit te klaren;
Overwegend dat de firma Ducci in de loop van dit proces de gelegenheid heeft gekregen
om de lekken aan het bad te herstellen, maar dat deze pogingen niets hebben
opgeleverd;
Gelet op het feit dat de fabrikant van het zwembad, de firma A & T uit Italië, zich intussen
vrijwillig in de debatten heeft gemengd om de negatieve reclame die het zwembad van
Grimbergen hen doet ondergaan schadelijk is voor hun imago en daardoor ook voor de
verkoop van hun systemen in België;
Overwegend dat het hun analyse is dat de firma Ducci bij de installatie van het bad de
voorgeschreven werkwijze niet heeft gevolgd; dat de firma A & T rekening houdend
hiermee een voorstel van oplossing heeft geformuleerd dat zij zelf zouden implementeren
en waarbij de volledige binnenbekleding van het bad zou worden overgedaan;
Overwegend dat dit voorstel voor hen een commercieel karakter heeft, bij zoverre dat zij
een maximale inspanning doen om de kosten voor diegene die deze herstelling zou
betalen te beperken;
Gelet op de dynamiek die rond het voorstel van de firma A & T is ontstaan en die ertoe
geleid heeft dat de firma Van Laere en de gemeente zijn gaan onderhandelen over de
mogelijkheid om een dading af te sluiten die al hun twistpunten met betrekking tot de
oplevering van het bad zou oplossen;
Gelet op het ontwerp van dadingsovereenkomst dat in de zitting van heden aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd;
Overwegend dat het ontwerp van deze dadingsovereenkomst gebaseerd is op de
volgende principes:
•
A&T Europe/Myrtha Pools vervangt de hele binnenbekleding van het competitiebad en
de kost hiervoor, die begroot werd op € 78.000, wordt als volgt verdeeld:
- 4/6 blijft ten laste van de firma Van Laere nv;
- 2/6 wordt gedragen door de gemeente, die deze in verder overleg met de firma
Van Laere nv probeert te verhalen op studiebureau Van Campenhout, waarbij
rekening gehouden wordt met de volgende mogelijke scenario's:
- indien studiebureau Van Campenhout en zijn verzekeraar niet bereid blijven om
2/6 van deze kost te dragen, zal de gemeente voorstellen om deze voor de helft
ten laste te nemen;
- in het uiterste geval betaalt de gemeente deze 2/6 zelf
- de kosten voor de sluiting van het bad gedurende 3 weken blijven ten laste van
de gemeente;
- de kosten voor het leegmaken en vullen van het bad blijven ten laste van de
gemeente;
- de garantietermijn en de aansprakelijkheid van A&T Europe/Myrtha Pools wordt
vastgesteld op 10 jaar;
•
de gemeente Grimbergen neemt geen kosten ten laste voor de herstelling van de
ramen van het recreatie-, kleuter- en peuterbad ten gevolge van roestvorming;
•
de gemeente Grimbergen neemt geen kosten ten laste voor de herstelling van de
nooddeur van het groot bad, de inkom van het personeel en de aanslag en aantasting
van de deuren aan de onderzijde;
•
de gemeente Grimbergen zorgt zelf voor de herstelling van de zonnepanelen die
beschadigd werden door vogels;
Gelet op het feit dat deze dadingsovereenkomst zal worden voorgelegd aan alle in het
geding betrokken aannemers en onderaannemers, met uitzondering van de firma Ducci,
evenals aan het studiebureau Van Campenhout en aan alle betrokken
verzekeringsmaatschappijen;

Gelet op artikel 43, § 2, 19°, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd,
op basis waarvan enkel de gemeenteraad bevoegd is om dadingen aan te gaan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het ontwerp van dadingsovereenkomst betreffende de oplossing van de gebreken die de
oplevering van het zwembad Pierebad verhinderen goed te keuren.
7e zaak:

Streekpact 2013-2018 regio Halle-Vilvoorde

Gelet op het decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden
van de Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV’s), de Sociaal-Economische
Raden van de Regio (SERR’s), de Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités
(RESOC’s) van 7 mei 2004;
Gelet op het overleg dat wordt gepleegd binnen Regionaal Sociaal-Economisch
Overlegcomité of RESOC Halle-Vilvoorde over het werkgelegenheidsbeleid, over de
economische ontwikkeling en over flankerend beleid in regio Halle-Vilvoorde;
Gelet dat lokale besturen, werkgevers en vakbonden hun ambities samenleggen voor een
duurzame toekomstgerichte ontwikkeling van de streek, dat zij gezamenlijke doelen
formuleren en zoeken naar synergie tussen afzonderlijke initiatieven;
Gelet dat het streekpact 2013 – 2018 wordt voorgelegd aan de gemeenteraden en de
provincieraad, alsook aan de bestuursorganen van vakbonden en werkgeversorganisaties
en dat deze worden verzocht deze tekst te bespreken en ter goedkeuring voor te leggen,
meer bepaald ter globale goedkeuring van de beschreven strategie en streekdossiers;
Gelet dat het streekpact daarna het referentiekader wordt van het sociaaleconomisch
streekbeleid en de basis voor de adviezen aan de Vlaamse overheid;
Gelet dat het pact na goedkeuring wordt vertaald in een actieplan en dat de effectieve
vooruitgang zal worden gemeten aan de hand van indicatoren;
Gelet dat de regio maximaal gebruik wil maken van haar menselijk kapitaal en streeft
naar een goedwerkende arbeidsmarkt, waarin hoog-, midden en laagopgeleiden een
volwaardige job kunnen uitvoeren. Werkzoekenden moeten vlotter hun weg vinden naar
openstaande vacatures en werkgevers moeten makkelijker geschikte werknemers vinden.
Het is de ambitie dat werknemers tegen 2018 beter zijn opgeleid waardoor zijzelf en
bedrijven gewapend zijn tegen veranderende economische omstandigheden. De
arbeidsmarkt is dan aangepast aan zowel de noden van werkgevers, werkzoekenden en
werknemers. Dit vereist het inzetten op competenties voor de toekomst, een
knelpuntenbeleid op maat, het benutten van alle talenten op de arbeidsmarkt en het
inzetten op duurzaam ondernemen en tewerkstellen.
Gelet dat regio Halle-Vilvoorde wordt gekenmerkt door een hoog ondernemersgehalte en
een internationaal gedreven bedrijvigheid, met een focus op innovatie in vier
speerpuntclusters. De internationale actoren waarderen de nabijheid van Brussel en de
logistieke as Antwerpen-Brussel en erkennen de troeven van de luchthaven in Zaventem.
Hoewel de ruimte voor economie schaars is, moet de regio er in slagen om de vraag naar
ruimte kwalitatief en duurzaam in te vullen, zowel vertrekkende van de behoeften in het
stedelijk gebied rond Brussel, alsook ter versterking van de plattelandseconomie.
Gelet dat in samenwerking met de hogere overheden moet gewerkt worden aan een
vlotte mobiliteit voor elke verkeersdeelnemer, ook tijdens de spitsuren. Vertrekkende van
het STOP-principe wordt ingezet op een duurzame, veilige en slimme manier om zich te
kunnen verplaatsen. Naast mobiliteit overstijgen nog andere problemen de gemeentelijke
of bestuurlijke grenzen en kunnen deze enkel worden opgelost door het maken van de
juiste afwegingen tussen de verschillende beleidsniveaus en beleidsactoren en door de
gepaste intergemeentelijke samenwerking.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:

///
onthouden zich:
Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De door RESOC Halle-Vilvoorde beschreven strategie en streekdossiers in het ‘Streekpact
Halle-Vilvoorde 2013-2018’ in hun algemeenheid goed te keuren.
Mevrouw Elke Wouters verlaat de vergadering.
8e zaak:

Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de
oprichting van een interlokale vereniging inzake de regierol sociale
economie tussen de stad Vilvoorde en de gemeenten Machelen en
Grimbergen

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43, §2, 5°;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de
regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15
van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het
ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen;
Overwegende dat volgens de voorwaarden bepaald in bovenvermeld besluit aan
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 80.000 tot 150.000 inwoners een
subsidie van 50.000 euro kan worden toegekend ter ondersteuning van hun regierol;
Overwegende dat de stad Vilvoorde en de gemeenten Machelen en Grimbergen samen
meer dan 80.000 inwoners tellen;
Overwegende dat er reeds een samenwerking bestaat tussen de stad Vilvoorde en de
gemeenten Machelen en Grimbergen op het vlak van sociale economie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De onderstaande overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van
een interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie tussen de stad Vilvoorde en
de gemeenten Machelen en Grimbergen (genaamd Interlokale vereniging
"Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie Vilvoorde, Machelen en
Grimbergen", afgekort ISSE VMG) goed te keuren:
OVEREENKOMST MET STATUTAIRE DRAAGKRACHT HOUDENDE DE OPRICHTING VAN EEN
INTERLOKALE VERENIGING INZAKE DE REGIEROL SOCIALE ECONOMIE TUSSEN STAD
VILVOORDE, MACHELEN, GRIMBERGEN
TUSSEN:
Stad Vilvoorde, met administratief centrum te Lange Molensstraat 4 te 1800 Vilvoorde
vertegenwoordigd door de heer. Hans Bonte, burgemeester / voorzitter gemeenteraad
Stad Vilvoorde, en mevrouw Vera Boudry, stadssecretaris Stad Vilvoorde, handelend in
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van (datum);

en
Gemeente Machelen, met administratief centrum te Woluwestraat 1 te 1830 Machelen,
vertegenwoordigd door de heer. André Panneels, voorzitter gemeenteraad gemeente
Machelen, en de heer Daniël Schell, secretaris gemeente Machelen, handelend in
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van (datum);
en
Gemeente Grimbergen, met administratief centrum te Prinsenstraat 3 te 1850
Grimbergen, vertegenwoordigd door de heer. Jos Smets, voorzitter gemeenteraad
gemeente Grimbergen, en de heer Hans Habils, secretaris gemeente Grimbergen,
handelend in uitvoering
van het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2013;
Verder genoemd "de deelnemende gemeenten",
De verschijners verklaren over de vereiste bekwaamheid, bevoegdheid en mandaten te
beschikken om de partij waarvoor zij optreden in rechte te verbinden.
WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 Oprichting
1.1. De deelnemende gemeenten gaan bij onderhavige overeenkomst met statutaire
draagkracht over tot de oprichting van een interlokale vereniging tot opname van de
regierol inzake sociale economie van het decreet van 17 februari 2012 en haar
uitvoeringsbesluiten. De interlokale vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en er is
geen beheersoverdracht voorzien.
1.2. De interlokale vereniging draagt de naam “Intergemeentelijke Samenwerking Sociale
Economie Vilvoorde, Machelen en Grimbergen, kortweg ISSE VMG en de werking ervan
wordt geregeld door de bepalingen van deze overeenkomst met statutaire draagkracht en
aanvullend het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
1.3.De stad Vilvoorde treedt op als beherende gemeente en de zetel van de interlokale
vereniging is gevestigd te Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde.
Artikel 2 Doelstelling en activiteiten
2.1. De doelstelling van de interlokale vereniging bestaat in het vervullen van een
gezamenlijke regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie en het
maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren op het grondgebied van de
deelnemende gemeenten.
2.2.De deelnemende gemeenten engageren zich om gezamenlijk minimaal één jaarlijkse
actie te organiseren die de netwerking op het grondgebied bevordert inzake de sociale
economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de acties willen we de
samenwerking tussen de sociale economie actoren uit de drie gemeentes versterken, de
samenwerking tussen sociale economie en privébedrijven promoten, het maatschappelijk
verantwoord ondernemen stimuleren, ...
Daarnaast voorzien de drie gemeentes een jaarlijkse gezamenlijke actie die bijdraagt aan
de ontwikkeling van de lokale sociale economie.
Artikel 3 Duur
3.1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur lopende van 1 januari
2014 tot en met 31 december 2019. De stilzwijgende verlenging van de overeenkomst is
uitdrukkelijk uitgesloten. Een tussentijdse opzegging van een individuele gemeente uit de
interlokale vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De tussentijdse opzegging van de
interlokale vereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2. De deelnemende gemeenten kunnen na verstrijken van de in artikel 3.1. vermelde
duur een nieuwe overeenkomst afsluiten, en dit enkel na uitdrukkelijke beslissing terzake
door de gemeenteraad en opzegging dient steeds per aangetekend schrijven
aangekondigd te worden en dit ten laatste op 30 juni van het lopende kalenderjaar.
Artikel 4 Beheerscomité
4.1. De deelnemende gemeenten gaan over tot oprichting van een beheerscomité van de

interlokale vereniging waarbij elke gemeente beschikt over twee mandaten in te vullen
door twee natuurlijke personen.
4.2. De deelnemende gemeenten worden in het beheerscomité uitsluitend
vertegenwoordigd door 2 leden van het college van burgemeester en schepenen.
Er worden gelijktijdig twee vervangende leden van het beheerscomité aangeduid. Elk lid
van het beheerscomité beschikt over één stem. De voorzitter van het beheerscomité
wordt aangeduid onder de afgevaardigden van de deelnemende gemeenten.
4.3. Alle leden van het beheerscomité zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van
hun openbaar mandaat.
4.4. De betrokken ambtenaren van de deelnemende gemeenten kunnen de vergadering
van het beheerscomité bijwonen en adviseren maar beschikken niet over stemrecht. Het
staat de gemeentes vrij om deskundigen ter zake uit te nodigen om de vergadering bij te
wonen. Alle aanwezigen worden opgenomen in de notulen.
Het beheerscomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin de bepalingen rond de
organisatie en de werkzaamheden van de vereniging worden opgenomen.
4.5. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid met uitzondering van de
beslissingen waarvoor volgens deze overeenkomst een bijzondere meerderheid vereist is.
4.6. Per werkjaar worden minstens twee vergaderingen van het beheerscomité gehouden.
Een eerste vergadering ter goedkeuring van de rekening van het afgelopen begrotingsjaar
en een tweede voor de vaststelling van de begroting voor het volgende jaar. Het
beheerscomité stelt de begroting en de rekening op en legt ze samen met een
activiteitenverslag, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten.
De jaarlijkse evaluatie in de gemeente gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van
deze documenten. Indien een gemeenteraad niet reageert binnen de 60 dagen na
voorlegging, worden de jaarrekening, de begroting en activiteitenverslag geacht
goedgekeurd te zijn.
Artikel 5 Financiering
5.1.Ter ondersteuning van de gezamenlijke regierol kan de Vlaamse regering een subsidie
toekennen van 50 000 euro aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met
80.000 inwoners. Bij toekenning van dit bedrag wordt dit integraal gebruikt voor de
uitvoering van onderstaande acties.
5.2. Stad Vilvoorde neemt de regierol sociale economie op. Samen met Grimbergen en
Machelen engageren zij zich om gezamenlijk minimaal één jaarlijkse actie te organiseren
die de netwerking op het grondgebied bevordert inzake de sociale economie en het
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
5.3. De bestaande projecten kennen uitbreiding naar de deelnemende gemeenten waar
mogelijk indien dat nog niet het geval is.
5.4. Daarnaast voorzien de drie gemeenten minimaal één jaarlijkse actie die bijdraagt aan
de ontwikkeling van de lokale sociale economie.
5.5.Eventuele overschotten op de werkingskosten zullen overgedragen worden naar het
volgend boekjaar.
Artikel 6 Publiciteit
Bij het maken van publiciteit voor acties die passen binnen de samenwerking, zal steeds
het logo van de deelnemende gemeenten vermeld worden evenals de vermelding
"interlokale vereniging ISSE VMG".
Artikel 7 Slotbepalingen
7.1. Deze overeenkomst is alleen aanpasbaar mits onderling schriftelijk akkoord tussen
deelnemende gemeenten na goedkeuring door de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten.
7.2. Voor alles wat niet door deze overeenkomst wordt geregeld, is het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd, van toepassing.
Artikel 8 Einde van de vereniging
8.1.Indien de meerderheid van de leden het zinvol acht kan het beheerscomité met
bijzondere meerderheid van 2/3 van de stemmen, waarbij minstens 2/3 van de
deelnemende leden vertegenwoordigd moet zijn op de vergadering, beslissen tot
opheffing van de vereniging. Deze beslissing bevat de verdeelsleutel tot de verrekening
van het saldo van de gelden die ter beschikking waren van de vereniging en de
aanstelling van de vereffenaar. Indien de vereniging geen schulden heeft, zal de

ontbinding en vereffening in één of dezelfde akte/beslissing gebeuren, zonder benoeming
van een vereffenaar.
Opgemaakt te Vilvoorde op (datum) in 3 exemplaren waarvan alle partijen verklaren één
exemplaar ontvangen te hebben.
Voor stad Vilvoorde
Stadssecretaris
gemeenteraad

Burgemeester / Voorzitter

Vera Boudry

Hans Bonte

Voor gemeente Machelen
gemeentesecretaris

Voorzitter gemeenteraad

Daniël Schell

André Panneels

Voor gemeente Grimbergen
gemeentesecretaris

Voorzitter gemeenteraad

Hans Habils

Jos Smets

9e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 25 en 26 voor het dienstjaar
2013 - Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;
Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.
Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassingen beantwoorden aan
de geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2012
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 12 november 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 25 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 18 november 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 26 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.

Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 25
GBB-L/0320-00/6491030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 43.000,00

ACT-142/0309-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 20.000,00

GBB-OW/0200-00/2280000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 51.000,00

GBB-WIEB/0200-00/2250600/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 8.000,00

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

€ 36.354,89

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

€ 9.267,00

GBB-FIN/0119-01/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 21.000,00

GBB-FIN/0119-02/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.789,25

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

€ 29.705,24

GBB-WIEB/0680-00/6042030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.778,00
€ 3.778,00
€ 3.089,00
€ 3.089,00
€ 1.963,74
€ 1.963,74
€ 1.877,45
€ 1.211,95

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

€ 3.953,68

GBB-HUMB/0800-02/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.298,80

GBB-HUMB/0802-02/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 0,00

ACT-81/0802-03/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.180,65

ACT-81/0802-04/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.759,68

€ 1.059,39

ACT-81/0802-01/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.929,03

€ 297,93

ACT-81/0802-02/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.630,65

€ 205,38

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

€ 6.144,93

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

€ 8.240,00

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

€ 1.721,70

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

€ 12.294,83

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

€ 12.256,75

GBB-OW/0720-00/6140200/

€ 2.100,00

€ 665,50
€ 1.731,51
€ 1.731,51
€ 1.562,70

€ 1.503,59
€ 1.503,59
€ 1.139,36
€ 1.139,36
€ 1.137,49
€ 47,63

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

€ 13.082,09

GBB-BEIG/0800-01/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 556,20

GBB-BEIG/0800-01/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00

GBB-HUMB/0800-02/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 652,16

€ 527,77

GBB-HUMB/0800-02/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 712,80

€ 197,01

GBB-HUMB/0800-02/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 242,24

GBB-STRO/0899-03/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 1.197,00

€ 522,00

GBB-STRO/0802-03/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 1.287,00

€ 162,00

GBB-STRO/0800-03/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 236,00

€ 151,00

GBB-STRO/0800-03/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 792,00

€ 112,00

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

€ 4.729,00

GBB-SPORT/0740-02/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.000,00

GBB-SPORT/0740-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 500,00

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

€ 3.361,31

€ 500,00

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

€ 23,34

€ 3,89

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

€ 133.760,12

GBB-HUMB/0800-02/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 815,20

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

€ 16.825,01

GBB-INF/0899-01/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.938,00

GBB-BEIG/0899-01/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.906,12

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

€ 8.697,99

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

€ 220,00

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

€ 990,00

GBB-BEIG/0802-01/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 800,19

€ 1.089,86
€ 556,20
€ 556,20

€ 724,78

€ 947,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 503,89
€ 425,48
€ 425,48
€ 378,99
€ 378,99
€ 337,11
€ 337,11
€ 246,35
€ 246,35

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

€ 5.101,97

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

€ 1.148,03

GBB-WIEB/0300-00/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.500,00

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

€ 816.369,57

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

€ 9.497,51

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

€ 21.686,99

GBB-OW/0119-01/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.738,62

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

€ 57.726,49

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

€ 152.585,75

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

€ 370,73

GBB-LOG/0990-00/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

GBB-LOG/0990-00/6110200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 150,00

GBB-OND/0112-00/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 30.000,00

GBB-FIN/0790-08/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 240,45
€ 240,45
€ 205,75
€ 205,75
€ 154,05
€ 154,05
€ 106,87
€ 106,87
€ 104,70
€ 104,70
€ 100,00
€ 100,00
€ 68,76
€ 68,76

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

€ 1.590,00

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

€ 2.645,00

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

€ 25.391,33

ACT-94/0500-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 500,00

€ 55,26
€ 55,26
€ 44,50
€ 44,50

I.K. 26
GBB-L/0320-00/6491030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 43.000,00

ACT-142/0309-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 20.000,00

GBB-OW/0200-00/2280000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 51.000,00

GBB-WIEB/0200-00/2250600/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 8.000,00

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

€ 36.354,89

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

€ 9.267,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.778,00
€ 3.778,00
€ 3.089,00
€ 3.089,00

GBB-FIN/0119-01/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 21.000,00

GBB-FIN/0119-02/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.789,25

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

€ 29.705,24

GBB-WIEB/0680-00/6042030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.963,74
€ 1.963,74
€ 1.877,45
€ 1.211,95

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

€ 3.953,68

GBB-HUMB/0800-02/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.298,80

GBB-HUMB/0802-02/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 0,00

ACT-81/0802-03/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.180,65

ACT-81/0802-04/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.759,68

€ 1.059,39

ACT-81/0802-01/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.929,03

€ 297,93

ACT-81/0802-02/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.630,65

€ 205,38

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

€ 6.144,93

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

€ 8.240,00

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

€ 1.721,70

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

€ 12.294,83

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

€ 12.256,75

GBB-OW/0720-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.100,00

€ 47,63

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

€ 13.082,09

€ 1.089,86

GBB-BEIG/0800-01/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 556,20

GBB-BEIG/0800-01/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00

GBB-HUMB/0800-02/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 652,16

€ 527,77

GBB-HUMB/0800-02/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 712,80

€ 197,01

GBB-HUMB/0800-02/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 242,24

GBB-STRO/0899-03/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 1.197,00

€ 522,00

GBB-STRO/0802-03/6160700/

€ 1.287,00

€ 162,00

€ 665,50
€ 1.731,51
€ 1.731,51
€ 1.562,70

€ 1.503,59
€ 1.503,59
€ 1.139,36
€ 1.139,36
€ 1.137,49

€ 556,20
€ 556,20

€ 724,78

BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U
GBB-STRO/0800-03/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 236,00

€ 151,00

GBB-STRO/0800-03/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 792,00

€ 112,00

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

€ 4.729,00

GBB-SPORT/0740-02/6110300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.000,00

GBB-SPORT/0740-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 500,00

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

€ 3.361,31

€ 500,00

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

€ 23,34

€ 3,89

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

€ 133.760,12

GBB-HUMB/0800-02/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 815,20

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

€ 16.825,01

GBB-INF/0899-01/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.938,00

GBB-BEIG/0899-01/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.906,12

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

€ 8.697,99

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

€ 220,00

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

€ 990,00

GBB-BEIG/0802-01/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 800,19

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

€ 5.101,97

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

€ 1.148,03

GBB-WIEB/0300-00/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.500,00

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

€ 816.369,57

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

€ 9.497,51

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

€ 21.686,99

GBB-OW/0119-01/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.738,62

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

€ 57.726,49

€ 947,00
€ 500,00
€ 500,00

€ 503,89
€ 425,48
€ 425,48
€ 378,99
€ 378,99
€ 337,11
€ 337,11
€ 246,35
€ 246,35
€ 240,45
€ 240,45
€ 205,75
€ 205,75
€ 154,05
€ 154,05
€ 106,87
€ 106,87

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

€ 152.585,75

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

€ 370,73

GBB-LOG/0990-00/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

GBB-LOG/0990-00/6110200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 150,00

GBB-OND/0112-00/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 30.000,00

GBB-FIN/0790-08/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 104,70
€ 104,70
€ 100,00
€ 100,00
€ 68,76
€ 68,76

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

€ 1.590,00

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

€ 2.645,00

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

€ 25.391,33

ACT-94/0500-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 500,00

€ 55,26
€ 55,26
€ 44,50
€ 44,50

Mevrouw Elke Wouters vervoegt de vergadering.
10e zaak:

Vaststelling van de jaarrekening 2012 (begrotingsrekening,
resultatenrekening en balans)

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 25 juni 2010, betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 1 oktober 2010, tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;
Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 9 juli 2013, betreffende de digitale rapportering van
gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van het college en schepenen, d.d. 25 november 2013, inzake de
jaarrekening 2012;
Gelet op de beslissing van het managementteam, d.d. 21 november 2013, houdende een
gunstig advies bij de jaarrekening 2012;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 afsluit met een resultaat op kasbasis van
5.147.433,3 euro;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 afsluit met een autofinancieringsmarge van 739.433,73 euro;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:

Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk
Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 13 onthoudingen
Enig artikel.
De begrotingsrekening 2012 vast te stellen met een resultaat op kasbasis van
5.147.433,3 euro en een autofinancieringsmarge van -739.433,73 euro.
11e zaak:

Derde wijziging financieel meerjarenplan 2013-2015 - Goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota;
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de
staat van het financiële evenwicht;
Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar
waarop het meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en
uitgaven bevat van enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige
beleid;
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming
bevat van enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op
kasbasis per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de
autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van
het meerjarenplan betrekking heeft groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de
autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is
aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk
Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;

BESLIST: met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 13 onthoudingen
Enig artikel.
Keurt onderstaande derde wijziging van het meerjarenplan 2013-2015 goed, dat
samengevat volgende financiële resultaten geeft:
Resultaat op kasbasis:
2013 =
2014 =
2015 =
12e zaak:

Autofinancieringsmarge:

1.248.498,27 euro 2013 =
854.451,97 euro 2014 =
426,19 euro 2015 =

- 7.153.908,34 euro
- 4.199.466,24 euro
- 3.787.103,34 euro

Derde wijziging budget 2013

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 d.d. 20 juli 2012 houdende instructies voor het
opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat het budget bestaat uit een beleids- en een financiële nota;
Overwegende dat de doelstellingennota uit de beleidsnota van het budget de
beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat die zijn opgenomen in de strategische nota
van het meerjarenplan;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis van het budget positief is;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge van het budget gelijk is aan de
autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk
Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 13 onthoudingen
Artikel 1.
Keurt de derde wijziging goed van het budget 2013 waarvan het resultaat op kasbasis
1.248.498,27 en de autofinancieringsmarge - 7.153.908,34 euro bedraagt.
Art. 2.
Voegt de investeringsuitgaven, zoals voorzien in voorliggende budgetwijziging, toe aan de
lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten.

13e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW - Jaarrekening 2012 - Kennisneming

Gelet op artikel 89, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 172 en 175;
Gelet op het besluit van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het
decreet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen betreffende het personeel,
de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 door de raad voor maatschappelijk welzijn op 12
november 2013 werd vastgesteld;
Overwegende dat voor 2012 aan het OCMW een gemeentelijke werkingstoelage werd
uitbetaald van € 4.290.361,00;
Overwegende dat voor 2012 aan het OCMW tevens een gemeentelijke investeringstoelage
werd uitbetaald van € 157.192,63;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge een batig saldo vertoont van € 596.051,00;
Overwegende dat dit bedrag door het OCMW zal worden verwerkt in een budgetwijziging;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
De jaarrekening 2012 van het OCMW voor kennisneming te aanvaarden.
14e zaak:

Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2013 - Wijziging nr. 2 Kennisneming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 150 en 156;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet waarvan sprake;
Gelet op het door de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 december 2011
vastgestelde financieel meerjaren 2012-2014;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2013 houdende kennisneming van
het budget 2013 van het OCMW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2013 houdende kennisneming
van budgetwijziging nr. 1 voor 2013 van het OCMW;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 12 november 2013
budgetwijziging nr. 2 voor 2013 heeft vastgesteld;
Overwegende dat deze wijziging een herschikking betreft van een aantal kredieten binnen
kosten en opbrengsten die op zich geen invloed hebben op de gemeentelijke
exploitatietoelage;
Overwegende dat het resultaat van de rekening 2012 (€ 596.051,32) tevens in mindering
wordt gebracht van de gemeentelijke werkingstoelage 2013 aan het OCMW;
Overwegende dat het managementteam van het OCMW hierover een gunstig advies heeft
uitgebracht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Artikel 1.

Budgetwijziging nr. 2 van het OCMW voor 2013 voor kennisneming te aanvaarden.
Art 2.
Aan de financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit voor
kennisgeving schriftelijk over te maken aan het OCMW en de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
Mevrouw Elke Van Neyghem vervoegt de vergadering.
15e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement betreffende de kerstmarkt - Aanslagjaren
2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2011 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2011 - 2013 van een retributiereglement betreffende de kerstmarkt;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters;
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves
Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche,
BESLIST: met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen bij 9 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op standplaatsen op de kerstmarkt.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
Categorie

Gewone chalet

Dubbele chalet

standen met
ambachtelijke producten
(uitstallen en/of verkopen
van eigen gecreëerde en
zelf gemaakte kunst-of
ambachtswerken)

75,00 euro

150,00 euro

standen voor verkoop
van handelsgoederen
anders dan drank- of
eetstanden (uitstallen
en/of verkopen van niet
zelf gemaakte producten)

125,00 euro

225,00 euro

drank- en eetstanden

200,00 euro

325,00 euro

Bijkomende benodigdheden
huur brandblusser

15,00 euro per stuk

De retributie is inclusief het gebruik van laagspanningskasten met een vermogen tot 5
KVA. Indien standhouders beroep wensen te doen op een hoger vermogen, dienen zij zelf
voor de benodigde stroomvoorziening in te staan.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de persoon of rechtspersoon aan wie de standplaats
wordt toegewezen door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 4. - waarborg
§1. Elke persoon of rechtspersoon aan wie een standplaats wordt toegewezen, is een
waarborg van 125 euro verschuldigd.
§2. De waarborg kan worden ingehouden als:
•
er schade is aangericht aan de chalet. De standhouder dient zich te houden aan
bepaalde voorgeschreven “huisregels” voor de chalet die hij betrekt. Bij het nietnaleven met eventuele schade tot gevolg zullen de kosten verrekend worden via de
waarborgsom. Indien blijkt dat de gestorte waarborg niet volstaat om de schade te
dekken, zal de totale kost van het schadegeval worden verhaald op de persoon of
rechtspersoon aan wie de standplaats werd toegewezen;
•
de standhouder niet aanwezig is op de kerstmarkt. De standhouder is verplicht om de
organisator te verwittigen wanneer hij niet aanwezig kan zijn. Het college van
burgemeester en schepenen oordeelt bij zitting over de gegrondheid van aangehaalde
rechtvaardiging voor de afwezigheid. Als de stand niet opnieuw verhuurd kon worden
of wanneer de rechtvaardiging niet als gegrond werd weerhouden, kan tot inhouding
van de waarborg worden overgegaan;
•
de in het huishoudelijk reglement opgenomen bepalingen niet nageleefd worden.
Daarenboven kan in dit geval overgegaan worden tot onmiddellijke sluiting van de
stand en/of kan de standhouder uitgesloten worden van deelname aan de volgende
kerstmarkt(en).
§3. De reglementair ingeschreven standhouders ontvangen hun waarborg terug na de
kerstmarkt of worden schriftelijk op de hoogte gebracht wanneer er tot een eventuele,
mogelijks gedeeltelijke, inhouding werd beslist.
Art. 5. - afwijkingen
In het belang van de organisatie van kerstmarkt kan het college van burgemeester en
schepenen afwijkingen toestaan op de tarieven vervat in onderhavig reglement.
Deze afwijkingen moeten:
•
met redenen omkleed te zijn;
•
hun oorsprong vinden in objectieve criteria;
•
uitsluitend ter bevordering van de kwaliteit van de kerstmarkt dienen.
Art. 6. - aanvraag
Voor het huren van een standplaats moet de voorzitter of secretaris van de Grimbergse
vereniging een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en
schepenen. Verdere bepaling hieromtrent staan in het huishoudelijk reglement
betreffende de kerstmarkt.
Art. 7. - vrijstelling
•
•

De winnaar van de jaarlijkse wedstrijd wordt op de eerstvolgende kerstmarkt
vrijgesteld van de huurprijs.
De retributie is niet verschuldigd door 10GP CIS indien deze bij de kerstmarkt
logistieke ondersteuning biedt.

Art. 8. - wijze van invordering
De retributie en de waarborg worden door de standhouder voldaan binnen de 7 dagen na
ontvangst van de factuur.

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de
modaliteiten bepaald in artikel 94, 2° tweede lid van het gemeentedecreet.
16e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op de uitvoering van werken voor derden
- Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op de uitvoering van werken
voor derden;
Overwegende dat het aangewezen is het reglement voor de komende periode te
hernieuwen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves
Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 14 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. die in de gemeente
Grimbergen wonen of er een onroerend goed bezitten.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:
Werkman, chauffeur

35,00 euro/uur

Perswagen

27,00 euro/uur

Kraan

35,00 euro/uur

Compressor

25,00 euro/uur

Tractor

18,00 euro/uur

Dammer

3,50 euro/uur

Trilwals

3,50 euro/uur

Veegmachine 4 m³

52,00 euro/uur

Bestelwagen (1)

18,00 euro/uur

Vrachtwagen (1)

23,00 euro/uur

Eventueel verbruikte materialen zullen aan kostprijs aangerekend worden.

(1) Kosten voor vrachtwagen en/of bestelwagen worden enkel aangerekend mits deze
werkelijk nodig is voor en gebruikt wordt bij de uitvoering van de werken.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de personen die in de gemeente Grimbergen wonen of
er een onroerend goed bezitten en voor wiens rekening de gemeentediensten
regiewerken uitvoeren.
Art. 4. - wijze van invordering
§ 1. De retributie moet betaald worden:
•
Indien zij onmiddellijk berekenbaar is, bij aanvraag.
•
Indien zij niet onmiddellijk berekenbaar is, bij de beëindiging der werken vastgesteld
door een besluit van het college van burgemeester en schepenen.
§ 2. In geval van geen of laattijdige betaling van de retributie, zullen alle administratieen/of deurwaarderskosten worden verhaald op de aanvrager/gebruiker.
17e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op de wegwijzers geplaatst op verzoek
van bedrijven en instellingen

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op de wegwijzers geplaatst op
verzoek van bedrijven en instellingen;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Overwegende dat de mobiliteitsbrief nr. 144 van mei 2013 stelt dat gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn voor de kosten van het plaatsen en onderhouden van wegwijzers;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadslid Vera Van
Impe;
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Anne
Deman;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 10 onthoudingen
Enig artikel.

Het gemeentelijk belastingreglement op de wegwijzers geplaatst op verzoek van
bedrijven en instellingen niet opnieuw vast te stellen.
18e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op de tijdelijke bewegwijzering en
signalisatie voor het aanduiden van een reisroute - Aanslagjaren 2014 2019

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op de tijdelijke bewegwijzering
en signalisatie voor het aanduiden van een reisroute;
Overwegende dat het aangewezen is bovenstaand reglement te wijzigen om de
leesbaarheid te verhogen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door raadsleden Karlijne
Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Eric Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Anne
Deman;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 7 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op de tijdelijke bewegwijzering en signalisatie voor het
aanduiden van een reisroute.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De belasting wordt vastgesteld op 5 euro per wegwijzer en per begonnen periode van een
maand vanaf de effectieve plaatsing.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een
gemeentelijke vergunning heeft voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering en
signalisatie voor het aanduiden van een reisroute.
Indien een gezamenlijke aanvraag wordt gedaan, dienen de aanvragers uitdrukkelijk op
het aanvraagformulier te vermelden aan welke aanvrager het aanslagbiljet dient te
worden gestuurd. Deze laatste verbindt er zich toe in te staan voor de integrale betaling,
onverminderd enige onderlinge overeenkomst tussen de aanvragers.
Niettemin blijven de aanvragers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Art. 4. - vrijstelling van belasting

Er geldt een vrijstelling van belasting voor het plaatsen van tijdelijke wegwijzers en
signalisatie voor het aanduiden van een reisroute op basis van een goedgekeurd
signalisatieplan:
1. in het kader van manifestaties die worden georganiseerd in samenwerking met het
gemeentebestuur;
2. door aannemers die werken uitvoeren aan de openbare weg of in opdracht werken
van openbare besturen;
3. voor de eerste week van de periode waarvoor de vergunning werd bekomen.
Art. 5.
De belasting wordt vastgesteld aan de hand van de vergunningen afgeleverd door het
gemeentebestuur.
Art. 6. - wijze van invordering
De belasting moet contant worden betaald bij aflevering van de vergunning.
Art. 7. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
19e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op openluchtrecreatieve verblijven Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2014 - 2019 van een belastingreglement op openluchtrecreatieve
verblijven;
Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies;
Overwegende dat het is aangewezen de aanslagvoet jaarlijks aan te passen aan de index;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven
zoals bedoeld in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De belasting wordt vastgesteld op 0,50 euro per vierkante meter nuttige oppervlakte. De
aanslagvoet wordt jaarlijks aangepast volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de exploitant op 1 januari van het belastingjaar. De
eigenaar op 1 januari van het belastingjaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de belasting.
Art. 4. - aangifteverplichting
De belastingplichtige is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen van het terrein
voor openluchtrecreatieve verblijven door middel van een formulier vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen.

Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 6.
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot heffen van belasting door toepassing
van dit reglement en de belasting op de tweede verblijven of de verblijfsbelasting, is
alleen onderhavig reglement van toepassing.
Art. 7. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
20e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op het ter beschikking stellen van
verkeerssignalisatie voor privé-doeleinden - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het ter beschikking stellen
van verkeerssignalisatie voor privé-doeleinden;
Overwegende dat het aangewezen is het tarief te wijzigen en het reglement voor de
komende periode te hernieuwen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, 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, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Anne
Deman ;
BESLIST: met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie voor privédoeleinden.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De retributie wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 30 euro per aanvraag.
Art. 3.
De retributie valt ten laste van de persoon die de aanvraag tot plaatsing van signalisatie
op het openbaar domein doet of in voorkomend geval, van de voor hem burgerlijk
verantwoordelijk persoon en is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag.
Art. 4. - wijze van invordering
De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

21e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein. Code voor infrastructuur en nutswerken
langs gemeentewegen. Aanslagjaren 2014 - 2016

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2002 waarbij de Code voor
infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen werd goedgekeurd die tot doel heeft
een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de
duur van de werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2010 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2011 - 2013 van een belastingreglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein;
Overwegende dat de gemeente en burgers regelmatig geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk
grondgebied;
Overwegende dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke
wegen en bijgevolg een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming, waaraan niet wordt deelgenomen door Vera Van Impe:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Eric Nagels, Anne
Deman;
BESLIST: met 25 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2016 wordt
een retributie gevestigd op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het
gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente
nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing
van de Code voor Infrastructuur– en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn: alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…)
inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten,
toezichts-, verbindings-, e.a. putten,…) dienstig voor:
•
het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en
afvalwater, warm water, brandstof,
•
telecommunicatie,
•
radiodistributie en kabeltelevisie,
•
de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privégebruiker al dan niet op die
installaties kan aangesloten worden,
•
alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg.

Art. 2. - aanslagvoet, berekening

§1. Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende
meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt:
•
voor werken in rijwegen: 2,00 euro,
•
voor werken in voetpaden: 1,50 euro,
•
voor werken in aardewegen en bermen: 0,90 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken worden uitgevoerd voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke
nutsvoorziening 60% van hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening
gebracht.

§2. Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen
en onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per
kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente
aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50
euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.
Art. 3. - belastingplichtige
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van elke nutsvoorziening.
Art. 4. - vrijstelling
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of
indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Art. 5. - wijze van invordering
De retributie voor werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein moet
betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
De invordering van deze retributie gebeurt desnoods in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen betreffende de burgerlijke procedure.
Art. 6. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
22e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op het ter plaatse aanbrengen van
wegwijzers, op verzoek van bedrijven en instellingen en op het verwijderen
van wegwijzers en tijdelijke signalisatie voor het aanduiden van een
reisroute

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het ter plaatse aanbrengen
van wegwijzers, op verzoek van bedrijven en instellingen en op het verwijderen van
wegwijzers en tijdelijke signalisatie voor het aanduiden van een reisroute;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Overwegende dat de mobiliteitsbrief nr. 144 van mei 2013 stelt dat gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn voor de kosten van het plaatsen en onderhouden van wegwijzers;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, 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, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Anne
Deman;
BESLIST: 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Enig artikel.
Het gemeentelijk belastingreglement op de wegwijzers geplaatst op op het ter plaatse
aanbrengen van wegwijzers, op verzoek van bedrijven en instellingen en op het
verwijderen van wegwijzers en tijdelijke signalisatie voor het aanduiden van een reisroute
niet opnieuw vast te stellen.
23e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op de aankoop van Grimbergse vlaggen Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 augustus 2008 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2014 - 2019 van een retributiereglement op de aankoop van Grimbergse
vlaggen;
Overwegende dat het is aangewezen het tarief te verhogen van 15,00 euro naar 30,00
euro, omdat ook de kostprijs van de vlaggen gestegen is;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, 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, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Anne
Deman;
BESLIST: 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op de aankoop van Grimbergse vlaggen.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
Het bedrag van de retributie is vastgelegd op 30,00 euro per Grimbergse vlag.
Art. 3. - wijze van invordering
De retributie moet contant betaald worden bij ontvangst van de vlag.
24e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op kermissen - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de wet, d.d. 25 juni 1993, houdende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het KB, d.d. 24 september 2006, houdende de uitoefening en de organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2011 houdende vaststelling voor de
aanslagjaren 2012 - 2013 van een retributiereglement op kermissen;
Overwegende dat naar aanleiding van kermissen een billijke bijdrage wordt betaald voor
vrijwillig gebruik van het openbaar domein;
Overwegende dat de omvang van de verschuldigde bedragen varieert in functie van de
aard, de omvang en de toegevoegde culturele waarde van de attracties;
Overwegende dat het gemeentebestuur kermissen wenst te ondersteunen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, 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, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Anne
Deman;
BESLIST: 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op het aanbieden van kermisactiviteiten onder de vorm van
attracties of gastronomie, zoals bepaald in de wet van 25 juni 1993 houdende de
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
§ 1. De retributie op kermissen wordt vastgesteld als volgt:

Tarief I: kermissen te Grimbergen-centrum en Strombeek
Tarief II: andere kermissen
Tarief III: verlenging tweede weekend

•
•
•

Tarief I

Tarief II

Tarief III

Grote eetstanden (friet, wafel,
pitta,…)

150,00 euro

60,00 euro

50,00 euro

Kleine eetstanden (escargots,
suikerspin, pasta,…)

85,00 euro

45,00 euro

35,00 euro

Potten- , ringen- en vlinderspel,
koordje-trek, bulldozer, ballen-, visen kinderschietkraam

65,00 euro

35,00 euro

25,00 euro

Kindermolen, schietkraam,
trampoline, paarden, waterballen

115,00 euro

60,00 euro

50,00 euro

Autoscooter

515,00 euro

160,00 euro

150,00 euro

Lunapark

315,00 euro

135,00 euro

125,00 euro

Grote attracties

565,00 euro

260,00 euro

250,00 euro

Middelgrote kinderattracties
(spookkasteel, mini scooter, trage
rups, autodroom, kinderachtbaan,
lambada)

165,00 euro

70,00 euro

60,00 euro

Erfgoedmolens (stoomcarrousels,
zwier- of paardenmolens,…)

15,00 euro

10,00 euro

Gratis

Tenten en soortgelijke constructies
(tarief per bezette m² per kermis)

2,50 euro

1,00 euro

-

Per bezette m² per bijkomende
dag ingeval van verlenging

0,40 euro

0,15 euro

-

•

§ 2. Voor attracties die niet uitdrukkelijk in bovenstaande tabel worden vermeld, bepaalt
het college van burgemeester en schepenen tot welke categorie deze behoren.
§ 3. Het gebruik van laagspanningskasten met een vermogen tot 5 KVA is inbegrepen in
bovenstaande tarieven. Als standhouders een hoger vermogen willen gebruiken, moeten
zij zelf voor de benodigde stroomvoorziening instaan.
§ 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de bestaande
inplantingsplannen wijzigingen aanbrengen in functie van gewijzigde
verkeersomstandigheden. Deze wijzigingen hebben geen invloed op bovenvermelde
bedragen.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de persoon of rechtspersoon aan wie de standplaats
door het college van burgemeester en schepenen wordt toegewezen.
Art. 4.- wijze van invordering
De retributie wordt voorafgaand aan de kermis ingevorderd door middel van factuur.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de
modaliteiten bepaald in artikel 94, 2°, tweede lid, van het gemeentedecreet.
25e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op het inrichten van tentoonstellingen op
verzoek van de gemeente - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het inrichten van
tentoonstellingen op verzoek van de gemeente;
Overwegende dat het is aangewezen bovenvernoemd reglement te hernieuwen voor de
komende jaren;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, 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, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Anne
Deman;
BESLIST: 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie gevestigd op het inrichten van tentoonstellingen op verzoek van de
gemeente.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De retributie is een forfaitair bedrag, ongeacht de duur van de tentoonstelling en is
verschuldigd per tentoonstelling, ongeacht het aantal exposanten:
locatie waar de tentoonstelling
plaatsvindt
de raadzaal van het gemeentehuis

300,00 euro

een andere locatie dan de raadzaal van
het gemeentehuis

200,00 euro

De retributie omvat uitsluitend:
•
tentoonstellingsruimte (plaatsen panelen, belichting,…);
•
het drukken van maximum 450 uitnodigingen (250 voor het gemeentebestuur en 200
voor de kunstenaar - verzendingskosten van die 200 laatste zijn ten laste van de
kunstenaar);
•
het doorgeven van de basisgegevens van de tentoonstelling aan de plaatselijke pers;
•
de eventuele receptiekosten bij de opening van de tentoonstelling.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de exposant met wie de overeenkomst is afgesloten.
Art. 4. - maximumduur gebruik tentoonstellingsruimte
De maximumduur voor het vermeld gebruik wordt vastgelegd op 2 weken.
Art. 5. - toewijzing
De exposanten moeten hun verzoek schriftelijk indienen bij de dienst Economie en
Cultuur van het gemeentebestuur. Bij toewijzing moet een overeenkomst worden
afgesloten tussen de gemeente Grimbergen en de exposant.

Art. 6. - wijze van invordering
De retributie wordt ingevorderd door middel van een factuur. Storting moet ten laatste 6
weken voorafgaand aan de tentoonstelling gebeuren.
Bij niet-tijdige betaling wordt de tentoonstelling geannuleerd en is de retributie, zoals
vastgesteld in artikel 2 van onderhavig reglement alsnog verschuldigd.
In geval van annulatie van de gehele tentoonstelling minder dan 8 weken voorafgaand
aan de tentoonstelling, dient de exposant de retributie, zoals vastgesteld in artikel 2 van
onderhavig reglement te betalen.
In geval van geen betaling van de retributie worden alle administratie en/of
deurwaarderskosten verhaald op de exposant.
26e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op de luister bij huwelijksplechtigheden Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op de luister bij
huwelijksplechtigheden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, 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, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Anne
Deman;
BESLIST: 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 11 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een gemeentebelasting gevestigd op de luister bij huwelijksplechtigheden.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De retributie wordt vastgesteld op:

huwelijk tijdens de werkuren

25,00 euro

huwelijk buiten de werkuren

50,00 euro

Art. 3.

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 4.
Er is steeds een schriftelijke toelating van de ambtenaar van de burgerlijke stand vereist.
Art. 5. - wijze van invordering
De retributie wordt contant ingevorderd.
Art. 6. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige retributie van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
27e zaak:

Gemeentelijk retributiereglement op de toeristische dienstverstrekking

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2007 houdende vaststelling voor de
aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op de toeristische
dienstverstrekking;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het gemeentelijk retributiereglement op de toeristische dienstverstrekking niet opnieuw
vast te leggen.
28e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op de agentschappen voor
weddenschappen op paardenwedrennen

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op de agentschappen voor
weddenschappen op paardenwedrennen;
Overwegende dat er geen agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen
meer aanwezig zijn op grondgebied Grimbergen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Anne Deman;

BESLIST: met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Enig artikel.
Het gemeentelijk belastingreglement op de agentschappen voor weddenschappen op
paardenwedrennen niet opnieuw vast te stellen.
29e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op opslagplaatsen van schroot en
voertuigen buiten gebruik - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op opslagplaatsen van schroot
en voertuigen buiten gebruik;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Artikel 1 - belastbare grondslag
Er wordt met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019
een gemeentebelasting gevestigd op op de opslagplaatsen van schroot en voertuigen
buiten gebruik.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De belasting wordt vastgesteld op 1,00 euro per vierkante meter oppervlakte bestemd
voor de exploitatie die gedurende minstens 1 maand van het aanslagjaar onafgebroken
plaatsvindt.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de opslagplaats.
De eigenaar van het goed waarop de opslagplaats is gevestigd, is hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de belasting.
Art. 4. - de aangifteverplichting
De belastingplichtige is verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen van de
opslagplaats door middel van een formulier vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Art. 6.
De inschrijving in de belastingrol ontslaat de exploitanten niet van hun verplichtingen tot
het bekomen van de wettelijke vereiste vergunningen voor dergelijke uitbatingen.
Deze belasting is onafhankelijk van eventuele andere gevestigde belastingen.
Art. 7. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorgaande bijzondere bepalingen.
30e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op het vervoer van bestuurlijk of
gerechtelijk aangehouden personen - Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Overwegend dat het ontwerpbesluit dat samen met de agenda van de zitting van heden
aan de gemeenteraadsleden werd bezorgd ten onrechte spreekt over de toepassing van
een belasting op het vervoer van gerechtelijk aangehouden personen;
Gelet op het feit dat het daarom aangewezen is om in een volgende zitting een herwerkte
tekst ter beraadslaging voor te leggen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De beraadslaging en stemming over de vaststelling voor de aanslagjaren 2014 – 2019
van een belastingreglement op het vervoer van aangehouden personen te verdagen naar
een volgende zitting.
31e zaak:

Gemeentelijk belastingreglement op het parkeren in blauwe zone Aanslagjaren 2014 - 2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en
schepenen inzake gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een belastingreglement op het parkeren in blauwe
zone;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 26 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen

Artikel 1. - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt er
een gemeentebelasting gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare
weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren
toegelaten is én waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die
eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen
gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, §2, van de wet van 25 juni 1993
betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare
markten.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
•
gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
•
een forfaitair bedrag van 15 euro per halve dag voor elke periode die langer is dan
deze die gratis is.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar
aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, in overeenstemming
met artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die
toegelaten is door de verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening
van de gemeente.
Deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de
toepassing van het forfaitair tarief.
Art. 4.
De gebruiker wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde
forfaitaire tarief als
•
de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit is geplaatst,
•
er onjuiste aanduidingen zijn aangebracht op de schijf,
•
de gebruiker de aanwijzingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft
verlaten.
Art. 5. - wijze van invordering
Bij vaststelling van een overtreding door de politiediensten stuurt de gemeente aan de
houder van de nummerplaat of indien hij gekend is aan de gebruiker van het voertuig per
post een uitnodiging om de belasting binnen de vijf dagen te betalen.
In geval van niet-betaling van de belasting binnen de vijf dagen wordt de belasting
ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
Art. 6. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke
belastingen, is op onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt
afgeweken door voorafgaande bijzondere bepalingen.
32e zaak:

Aanbrengen van wegmarkeringen op de Romeinsesteenweg in het gedeelte
tussen gelegen tussen de Magnolialaan en de De Wandstraat, op de grens
tussen het grondgebied van de stad Brussel en dat van de gemeente
Grimbergen - Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst TV 2013
87 EP

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

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Overwegende dat de Gemeenteraad van 18 oktober 2012, van de stad Brussel het
principe goedgekeurd heeft van de overheidsopdracht voor de uitvoering van de werken
en alle noodzakelijke leveringen voor het aanbrengen van verschillende wegmarkeringen
op de gemeentelijke wegen van de Stad Brussel gedurende een periode van 24 maanden;
Overwegende dat deze werken uitgevoerd worden volgens de bepalingen van het bestek
TV 2012 97 EP, opgemaakt door de stad Brussel.
Overwegende dat de wegmarkering, op de Romeinsesteenweg, aangebracht met gewone
wegenverf niet duurzaam is en minstens 2 x per jaar herschilderd dient te worden om de
zichtbaarheid daarvan te houden;
Overwegende dat de huidige belijning op de Romeinsesteenweg amper zichtbaar is en
door de hoge intensiteit van het doorgaand verkeer en de lijnbussen op deze weg een
onveilige verkeerssituatie wordt geschapen en willekeurig parkeren toelaat;
Overwegende dat thermoplastische wegmarkering zeer duurzaam is, een goede
slipweerstand en een goede verwerkbaarheid heeft en beschouwd wordt als een
milieuvriendelijk product;
Overwegende dat thermoplastische wegmarkeringen dubbel zo duur zijn als de klassieke
wegmarkeringen maar een kwalitatieve houdbaarheidsdatum van één à twee jaar hebben
t.o.v. de halfjaarlijkse herschildering met klassieke belijning;
Overwegende dat het niet aangewezen is om twee soorten belijningen te voorzien op één
dwarsprofiel van de rijweg;
Overwegende dat de opdracht betreffende het aanbrengen van belijningen op basis van
het bestek TV 2012 97 EP door de stad Brussel, toegewezen werd aan de nv FERO,
gevestigd Jozef De Blockstraat 82 te 5830 Willebroek, voor de prijs van € 586.553,26
BTW inclusief, bij besluit van het college van burgemeester en schepenen 28 februari
2013;
Overwegende dat op 20 september 2013 de stad Brussel een voorstel van overeenkomst
TV 2013 87 EP overmaakte aan de gemeente Grimbergen voor het éénmalig aanbrengen
van wegmarkeringen (hoofdzakelijk) door middel van thermoplastische producten (type
D) noodzakelijk op de Romeinsesteenweg in het gedeelte gelegen tussen de Magnolialaan
en de De Wandstraat op de grens tussen het grondgebied van de stad Brussel en de
gemeente Grimbergen;
Overwegende dat de gemeente Wemmel en de stad Vilvoorde een gelijkaardig voorstel
tot samenwerking hebben ontvangen;
Overwegende dat het aandeel van de gemeente Grimbergen in deze werken geraamd
wordt op € 58.349,00 BTW inbegrepen, onder voorbehoud van eventuele herzieningen,
die zouden te wijten zijn aan de overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden
materialen en/of aan complementaire prestaties die nodig zouden blijken tijdens de
uitvoering van de werken;

Overwegende dat het onderhoud (opfrissen) van de aangebrachte markeringen het
voorwerp zal uitmaken van een andere overeenkomst;
Overwegende dat in het investeringsbudget 2013 onder GBB-OW 0200-00 224100
voldoende kredieten beschikbaar zijn om deze werken te bekostigen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het voorstel tot overeenkomst van de stad Brussel voor het
éénmalig aanbrengen van wegmarkeringen (hoofdzakelijk) door middel van
thermoplastische producten (type D) op de Romeinsesteenweg in het gedeelte gelegen
tussen de Magnolialaan en de De Wandstraat op de grens tussen het grondgebied van de
stad Brussel en de gemeente Grimbergen.
Art. 2.
Akkoord te gaan met de uitgave voor het in artikel 1 omschreven werk ten bedrage van
€ 58.439,00 incl. btw voor het gemeentelijk aandeel, onder voorbehoud van eventuele
herzieningen te wijten aan de overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden en/of
aan complementair nodig geachte prestaties, tijdens de uitvoering van de werken.
33e zaak:

Verderzetting van de deelname aan het project 'Intergemeentelijke Natuur& Landschapsploegen' in de periode 2014-2015

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 20.12.2007 en 27.05.2010, houdende
goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord 2008-2013 tussen de provincie VlaamsBrabant, de gemeenten en Pro Natura v.z.w. in het kader van de verduurzaming van het
project ‘Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen’ ;
Overwegend dat dit samenwerkingsakkoord loopt tot 31.12.2013;
Overwegend dat de provincie Vlaams-Brabant een opvolging voorziet voor dit
samenwerkingsakkoord voor de periode 2014-2015;
Overwegend dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst algemeen de uitvoering van
gemeentelijke natuurprojecten door middel van sociale tewerkstelling tot doel heeft;
Overwegend dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd om via inrichting en beheer
te streven naar een milieukwaliteit die vereist is voor duurzame instandhouding van
doelsoorten of -habitats, en bijgevolg ingezet worden om een serieuze bijdrage te leveren
in het biodiversiteitsbeleid en het stoppen van het verlies aan biodiversiteit;
Overwegend dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf afgesproken
actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket;
Gelet op de principiële collegebeslissing d.d. 12.08.2013, houdende (verdere) deelname
van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke milieu- en natuurraad d.d. 16.10.2013;
Gelet op visumnr. 31 vanwege de financieel beheerder d.d. 21/11/2013;
Gelet op de gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Deel te nemen aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen 20142015’ en de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 in het kader van een Dienst van
Algemeen Economisch Belang goed te keuren.
Art. 2.

Deel te nemen aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met 3 VTE's,
waarbij 1 VTE = 1450 uren met als richtinggevende kostprijs 27.500 euro (excl. BTW) per
VTE.
Art. 3
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de provincie Vlaams-Brabant.
34e zaak:

Pilootproject duurzame mobiliteit in samenwerking met Sibelgas en Eandis

Gelet op het feit dat onze gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en
aardgas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Sibelgas;
Gelet op het feit dat Sibelgas in het kader van het faciliteren van het gebruik van
duurzame voertuigen samen met de gemeente Grimbergen een pilootproject wenst op te
starten;
Overwegend dat binnen dit pilootproject het volledige aanbod van producten en diensten
omtrent duurzame mobiliteit wordt aangeboden, zijnde:
•
het informeren en adviseren omtrent alternatieven op vlak van duurzame mobiliteit;
•
indien gewenst, het organiseren voor eigen gebruik van de aankoop van:
- elektrische - en aardgasvoertuigen;
- elektrische laadpalen en tankstations voor aardgasvoertuigen;
•
het opzetten van een sensibiliserings- en communicatiecampagne naar de
medewerkers en de inwoners van de gemeente;
•
het sensibiliseren en informeren van gezamenlijk geselecteerde bedrijven (vb. kmozone) over duurzame mobiliteit door bvb. de organisatie van een infosessie;
•
het contacteren van nutsbedrijven om het gebruik van duurzame voertuigen toe te
lichten;
Overwegend dat Sibelgas met dit pilootproject haar aanpak wenst uit te testen o.a. op het
vlak van mogelijke samenwerkingen met gemeenten, communicatie naar de verschillende
doelgroepen, inplanting van infrastructuur, communicatie naar plaatselijke
autohandelaars;
Overwegend dat tezelfdertijd de mogelijkheid wordt geboden om, indien gewenst,
voertuigen of infrastructuur voor eigen gebruik aan te schaffen, zonder dat dit evenwel
een verplichting is; dat bovendien bij voldoende interesse in duurzame voertuigen bij de
verschillende doelgroepen wordt onderzocht wat de mogelijkheid is van plaatsing van
tankinfrastructuur door investeerders en houders van dergelijke infrastructuur en voor
rekening van deze partijen;
Gelet op het feit dat de deelname aan dit pilootproject gratis is en dat er geen
aankoopverplichtingen aan verbonden zijn;
Gelet op het feit dat dit pilootproject nog in 2013 kan starten en zou worden beëindigd
tegen maart 2014;
Gelet op het feit dat de gemeente zinnens is om op korte en langere termijn een aantal
nieuwe voertuigen voor haar diensten te kopen;
Overwegend dat Sibelgas in het kader van het bovenvermelde pilootproject het
voertuigenpark van de gemeente zal doorlichten met het oog op het realiseren van een
grotere duurzaamheid;
Gelet op het feit dat de geloofwaardigheid van de promotie van een duurzaam
mobiliteitsbeleid groter wordt indien gemeentelijke en andere overheden terzake een
voorbeeldfunctie zouden kunnen opnemen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Deel te nemen aan het pilootproject duurzame mobiliteit van Sibelgas.
35e zaak:

Vaststelling van de jaarrekening 2012 - Lokale politie

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de bepalingen van titel VI, hoofdstuk I, van de nieuwe gemeentewet, het artikel
243 uitgezonderd;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemene reglement
op de boekhouding van de lokale politie;
Overwegende dat de begrotingsrekening over het dienstjaar 2012 moet worden
vastgesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat de begrotingsrekening 2012 sluit in de gewone dienst met een
begrotingsresultaat van € 0,00 en dat de buitengewone dienst sluit met een
begrotingsresultaat van € 0,00;
Overwegende dat de balans per 31 december 2012 en de resultatenrekening 2012
moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen aangaande de
verificatie en bevestiging van de correctheid;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De geverifieerde begrotingsrekening over het dienstjaar 2012 wordt vastgesteld met een
begrotingsresultaat van € 0,00 in de gewone dienst en van € 0,00 in de buitengewone
dienst.
Art. 2.
De resultatenrekening 2012 wordt afgesloten met een mali van € 463.583,17.
Art. 3.
De balans per 31 december 2012 wordt vastgesteld met een balanstotaal van
€ 2.081.671,90.
Mevrouw Elke Wouters verlaat de vergadering.
36e zaak:

Lokale politie - Recuperatie van kleine bedragen via SSGPI

Gelet op de mogelijkheid om via SSGPI (sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie)
kleine bedragen (bedragen kleiner dan 25,00 euro) te recupereren zonder hiervoor een
schuldbrief te versturen aan de personeelsleden;
Gelet op de bespreking in het basisoverlegcomité Pol32 van 25 oktober 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De procedure tot recuperatie van kleine bedragen, kleiner dan 25,00 euro via het SSGPI
goed te keuren, teneinde deze maatregel vanaf 1 januari 2014 te laten ingaan.
Mevrouw Elke Wouters vervoegt de vergadering.
37e zaak:

Lokale politie - Stopzetting maatregel bijkomende aanwervingen in de
deficitaire zones - bevraging aspiranteninspecteurs in opleiding (art 3 bis)

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 11;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten meer bepaald art. VI.II.3bis §2 en
VI.II.15;
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 bepalingen vermeld in hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 20
november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het
operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen;
Gelet het koninklijk besluit van 2 maart 2007 tot wijziging van verschillende teksten
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (B.S. 6 maart
2007);
Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 2007 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk
besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (B.S. 6 maart 2007);
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van
het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het
administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2012 om 5 deficitaire plaatsen in het
basiskader open te stellen voor aspirant-inspecteurs volgens het art. VI.II.3bis;
Overwegende de betere invulling van het basiskader;
Overwegende de wijzigingen in de mobiliteitsregeling voor aspiranten-inspecteur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De stopzetting van de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2012 aangaande de
openstelling van 5 deficitaire plaatsen in het basiskader, in het kader van art. VI.II.3bis,
§2, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie
van het personeel van de politiediensten, goed te keuren.
38e zaak:

Lokale politie - Stopzetting maatregel bijkomende aanwervingen in de
deficitaire zones: prioritaire toelating door de minister

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2001 tot vaststelling van de formatienormen
van de personeelsleden van de lokale politie dat de verhoudingen bepaalt tussen de
verschillende kaders van de lokale politie;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van
het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie
(ORG23);
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatieen werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale
dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale
dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 maart 2007 tot wijziging van verschillende teksten
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 2007 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk
besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel,
administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Overwegende dat het minimaal effectief voor de politiezone Grimbergen op 72
personeelsleden in het operationeel kader en 5 personeelsleden in het administratief en
logistiek kader werd gebracht;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2013 houdende de vraag tot
prioritaire toelating van kandidaat-inspecteurs door de minister;
Overwegende het feit dat de minister van Binnenlandse Zaken werd aangeschreven met
het verzoek gebruik te mogen maken van de mogelijkheid om 5 kandidaten aspirantinspecteur die hun voorkeur uiten voor een deficitaire politiezone, prioritair te laten tot de
basisopleiding;
Gelet op het feit dat de minister van Binnenlandse Zaken haar goedkeuring hechtte aan
deze vraag;
Overwegende de betere invulling van het basiskader;
Overwegende de wijzigingen in de mobiliteitsregeling voor aspiranten-inspecteur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De maatregel van prioritaire toelating tot de basisopleiding van 5 kandidaten aspirantinspecteur stop te zetten.
Mevrouw Elke Wouters verlaat de vergadering.

Toegevoegde agendapunten
39e zaak:

Motie over de plannen voor een nationaal stadion op Parking C

Gelet op het voorstel van raadslid Karlijne Van Bree van de fractie Vernieuwing om een
nieuwe motie aan te nemen naar aanleiding van de berichten over een akkoord dat op 2
december 2013 betreffende de bouw van een nieuw nationaal stadion op Parking C te
Grimbergen tot stand kwam tussen een aantal Vlaamse en Brusselse politici;
Overwegende dat de gemeenteraad in de zitting van 26 september 2013 reeds een motie
heeft aangenomen over deze problematiek, en dit nagenoeg unaniem, over de grenzen
tussen meerderheid en oppositie heen;
Overwegende dat deze eensgezindheid vanuit Grimbergen een sterk signaal was en is
naar de betrokken overheden en andere partijen toe;
Gelet op het voorstel van raadslid Gerlant Van Berlaer van de fractie sp.a om, rekening
houdend hiermee, in een nieuw besluit ten zeerste de wijze te betreuren waarop er in dit
dossier verdere plannen gemaakt worden boven de hoofden van de Grimbergenaars en
om voor het overige de vorige motie te herbekrachtigen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Ten zeerste te betreuren dat in het dossier betreffende de bouw van een nieuw nationaal
stadion op Parking C verdere plannen gemaakt worden boven de hoofden van de
Grimbergenaars.
Art. 2.
In verband met de plannen voor de bouw van een nieuw nationaal stadion op Parking C
de volgende motie die aangenomen werd in de gemeenteraadszitting van 26 september
2013 opnieuw te bekrachtigen:
“Artikel 1.

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen te
eisen dat de Vlaamse overheid Grimbergen nauw betrekt bij de verdere afhandeling van
het dossier in alle aspecten, en hierbij:
•
minimaal rekening houdt met de strikte naleving van:
- het Grimbergs Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) zoals vastgelegd op
de gemeenteraad van 23 september 2010, en van het Gewestelijk Ruimtelijk
UitvoeringsPlan (GRUP) betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch
Gebied rond Brussel (VSGB) zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering op 16
december 2011;
- alle wettelijke procedures en termijnen voor het afleveren van bouw- en
milieuvergunningen, met onder andere een grondige milieueffectenrapportage
(MER);
•
in het bijzonder aandacht besteedt aan volgende punten :
- de gevolgen voor de mobiliteit in de Noordrand van een stadion of een andere
ontwikkeling op parking C in combinatie met het Neoproject, de nieuwe
evenementenhal in Paleis 12 en de mogelijke realisatie van Uplace en Just Under
The Sky;
- de leefbaarheid van de omliggende woonbuurten;
- de afwatering van de Heizelvlakte via de Maalbeek;
- de veiligheid en ordehandhaving.
Art. 2.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen te
eisen dat de Belgische Voetbalbond Grimbergen betrekt bij en volledige inzage verschaft
in de tegen oktober 2013 beloofde financiële haalbaarheidsstudie. Hierbij willen we vooraf
wijzen op de mogelijke problematiek omtrent de ondergrond van parking C en de hieraan
gekoppelde financiële gevolgen voor deze haalbaarheid (vermoedelijke aanwezigheid van
bouwafval van Expo ’58, aanwezige hoge druk gasleiding, ...).
Art. 3.
De gemeenteraad drukt zijn grote bezorgdheid uit omtrent de tijdsdruk die gepaard gaat
met de tijdslimiet voor 2020, die dreigt te leiden tot overhaaste en onzorgvuldig genomen
beslissingen.
De gemeenteraad dringt er bij de Vlaamse, federale en Brusselse overheden dan ook op
aan dat er voor de Noordrand en het noorden van het Brussels Gewest in nauw overleg
en samenwerking met alle betrokkenen werk wordt gemaakt van een geïntegreerd
ontwikkelingsplan met bijzondere aandacht voor de gepaste en gecoördineerde invulling
van alle beschikbare ruimtes in de gehele regio (Heizelvlakte, parking C, SchaarbeekVorming, Uplace, Renault site, ...).
De gemeenteraad vraagt tevens openbaarheid van alle studies en documenten die in dit
verband reeds werden uitgevoerd of opgesteld met inbegrip van de intentieverklaring en
het bijbehorend addendum.
Art. 4.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een
Overlegplatform Parking C op te richten, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle
partijen uit de gemeenteraad, afgevaardigden van de GECORO, de Milieuraad en de
omwonenden, en voorgezeten door de burgemeester, onder andere bevoegd voor
ruimtelijke ordening en veiligheid. Dit teneinde de Grimbergse bevolking zoveel mogelijk
te informeren en te betrekken.”
Mevrouw Elke Wouters vervoegt de vergadering.

Mondelinge vragen
Vanwege Philp Roosen
Raadslid Philip Roosen verwondert zich over het feit dat door de meerderheid in de pers
verklaringen werden afgelegd over het meerjarenplan 2014-2019, vooraleer er hierover
besprekingen in de gemeenteraadscommissie financiën en in de gemeenteraad
plaatsvonden.

Vanwege Bart Laeremans
•

Raadslid Bart Laeremans haalt aan dat personeelsleden van de dienst Werken inn
Eigen Beheer naar verluidt in verband met de parkeerregeling in de Tramstraat
verkeerssignalisatie dienden weg te nemen die zij korte tijd later moesten
teruggeplaatsen.

•

Raadslid Bart Laeremans vervolgt met er op te wijzen dat de plannen met betrekking
tot de nieuwe tramlijnen in Vilvoorde werden bestudeerd. Hij vraagt of ons bestuur op
de hoogte is van gedetailleerde plannen.

Vanwege Gerlant Van Berlaer
•

Raadslid Gerlant Van Berlaer vraagt aandacht voor de problemen van KFC Humbeek
waar de werking van jeugdspelers van 13 jaar is stopgezet. Ouders van deze spelers
voelen zich in de steek gelaten en hebben veel vragen over investeringen, de
toekomst van de rest van de jeugdwerking, poltiteke beloftes over samenwerking.

•

Raadslid Gerlant Van Berlaer vervolgt met de vraag of een kalender voor de
gemeenteraadszittingen in 2014 zou kunnen worden opgemaakt.

Besloten zitting
De heer Jean Dewit vervoegt de vergadering.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 28 november 2013 zodat deze, overeenkomstig artikel
33, 4de lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets

