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Jean Dewit, Bart Laeremans, Marc Hamelrijckx, Alena Van den Bussche, Steven Dupont,
Jeannine Thielemans, Kirsten Hoefs, Kevin Vleminckx, Karlijne Van Bree, Yves Verberck,
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Behandelde punten
Openbare zitting
1. Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen – Aanduiding leden raad van bestuur
2. Providentia cvba - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
3. Waterwegen en Zeekanaal nv - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
4. Platform voor de gemeenten uit de Vlaamse Rand - Aanduiding van een effectieve en
een plaatsvervangende vertegenwoordiger
5. Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE - Voordracht van 1 kandidaat-bestuurder
en 1 kandidaat-commissaris en aanduiding van een lid van het Sectorcomité Noord en
van de raad van bestuur van Sibelgas en van een lid van het College van
Commissarissen van Sibelgas
6. Brusselse Gasintercommunale IBG - Voordracht van 1 kandidaat-bestuurder en 1
kandidaat-commissaris en aanduiding van een lid van het Sectorcomité Noord en van
de raad van bestuur van Sibelgas en van een lid van het College van Commissarissen
van Sibelgas
7. Sibelgas, Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE en Brusselse Gasintercommunale
IBG: aanduiding van 4 vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen
8. Ethias Gemeen Recht nv - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
9. Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.) - algemene
vergadering van 25-6-2013:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
10. Intergemeentelijke vereniging Haviland - algemene vergadering van 20-6-2013:
a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
11. Interlokale vereniging "Woonbeleid Regio Noord" - Aanduiding van een effectieve en
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het beheerscomité

12. Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket na de paasvakantie
13. Basisonderwijs - Kennisname van de facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar
2013-2014
14. Basisonderwijs - Lestijdenpakket schooljaar 2013-2014 - Inrichting van lestijden ten
laste van de gemeente
15. Interne kredietaanpassingen met nummers 51 en 52 voor het dienstjaar 2012 –
Kennisneming
16. Interne kredietaanpassingen met nummers 3, 4 en 5 voor het dienstjaar 2013 –
Kennisneming
17. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's
Vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen - Rekening 2012 Goedkeuring
18. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's
Vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen - Begroting 2013 Goedkeuring
19. Goedkeuring budget 2013 Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen
20. Gedeeltelijke afschaffing voetweg 43 te Humbeek - Goedkeuring plan ter
vervollediging van de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013
21. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een verbod parkeren in de Veldkantstraat - gedeelte tussen
Lierbaan en Driekastanjelaarsstraat
22. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het wijzigen van de bestaande snelheidsbeperking in de Cokeriestraat
23. Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (personenwagen) - Voorwaarden en wijze van
gunnen
24. Lokale politie - Aankoop anoniem dienstvoertuig - Voorwaarden en wijze van gunnen
25. Lokale politie - Aankoop printers - Voorwaarden en wijze van gunnen
26. Lokale politie - Aankoop informaticamateriaal - Voorwaarden en wijze van gunnen
27. Lokale politie - Jaarverslag 2012 - Kennisgeving

Toegevoegde agendapunten
28. Tegemoetkoming aan de leden van de administratieve adviesraden - aangevraagd
door raadslid Bart Laeremans
29. Regenboogbeleid - aangevraagd door raadslid Philip Roosen
30. Wegwijs in de werking van de gemeente Grimbergen - aangevraagd door raadslid
Philip Roosen

Mondelinge vragen

Besloten zitting
31. Lokale politie - Tijdelijke pensionering van een operationeel personeelslid naar
aanleiding van fysieke ongeschiktheid
32. Lokale politie - Toewijzing van de functies van inspecteur opengesteld bij de eerste
mobiliteitscyclus 2013 - betrekkingen van inspecteur interventie
33. Voordracht van een kandidaat voor de aanwijzing door de Koning als korpschef voor
de lokale politiezone Grimbergen, nr. 5410

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.

Bij loting word raadslid Philip Roosen aangeduid om de stemmingen aan te vangen.

1e zaak:

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

Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2010 en zoals gewijzigd in
gemeenteraadszitting van 25 april 2013;
Overwegende dat ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en de
volledige vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013 ook tot de volledige
vernieuwing van de raad van bestuur van het AGB Grimbergen dient overgegaan te
worden;
Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Grimbergen samengesteld is uit 11
leden die verplicht uit de gemeenteraad komen;
Overwegende dat deze leden worden aangewezen door de gemeenteraad;
Overwegende dat elke fractie in de gemeenteraad 1 lid voor de raad van bestuur kan
aanduiden teneinde de vertegenwoordiging van elke fractie in de raad van bestuur te
waarborgen;
Gelet op het schrijven van 8 mei 2013 aan de fractievoorzitters met het verzoek de naam
van hun gewaarborgde vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het AGB schriftelijk
mede te delen;
Overwegende dat overeenkomstig dit voordrachtrecht de volgende 7 gemeenteraadsleden
door hun politieke fractie werden aangeduid om deel uit te maken van de raad van
bestuur van het AGB Grimbergen:
•
Marleen MERTENS voor de fractie CD&V;
•
William DE BOECK voor de fractie Open VLD;
•
Alena VAN DEN BUSSCHE voor de fractie Groen;
•
Gerlant VAN BERLAER voor de fractie sp.a;
•
Philip ROOSEN voor de fractie N-VA;
•
Yves VERBERCK voor de fractie Vernieuwing;
•
Jean DEWIT voor de fractie UF;
Overwegende dat er bijgevolg nog 4 mandaten overblijven waarvoor de politieke fracties
die deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen leden kunnen
voordragen;
Overwegende dat de volgende 4 gemeenteraadsleden hiertoe door het college van
burgemeester en schepenen worden voorgedragen:
•
Kirsten HOEFS;
•
Jannik GROOTEN;
•
Kevin VLEMINCKX;
•
Tom GAUDAEN
Overwegende dat werd vastgesteld dat op basis van deze voordrachten niet voldaan
wordt aan de vereiste dat ten hoogste 2/3 van de leden van de raad van bestuur van
hetzelfde geslacht mag zijn;
Overwegende dat bijgevolg toepassing dient gemaakt te worden van artikel 13, §3, van
de statuten van het AGB Grimbergen;
Gelet op de vaststelling dat aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van
de raad van bestuur van hetzelfde geslacht mag zijn wordt voldaan voor de fracties die
deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de vaststelling dat aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van
de raad van bestuur van hetzelfde geslacht mag zijn niet wordt voldaan voor de fracties
die geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het feit dat ter zitting door de fracties die geen deel uitmaken van het college
van burgemeester en schepenen geen overeenstemming werd bereikt over een
aanpassing van de voordrachten;

Gezien derhalve niet tot een geldige samenstelling van de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen kan worden overgaan;
BESLIST:
Enig artikel.
De beslissing over de aanduiding van de leden van de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen te verdagen naar een volgende
gemeenteraadszitting.
2e zaak:

Providentia cvba - Aanduiding van een effectieve en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de cvba Providentia;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in deze vennootschap dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van de cvba
Providentia recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Gelet op het verzoek van 17-4-2013 van de cvba Providentia om een vertegenwoordiger
voor haar algemene vergadering aan te duiden;
Overwegende dat ons bestuur zowel een effectieve vertegenwoordiger als een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de cvba Providentia waaruit blijkt
dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Paul HERMANS;
•
10 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
2 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht:
•
1 blanco stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de cvba
Providentia waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Trui OLBRECHTS;
•
1 stemmen op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam Jannik GROOTEN;
•
3 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht:
•
9 blanco stemen op 33 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Paul HERMANS aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van de cvba Providentia.
Art. 2.
Mevrouw Trui Olbrechts aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de cvba Providentia.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan de cvba Providentia te zenden.

3e zaak:

Waterwegen en Zeekanaal nv - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het agentschap Waterwegen en
Zeekanaal nv;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in dit agentschap dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van de nv
Waterwegen en Zeekanaal recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
Gelet op het verzoek van 12-4-2013 van de nv Waterwegen en Zeekanaal om een
vertegenwoordiger voor haar algemene vergadering aan te duiden;
Overwegende dat ons bestuur zowel een effectieve vertegenwoordiger als een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de nv Waterwegen en Zeekanaal
waaruit blijkt dat 34 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Stelt vast dat deze stemming ongeldig is en moet worden overgedaan;
Gaat over tot een herneming van de eerste geheime stemming voor de aanduiding van
een effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de nv Waterwegen
en Zeekanaal waaruit blijkt dat:
•
22 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
3 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht
•
6 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de nv
Waterwegen en Zeekanaal waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jos SMETS;
•
6 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
•
7 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Marleen MERTENS aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de nv Waterwegen en Zeekanaal.
Art. 2.
De heer Chris SELLESLAGH aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van de nv Waterwegen en Zeekanaal.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan de nv Waterwegen en Zeekanaal te zenden.
4e zaak:

Platform voor de gemeenten uit de Vlaamse Rand - Aanduiding van een
effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het Platform voor de gemeenten uit de
Vlaamse Rand;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in dit overlegorgaan dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in het Platform voor de gemeenten uit de Vlaamse Rand;
Gelet op het verzoek van 23-4-2013 van het Platform voor de gemeenten uit de Vlaamse
Rand om een vertegenwoordiger aan te duiden;
Overwegende dat ons bestuur zowel een effectieve vertegenwoordiger als een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor dit overlegorgaan kan aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor het Platform voor de gemeenten uit de Vlaamse Rand waaruit
blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
8 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Eric NAGELS;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Kirsten HOEFS;
•
3 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het Platform voor de gemeenten uit de
Vlaamse Rand waaruit blijkt dat:
•
22 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN.
•
1 stem op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
1 ongeldige stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
•
9 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Marleen MERTENS aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor het
Platform voor de gemeenten uit de Vlaamse Rand.
Art. 2.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN aan te duiden als plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor het Platform voor de gemeenten uit de Vlaamse Rand.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan het Platform voor de gemeenten uit de Vlaamse
Rand te zenden.
5e zaak:

Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE - Voordracht van 1 kandidaatbestuurder en 1 kandidaat-commissaris en aanduiding van een lid van het
Sectorcomité Noord en van de raad van bestuur van Sibelgas en van een lid
van het College van Commissarissen van Sibelgas

Gelet op de wet van 22-12-1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in de bestuurs- en controleorganen van de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE;
Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg dient over te gaan tot:

•
•
•
•

de voordracht van 1 kandidaat-bestuurder;
de voordracht van 1 kandidaat-commissaris;
de aanduiding van een lid van het Sectorcomité Noord en van de raad van bestuur
van Sibelgas;
de aanduiding van een lid van het College van Commissarissen van Sibelgas;

Gelet op het verzoek van 11-4-2013 van de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE
om de afgevaardigden van ons bestuur aan te duiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de voordracht van een kandidaatbestuurder voor de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Jos SMETS;
•
2 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Kirsten HOEFS;
•
3 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
•
8 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de voordracht van een kandidaatcommissaris voor de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Jannik GROOTEN;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Paul HERMANS;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jelle DE WILDE;
•
2 ongeldige stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
•
9 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een lid van het
Sectorcomité Noord en van de raad van bestuur van Sibelgas waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Jos SMETS;
•
2 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Kirsten HOEFS;
•
13 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van een lid van het
College van Commissarissen van Sibelgas waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Jannik GROOTEN;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jean DEWIT;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Jelle DE WILDE;
•
11 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Jos SMETS voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE.
Art. 2.
De heer Jannik GROOTEN voor te dragen als kandidaat-commissaris voor de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE.
Art. 3.
De heer Jos SMETS aan te duiden als lid van het Sectorcomité Noord en van de raad van
bestuur van Sibelgas.
Art. 4.
De heer Jannik GROOTEN aan te duiden als lid van het College van Commissarissen van
Sibelgas.
Art. 5.
Een afschrift van deze beslissing aan de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE te
zenden.

6e zaak:

Brusselse Gasintercommunale IBG - Voordracht van 1 kandidaatbestuurder en 1 kandidaat-commissaris en aanduiding van een lid van het
Sectorcomité Noord en van de raad van bestuur van Sibelgas en van een lid
van het College van Commissarissen van Sibelgas

Gelet op de wet van 22-12-1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Brusselse Gasintercommunale IBG;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in de bestuurs- en controleorganen van de Brusselse
Gasintercommunale IBG dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeenteraad bijgevolg dient over te gaan tot:
•
de voordracht van 1 kandidaat-bestuurder;
•
de voordracht van 1 kandidaat-commissaris;
•
de aanduiding van een lid van het Sectorcomité Noord en van de raad van bestuur
van Sibelgas;
•
de aanduiding van een lid van het College van Commissarissen van Sibelgas;
Gelet op het verzoek van 11-4-2013 van de Brusselse Gasintercommunale IBG om de
afgevaardigden van ons bestuur aan te duiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de voordracht van een kandidaatbestuurder voor de Brusselse Gasintercommunale IBG waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op Kirsten HOEFS;
•
12 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de voordracht van een kandidaatcommissaris voor de Brusselse Gasintercommunale IBG waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Jannik GROOTEN;
•
1 ongeldige stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
•
12 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een lid van het
Sectorcomité Noord en van de raad van bestuur van Sibelgas waaruit blijkt dat:
•
21 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 ongeldige stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
•
11 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van een lid van het
College van Commissarissen van Sibelgas waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Jannik GROOTEN;
•
1 ongeldige stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
•
12 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Kevin VLEMINCKX voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de Brusselse
Gasintercommunale IBG.
Art. 2.
De heer Jannik GROOTEN voor te dragen als kandidaat-commissaris voor de Brusselse
Gasintercommunale IBG.
Art. 3.
De heer Kevin VLEMINCKX aan te duiden als lid van het Sectorcomité Noord en van de
raad van bestuur van Sibelgas.
Art. 4.

De heer Jannik GROOTEN aan te duiden als lid van het College van Commissarissen van
Sibelgas.
Art. 5.
Een afschrift van deze beslissing aan de Brusselse Gasintercommunale IBG te zenden.
7e zaak:

Sibelgas, Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE en Brusselse
Gasintercommunale IBG: aanduiding van 4 vertegenwoordigers voor de
algemene vergaderingen

Gelet op de wet van 22-12-1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Sibelgas, de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE en de Brusselse Gasintercommunale IBG;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in deze intercommunales dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van Sibelgas,
Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE en Brusselse Gasintercommunale IBG recht
heeft op 4 effectieve vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen;
Gelet op het verzoek van 29-4-2013 van Sibelgas, de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE en de Brusselse Gasintercommunale IBG om de
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen aan te duiden;
Overwegende dat deze vertegenwoordigers minstens de hoedanigheid dienen te hebben
van gemeenteraadslid en kunnen aangesteld worden voor de gehele duur van de
legislatuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een eerste
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Sibelgas, de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE en de Brusselse Gasintercommunale IBG waaruit blijkt
dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
1 ongeldige stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
•
11 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een tweede
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Sibelgas, de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE en de Brusselse Gasintercommunale IBG waaruit blijkt
dat:
•
25 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
1 ongeldige stem op 32 stemmers wordt uitgebracht ;
•
6 blanco stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een derde
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Sibelgas, de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE en de Brusselse Gasintercommunale IBG waaruit blijkt
dat:
•
21 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
1 ongeldige stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
•
10 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van een vierde
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Sibelgas, de Brusselse
Elektriciteitsintercommunale IBE en de Brusselse Gasintercommunale IBG waaruit blijkt
dat:
•
31 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Jean-Paul WINDELEN;

•
•

1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Elke WOUTERS;
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;

BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Marleen MERTENS aan te duiden als eerste vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van Sibelgas, de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE en
de Brusselse Gasintercommunale IBG.
Art. 2.
De heer Christian DONNEUX aan te duiden als tweede vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van Sibelgas, de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE en
de Brusselse Gasintercommunale IBG.
Art. 3.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN aan te duiden als derde vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van Sibelgas, de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE en
de Brusselse Gasintercommunale IBG.
Art. 4.
De heer Jean-Paul WINDELEN aan te duiden als vierde vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van Sibelgas, de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE en
de Brusselse Gasintercommunale IBG.
Art. 5.
Een afschrift van deze beslissing aan Sibelgas, de Brusselse Elektriciteitsintercommunale
IBE en de Brusselse Gasintercommunale IBG te zenden.
8e zaak:

Ethias Gemeen Recht nv - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de nv Ethias Gemeen Recht;
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar
vertegenwoordigers in deze vennootschap dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig de statuten van de nv Ethias
Gemeen Recht recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
Gelet op het verzoek van 29-4-2013 van de nv Ethias Gemeen Recht om een
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de nv Ethias Gemeen Recht aan te
duiden;
Overwegende dat ons bestuur zowel een effectieve vertegenwoordiger als een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de nv Ethias Gemeen Recht
waaruit blijkt dat:
•
27 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Gerlant VAN
BERLAER;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Philip ROOSEN;
•
5 blanco stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de nv Ethias
Gemeen Recht waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Jeannine
THIELEMANS;

•
•
•

10 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Karlijne VAN BREE;
2 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Gerlant VAN BERLAER;
1 ongeldige stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;

BESLIST:
Artikel 1.
De heer Gerlant VAN BERLAER aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van de nv Ethias Gemeen Recht.
Art. 2.
Mevrouw Jeannine THIELEMANS aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van de nv Ethias Gemeen Recht.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan de nv Ethias Gemeen Recht te zenden.
9e zaak:

Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.) algemene vergadering van 25-6-2013

a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor Waterbedeling
in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.);
Overwegende dat de algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op 25-6-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene vergadering:
1. verslag van de raad van bestuur;
2. verslag van de commissaris (lid IBR);
3. a. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2012;
b. goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2012;
c. goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar
2012;
4. verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris (lid IBR);
5. statutenwijziging;
6. statutaire benoemingen - directiecomité en raad van bestuur;
7. evaluatierapport over de werking van de vereniging - ondernemingsplan;
8. in overeenstemming brengen van het register van de deelnemers;
9. varia en mededelingen.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13-5-2013
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding van de geagendeerde voorstellen
en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger om deze
voorstellen goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering:
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, 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, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;

BESLIST: met 25 stemmen voor bij 8 onthoudigen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene
vergadering van 25-6-2013 van de Intercommunale voor Waterbedeling in VlaamsBrabant (I.W.V.B.):
1. verslag van de raad van bestuur;
2. verslag van de commissaris (lid IBR);
3. a. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2012;
b. goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2012;
c. goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar
2012;
4. verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris (lid IBR);
5. statutenwijziging;
6. statutaire benoemingen - directiecomité en raad van bestuur;
7. evaluatierapport over de werking van de vereniging - ondernemingsplan;
8. in overeenstemming brengen van het register van de deelnemers;
9. varia en mededelingen.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 25-6-2013 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 Gent,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor Waterbedeling
in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.);
Overwegende dat de algemene vergadering van I.W.V.B. plaatsvindt op 25-6-2013;
Gelet op de statuten van I.W.V.B.;
Gelet op de aangetekende brief van 2-5-2013 van I.W.V.B. waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de algemene vergadering 25-6-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van I.W.V.B. van 25-6-2013 waaruit
blijkt dat:
•
19 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
11stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Karlijne VAN BREE;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
1 stem op 33 stemmers wordt uitgebracht op naam Jos SMETS
•
1 blanco stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;

Neemt akte van de melding van raadslid Bart Laeremans dat zijn fractie “Vernieuwing”
tijdens de zitting verder niet meer aan de stemmingen over de mandaten zal deelnemen
nu zij vaststelt dat aan twee oppositiepartijen een mandaat werd toegekend terwijl zij als
grootste oppositiepartij kennelijk geen mandaat kunnen bekomen;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de algemene vergadering van I.W.V.B. van 25-6-2013 waaraan niet wordt
deelgenomen door de fractie “Vernieuwing” en waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
1 stem op 27 stemmers wordt uitgebracht op naam van Bart LAEREMANS;
•
1stem op 27 stemmers wordt uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
2 ongeldige stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
•
5 blanco stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH als gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor
deelname aan de algemene vergadering van 25-6-2013 van de Intercommunale voor
Waterbedeling in Vlaams-Brabant (I.W.V.B.).
Art. 2.
De heer Louis DE SMEDT als plaatsvervanger aan te duiden voor deelname aan de
algemene vergadering van 25-6-2013 van de Intercommunale voor Waterbedeling in
Vlaams-Brabant (I.W.V.B.).
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de algemene vergadering van I.W.V.B. op 25-6-2013 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over het
agendapunt.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 Gent,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
10e zaak:

Intergemeentelijke vereniging Haviland - algemene vergadering van 20-62013

a) kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Haviland;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Haviland plaatsvindt op 20-62013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking en de bepalingen van de omzendbrief van 11-1-2002 van Vlaams minister
Paul Van Grembergen betreffende de toepassing van het vermelde decreet;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat dient vast te stellen van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op de agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene vergadering:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20-12-2012: goedkeuring;
2. notulen van de algemene vergadering van 21-3-2013: goedkeuring;
3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2012;
4. jaarrekening 2012 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31-12-2012,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring;
5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring;
6. verslag van de commissaris over het 47ste maatschappelijk dienstjaar: goedkeuring;
7. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;

8. vaststelling resultaatsbestemming;
9. herziening kapitaal: goedkeuring;
10. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten;
11. aanduiding lid raad van bestuur: goedkeuring;
12. aanduiding commissaris-revisor: goedkeuring;
13. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris;
14. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid: goedkeuring;
15. evaluatierapport over de werking van de vereniging;
16. nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar: goedkeuring;
17. varia.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13-5-2013
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding van de geagendeerde voorstellen
en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger om deze
voorstellen goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering:
onthouden zich:
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, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean
Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor bij 6 onthoudigen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de gewone
algemene vergadering van 20-6-2013 van de intergemeentelijke vereniging Haviland:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20-12-2012: goedkeuring;
2. notulen van de algemene vergadering van 21-3-2013: goedkeuring;
3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2012;
4. jaarrekening 2012 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31-12-2012,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring;
5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring;
6. verslag van de commissaris over het 47ste maatschappelijk dienstjaar: goedkeuring;
7. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;
8. vaststelling resultaatsbestemming;
9. herziening kapitaal: goedkeuring;
10. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten;
11. aanduiding lid raad van bestuur: goedkeuring;
12. aanduiding commissaris-revisor: goedkeuring;
13. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris;
14. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid: goedkeuring;
15. evaluatierapport over de werking van de vereniging;
16. nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar: goedkeuring;
17. varia.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering van 20-6-2013
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
afzonderlijke beraadslaging wordt aangeduid, principieel te mandateren om de voorstellen
op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen van de vergadering.
Art. 3.

Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik,
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
b) aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke vereniging
Haviland;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Haviland plaatsvindt op 20-62013;
Gelet op de aangetekende brief van 2-5-2013 van Haviland waarbij ons bestuur
uitgenodigd wordt een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te
duiden voor de gewone algemene vergadering 20-6-2013;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Overwegende dat ingevolge de wijziging van artikel 44 van dit decreet en de formulering
in artikel 34, alinea 7, van de statuten van Haviland de vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van Haviland voor de volledige legislatuur kan aangeduid
worden;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de bijzondere algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden kennis nam van de
agendapunten van deze gewone algemene vergadering en het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger vaststelde;
Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag aanduiden;
Raadslid Bart Laeremans meldt: Vernieuwing neemt niet aan de stemmingen over de
mandaten deel wegens de eigenaardige verdeling van de mandaten;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur voor de algemene vergaderingen van
Haviland waaraan niet wordt deelgenomen door de fractie “Vernieuwing” en waaruit blijkt
dat:
•
18 stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 27 stemmers wordt uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 stem op 27 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
3 ongeldige stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger
voor de volledige legislatuur voor de algemene vergaderingen van Haviland waaraan niet
wordt deelgenomen door de fractie “Vernieuwing” en waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
1 stem op 27 stemmers wordt uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
4 ongeldige stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
•
2 blanco stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Marleen MERTENS als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de volledige
legislatuur aan te duiden voor deelname aan de algemene vergaderingen van de
intergemeentelijke vereniging Haviland.
Art. 2.

De heer Marc VAN GODTSENHOVEN als plaatsvervanger voor de volledige legislatuur aan
te duiden voor deelname aan de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke
vereniging Haviland.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de gewone algemene vergadering van Haviland op 20-6-2013 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te
beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik,
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
11e zaak:

Interlokale vereniging "Woonbeleid Regio Noord" - Aanduiding van een
effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het beheerscomité

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Interlokale vereniging "Woonbeleid
Regio Noord";
Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente opnieuw haar afgevaardigde in
deze vereniging dient aan te duiden;
Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de interlokale
vereniging "Woonbeleid Regio Noord";
Overwegende dat de gemeente Grimbergen overeenkomstig deze overeenkomst recht
heeft op een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in het
beheerscomité van de Interlokale vereniging "Woonbeleid Regio Noord";
Raadslid Bart Laeremans meldt: Vernieuwing neemt niet aan de stemmingen over de
mandaten deel wegens de eigenaardige verdeling van de mandaten;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de Interlokale vereniging "Woonbeleid
Regio Noord" waaraan niet wordt deelgenomen door de fractie “Vernieuwing” en waaruit
blijkt dat:
•
19 stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht op naam van Paul HERMANS;
•
1 stem op 27 stemmers wordt uitgebracht op naam van Louis DE SMEDT;
•
1 stem op 27 stemmers wordt uitgebracht op naam Kirsten HOEFS;
•
3 ongeldige stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
•
3 blanco stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de Interlokale
vereniging "Woonbeleid Regio Noord" waaraan niet wordt deelgenomen door de fractie
“Vernieuwing” en waaruit blijkt dat:
•
20 stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht op naam van Trui OLBRECHTS;
•
2 stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
1 stem op 27 stemmers wordt uitgebracht op naam van Bart LAEREMANS;
•
4 ongeldige stemmen op 27 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Paul HERMANS aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger in het
beheerscomité van de Interlokale vereniging "Woonbeleid Regio Noord".

Art. 2.
Mevrouw Trui OLBRECHTS aan te duiden als plaatsvervangende vertegenwoordiger in het
beheerscomité van de Interlokale vereniging "Woonbeleid Regio Noord".
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de interlokale vereniging "Woonbeleid
Regio Noord".
Raadslid Jean Dewit verlaat de vergadering.
12e zaak:

Basisonderwijs – Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van
het lestijdenpakket na de paasvakantie

Overwegende dat kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141, §
2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 22
april 2013 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 6
gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 15 april 2013;
Gelet op artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, waarin de mogelijkheid opgenomen
werd om klaslestijden om te zetten naar uren kinderverzorging;
Overwegende dat de 6 lestijden zullen worden gepondereerd naar 10 uren
kinderverzorging;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 6 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Humbeek met ingang van 15 april 2013 goed te keuren.
Art. 2.
Na ponderatie van deze 6 klaslestijden, 10 uren in het ambt van kinderverzorging aan te
wenden.
13e zaak:

Basisonderwijs - Kennisname van de facultatieve vakantiedagen voor het
schooljaar 2013-2014

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het
schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de instellingen voor basisonderwijs, in toepassing van bovenvermeld
besluit, per schooljaar over twee facultatieve vakantiedagen kunnen beschikken;
Overwegende dat deze vakantiedagen naar keuze mogen worden aangewend om
tegemoet te komen aan plaatselijke of specifieke omstandigheden en dat zij daartoe
mogen worden opgesplitst in halve dagen;

Gelet op het door de scholen ingediende voorstel betreffende de vastlegging van de
facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar 2013-2014;
Gelet op het gunstig advies dat ter zake werd uitgebracht door de respectievelijke
schoolraden;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid 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
Enig artikel.
De facultatieve vakantiedagen van de gemeentescholen van Grimbergen worden voor het
schooljaar 2013-2014 als volgt vastgelegd:
Gemeentelijke basisschool Beigem:
•
vrijdag 4 oktober 2013 (hele dag);
•
vrijdag 2 mei 2014 (hele dag);
Gemeentelijke basisschool Borgt:
•
vrijdag 27 september 2013 (hele dag);
•
vrijdag 2 mei 2014 (hele dag);
Gemeentelijke basisschool Humbeek:
•
maandag 3 februari 2014 (hele dag);
•
vrijdag 2 mei 2014 (hele dag);
Gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever:
•
maandag 17 februari 2014 (hele dag);
•
vrijdag 2 mei 2014 (hele dag).
Raadslid Jean Dewit vervoegt de vergadering.
14e zaak:

Basisonderwijs - Lestijdenpakket schooljaar 2013-2014 - Inrichting van
lestijden ten laste van de gemeente

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs die voor subsidiëring door de Vlaamse
Gemeenschap in aanmerking komt;
Gelet op de verantwoordingen van de schoolhoofden van de gemeentescholen van
Grimbergen betreffende de nood aan lestijden ten laste van het bestuur;
Gelet op de bijkomende toelichting, bemerkingen en overwegingen vanuit de dienst
Personeel en Organisatie;
Overwegende dat daaruit blijkt dat met de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde
lestijden in de gemeentescholen van Grimbergen tijdens het schooljaar 2013-2014
onvoldoende ambten van onderwijzer en kleuteronderwijzer zullen kunnen worden
ingericht om tot een pedagogisch verantwoorde en werkbare schoolorganisatie te komen;
Overwegende dat door het inrichten van 69 (waarvan maximum 39 effectief) lestijden ten
laste van het bestuur het bovenstaande wel kan worden gerealiseerd, aangezien hierdoor:
•
de voor het geschat aantal leerlingen op 1 september nadelige telling van 1 februari
kan worden gecompenseerd;
•
het (deeltijds) splitsen van te grote klassen mogelijk wordt;
•
de scholen in staat zijn om hun zwakkere leerlingen te ondersteunen (opsplitsing
combinatieklassen en differentiatie);
Gelet op het feit dat onze gemeente ook tijdens de vorige schooljaren lestijden ten laste
heeft genomen (vorig schooljaar 30 en 20 extra (ingeleverd op basis van de hertellingen
op 1 oktober 2012 met terugwerkende kracht op 1 september 2012));
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Overwegende dat de gemeenteraad als inrichtende macht moet beslissen over de
inrichting van lestijden ten laste van de gemeente;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Tijdens het schooljaar 2013-2014 wordt door het bestuur het volgend aantal lestijden ten
laste genomen ten behoeve van de gemeentescholen van Grimbergen:
69 lestijden (waarvan maximum 39 effectief), als volgt te verdelen:
57
•
•
•
•

voor het lager onderwijs, waarvan maximum 27 effectief:
Beigem:
1
Borgt:
36, waarvan maximum 6 effectief
Humbeek:
16
Strombeek-Bever: 4

12
•
•
•
•

voor het kleuteronderwijs:
Beigem:
2
Borgt:
0
Humbeek:
0
Strombeek-Bever: 10

Art. 2.
De gemeentescholen die bij de start van het schooljaar lestijden ten laste van het bestuur
inrichten in de kleuterafdeling, en vanaf een bepaalde instapdatum extra gesubsidieerde
instaplestijden kunnen inrichten ingevolge een hertelling (1 kleuter = 1 lestijd), moeten
op die datum het aantal lestijden ten laste terug inleveren dat overeenstemt met het
aantal lestijden dat extra gesubsidieerd wordt.
Art. 3.
Indien bij de hertelling op 1 oktober 2013 in de lagere afdeling van de gemeentelijke
basisscholen met terugwerkende kracht van 1 september 2013 bijkomende
gesubsidieerde lestijden kunnen worden ingericht, wordt het aantal overeenkomstige
lestijden ten laste terug ingeleverd.
15e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 51 en 52 voor het dienstjaar
2012 – Kennisneming

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

Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2012
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 22 april 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 51 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 29 april 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 52 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 51
GBB-SPORT/0740-03/2200400/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U
GBB-CBS/0740-00/2200400/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 6.968,40
€ 25.307,56

€ 6.968,40

€ 4.547,02

€ 50,00

I.K. 52
GBB-CBS/0320-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-CBS/0320-00/6492010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
ACT-65/020000/2250100/BESTUUR/CBS/60/IE10/U

€ 50,00

€ 62.500,00

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

€ 50.094,00
€ 15.028,20

€ 0,00

€ 10.018,80

ACT-65/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 15.028,20

ACT-65/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 10.018,80

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

€ 96.319,39

GBB-CBS/0310-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 552,84

GBB-CBS/0119-00/2210200/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 11.104,73

GBB-CBS/0119-01/2210200/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

16e zaak:

€ 2.464,63
€ 2.464,63
€ 6.154,06
€ 6.154,06

Interne kredietaanpassingen met nummers 3, 4 en 5 voor het dienstjaar
2013 – Kennisneming

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat zich regelmatig kredietaanpassingen opdringen, teneinde bepaalde
uitgaven te kunnen verrichten;

Overwegende dat artikel 155 van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen machtigt om te beslissen over interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 de
gevallen weergeeft waarbij het budget niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd kan worden;
Overwegende dat verschuivingen tussen de transactiekredieten van een budgettaire
entiteit, zowel binnen één investeringsenveloppe als tussen enveloppen, die geen
wijzigingen van verbinteniskredieten voor gevolg hebben en die het totaal van de
transactiekredieten per beleidsdomein niet wijzigen, kunnen gebeuren met een interne
kredietaanpassing.
Overwegende het voorontwerp van verklarende nota dat aan het dossier werd
toegevoegd en waaruit blijkt dat de voorgestelde kredietaanpassingen beantwoorden aan
de geldende voorschriften en verantwoord zijn met het oog op het realiseren van
noodzakelijke uitgaven;
Gelet dat sommige kredieten op artikels van het exploitatie- en investeringsbudget 2012
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 15 april 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 3 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 22 april 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 4 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 29 april 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 5 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 3
GBB-WIEB/0119-00/6110460/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.000,00

GBB-WIEB/0119-01/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 521,21

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

€ 1.500,00

GBB-CBS/0680-00/6492010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 0,00

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

€ 140.732,52

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

€ 17.517,48

GBB-LOG/0899-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

GBB-LOG/0899-04/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 236,07
€ 124,00
€ 124,00
€ 2.706,00
€ 2.706,00
€ 34,99
€ 34,99

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

€ 1.171,00

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

€ 329,00

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

€ 236,07

€ 329,00
€ 329,00
€ 191,28

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

€ 61.250,00

GBB-OW/0490-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.500,00

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

€ 3.125,00

GBB-FIN/0119-02/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.700,00

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

€ 28.000,00

GBB-LOG/0119-00/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 18.100,00

€ 279,27

GBB-LOG/0119-00/6430103/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 16.750,00

€ 1.020,73

GBB-LOG/0119-00/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

GBB-LOG/0119-00/6110470/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 300,00

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

€ 32.500,00

GBB-LOG/0119-00/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 300,00

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

€ 146.000,00

GBB-LOG/0119-01/6110470/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 75,00

GBB-LOG/0119-02/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

GBB-LOG/0119-02/6110470/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 220,00

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

€ 4.700,00

GBB-LOG/0309-00/6110470/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 150,00

GBB-LOG/0703-00/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.500,00

GBB-LOG/0703-00/6110470/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 150,00

GBB-LOG/0740-00/6110450/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.300,00

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

€ 75,00

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

€ 81.415,00

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

€ 10.211,08
€ 10.019,80
€ 1.795,75
€ 1.795,75
€ 1.300,00

€ 81,15
€ 81,15
€ 22,65
€ 22,65
€ 1,23
€ 1,23
€ 8,69
€ 8,69
€ 2,46
€ 2,46
€ 2,46
€ 2,46
€ 1,23
€ 1,23
€ 30,00
€ 30,00

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

€ 4.400,00

GBB-SAZ/0309-00/6131030/

€ 400,00

€ 67,31
€ 49,51

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

€ 3.500,00

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

€ 3.959,51

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

€ 17,80
€ 48,40
€ 48,40

GBB-BIB/0703-00/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.550,00

GBB-BIB/0703-00/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 350,00

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

€ 2.409,10

GBB-ECZ/0710-00/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 10,00
€ 10,00
€ 424,00
€ 424,00

GBB-SAZ/0740-02/6131020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.600,00

GBB-SAZ/0740-00/6131990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.200,00

GBB-BEIG/0800-01/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.205,50

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

€ 191,20

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

€ 6.016,20

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

€ 611,35

ACT-133/0902-00/6109900/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

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

€ 150,00

€ 300,61
€ 300,61
€ 58,80
€ 58,80
€ 188,84
€ 188,84
€ 1.000,00
€ 1.000,00

I.K. 4
GBB-WIEB/0119-02/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 160.000,00

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

€ 5.478,79

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

€ 12.000,00

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

€ 40,49

€ 3.042,08
€ 3.042,08
€ 66,67
€ 66,67

I.K. 5
GBB-FIN/0050-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.500,00

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

€ 37,44
€ 37,44

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

€ 8.360,00

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

€ 1.329,25

€ 1.570,75
€ 1.570,75

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

€ 138.026,52

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

€ 20.223,48

GBB-LOG/0119-00/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 10.000,00

GBB-LOG/0119-01/2300000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 9.000,00

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

€ 43.800,00

GBB-LOG/0119-01/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 400,00

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

€ 11.933,33

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

€ 107,16

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

€ 25.000,00

€ 9,75

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

€ 10.000,00

€ 38,00

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

€ 48,40

GBB-STRO/0899-03/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.562,90

GBB-STRO/089903/6129900/BESTUUR/CBS/60/IEGEEN/U

€ 183,50

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

€ 12.122,50

GBB-HUMB/0802-02/6160700/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 1.287,00

GBB-FIN/0670-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 612.315,00

GBB-FIN/0310-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 105,00

17e zaak:

€ 2.610,91
€ 2.610,91
€ 8.630,26
€ 8.630,26
€ 750,00
€ 750,00
€ 152,64
€ 152,64

€ 47,75
€ 500,00

€ 500,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 3.150,00
€ 3.150,00

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's
Vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen - Rekening 2012 Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat de rekeningen van de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
jaarlijks onderworpen moeten worden aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat de rekening 2012 van deze vereniging werd goedgekeurd door haar
Algemene Vergadering op 22 april 2013;

Overwegende dat het begeleidend financieel verslag van het accountantskantoor, belast
met de controle van de jaarrekening door de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
ontbreekt bij de ingediende bundel;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage 2012 op € 1.145.043,31 werd vastgesteld;
Overwegende dat het batig resultaat van deze rekening € 87.998,06 bedraagt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van de rekening 2012 van de vzw
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 2 onthoudingen
Enig artikel.
De rekening 2012 van de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen wordt goedgekeurd
met een batig resultaat van € 87.998,06.
18e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's
Vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen - Budget 2013 Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat de Algemene Vergadering van de vzw Cultuurcentrum Strombeek /
Grimbergen op 22 april 2013 het budget 2013 heeft goedgekeurd en overgemaakt aan de
gemeente;
Overwegende dat hieromtrent op 25 oktober 2012 een overleg met de gemeente
plaatsvond;
Overwegende dat aan de gemeente een financiële tegemoetkoming wordt gevraagd ten
bedrage van € 1.509.938,94 om kosten en opbrengsten van de exploitatie sluitend te
maken;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
Het budget 2013 van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen wordt
goedgekeurd.stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:

Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 2 onthoudingen
Enig artikel.
Het budget 2013 van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen wordt
goedgekeurd.
19e zaak:

Goedkeuring budget 2013 Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 43, §2, 22°, en 232 tot 244;
Gelet op nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikels 261 en volgende;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen d.d. 25 maart 2010 houdende de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) en de vaststelling van de statuten;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2010 door de
Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en
Vlaamse Rand op 26 mei 2010;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 november 2010 houdende goedkeuring van
de beheersovereenkomst tussen gemeente Grimbergen en AGBG;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 februari 2013 houdende de goedkeuring van
het exploitatie-, investerings- en liquiditeitenbudget van de gemeente voor 2013;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf d.d.
16 april 2013 houdende de vaststelling van het budget van het autonoom
gemeentebedrijf voor 2013;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 6 mei 2013,
houdende kennisname van het budget van het Autonoom Gemeentebedrijf voor 2013;
Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf, inzonderheid artikels 22, 36 en
39;
Overwegende dat het budget van het autonoom gemeentebedrijf moet worden
vastgesteld door de raad van bestuur;
Overwegende dat het budget van het autonoom gemeentebedrijf moet worden
goedgekeurd door de gemeenteraad;
Overwegende dat in het exploitatiebudget de uitgaven 1.198.018,01 euro en de
ontvangsten 1.609.925,66 euro bedragen, waardoor het resultaat op 411.907,65 euro
wordt gebracht;
Overwegende dat in het investeringsbudget de uitgaven 1.959.086,15 euro en de
ontvangsten 183.000 euro bedragen, waardoor het resultaat op -1.776.086,15 euro
wordt gebracht;
Overwegende dat de exploitatie- en investeringstoelage die AGBG als inkomsten voorziet
in overeenstemming zijn met de respectievelijke uitgaveposten in het budget van de
gemeente;
Gelet op 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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;

stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans;
BESLIST: met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 14 onthoudingen
Enig artikel.
Het budget 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen, zoals vastgesteld door
de raad van bestuur op 16 april 2013, goed te keuren.
20e zaak:

Gedeeltelijke afschaffing voetweg 43 te Humbeek - Goedkeuring plan ter
vervollediging van de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013

Gelet op de wet op de buurtwegen d.d. 10 april 1841, zoals meermaals gewijzigd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 28 februari 2013 kennis nam van
het vonnis van de vrederechter van het kanton Grimbergen van 21 november 2012
waarbij werd vastgesteld dat de eigenaars van de percelen gelegen in de deelgemeente
Humbeek met als kadastrale referentie afdeling 6, sectie B nrs. 738c, 738d, 739E, 739F
en 739G door verkrijgende verjaring eigenaar zijn geworden van de gedeelten van de
gedesaffecteerde voetweg n° 43 gelegen op vermelde gronden;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 28 februari 2013 besliste om op
basis van dit vonnis aan de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voor te
stellen om het betreffende deel van de voetweg 43 af te schaffen;
Overwegende dat bij de administratieve afhandeling gebleken is dat een aanvulling van
het dossier vereist is met een door de gemeenteraad goedgekeurd plan waarop het
gedeelte van voetweg 43 waarvan de afschaffing wordt gevraagd is aangegeven;
Gelet op het plan dat ter zitting aan de gemeenteraad wordt voorgelegd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer, Steven
Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
Het voorgelegde plan waarop het gedeelte van voetweg 43 is aangeduid waarvan in
uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013 - 20e zaak - de
afschaffing werd gevraag aan de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
goed te keuren om bij deze gemeenteraadsbeslissing te voegen.
21e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een verbod parkeren in de
Veldkantstraat - gedeelte tussen Lierbaan en Driekastanjelaarsstraat

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

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Overwegend dat het voetpad heraangelegd werd in de Veldkantstraat tussen de Lierbaan
en de Driekastanjelaarsstraat langs de zijde met de onpare huisnummers;
Overwegend dat het verplicht is om in de bebouwde kom te parkeren op de rijbaan of
gelijkgrondse berm, tenzij dit lokaal anders wordt aangegegeven;
Gelet op de doorgang van busverkeer;
Overwegend dat de doorgang in het gedrang komt in hogervermeld weggedeelte;
Gelet op de vraag om het parkeren te ordenen - aanbrengen van parkeervakken;
Overwegend dat deze vraag besproken werd tijdens een vergadering van de beperkte
commissie en gunstig geadviseerd werd;
Gelet op het ontwerpplan als bijlage;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een parkeerverbod wordt ingesteld in de Veldkantstraat (gedeelte tussen Lierbaan en
Driekastanjelaarsstraat) volgens bijhorend plan.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden E3 en door de parkeervakken af te bakenen op het wegdek met wegmarkering.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
22e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het wijzigen van de bestaande snelheidsbeperking in de
Cokeriestraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008 inzake het afbakenen van
gebieden met eenzelfde snelheidsregime en/of tonnenmaatbeperking;
Gelet op de vraag van Vilvoorde om de afbakening van de zone 50 in de Cokeriestraat te
laten aansluiten op de zone 50 in de Willemsstraat;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de stad Vilvoorde van 27 mei 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen

Artikel 1.
Artikel 1.4 - Afbakening zone 50 - zone 50 Kanaalzone Oost; van het gemeentebesluit
van 24 april 2008 houdende het aanvullend reglement inzake het afbakenen van gebieden
met eenzelfde snelheidsregime en/of tonnenmaatbeperking, wordt als volgt gewijzigd:
Zone 50 Kanaalzone-Oost
•
Zemstweg - aansluiting Mechelstraat
•
Putweg - aansluiting Mechelstraat
•
Steenstraat - aansluiting veldweg/voor Bergstraat komende van Zemst
•
Oostvaartdijk aan bebouwde kom Humbeek
•
Gerselarendries - grens met Zemst
•
Gaston Devoswijk - grens met Eppegem
•
Broekstraat - t.h.v. de bebouwing
•
Eppegemsesteenweg - t.e.m. G. Devoswijk (in de richting Eppegem)
•
Cokeriestraat - grens met Vilvoorde
Art. 2.
De maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige borden C43 waaraan
zonale geldigheid wordt gegeven overeenkomstig de bepalingen van het MB en het KB
met vermelding van '50'.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
Art. 4.
Dit besluit zal voor kennisname en / of verder gevolg aan de bevoegde hogere overheden
worden gezonden.
23e zaak:

Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (personenwagen) - Voorwaarden en
wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni
2003, hernomen op 12 maart 2007 en 28 januari 2013, waardoor aankopen kunnen
gegund worden via de aanbestedingen van de federale politie en dat hiervoor het nodige
protocol werd afgesloten;
Gelet op de noodzaak om het voertuig Skoda Fabia te vervangen;
Gelet op het feit dat het huidige dienstvoertuig Skoda Fabia niet meer operationeel is naar
aanleiding van een verkeersongeval d.d. 5 maart 2013;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op €18.000,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een dienstvoertuig (personenwagen) volgens de behoeftebepaling van de
politiezone goed te keuren.
Art. 2.

De opdracht te geven na te gaan of dit voertuig wordt aangeboden in de open
meerjarenmarkten van de federale politie en de aankoop van het voertuig via deze
procedure aan het college van burgemeester en schepenen voor te leggen.
24e zaak:

Lokale politie - Aankoop anoniem dienstvoertuig - Voorwaarden en wijze
van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 juni
2003, hernomen op 12 maart 2007 en 28 januari 2013, waardoor aankopen kunnen
gegund worden via de aanbestedingen van de federale politie en dat hiervoor het nodige
protocol werd afgesloten;
Gelet op de noodzaak om het voertuig Opel Astra te vervangen;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op € 18.000,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een anoniem dienstvoertuig volgens de behoeftebepaling van de
politiezone goed te keuren.
Art. 2.
De opdracht te geven na te gaan of dit voertuig wordt aangeboden in de open
meerjarenmarkten van de federale politie en de aankoop van het voertuig via deze
procedure aan het college van burgemeester en schepenen voor te leggen.
25e zaak:

Lokale politie - Aankoop printers - Voorwaarden en wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 - en latere wijzigingen - betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van zes printers;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op € 1.200,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;

stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor bij 1 onthouding
Artikel 1.
De aankoop van zes printers volgens de behoeften van de politiezone goed te keuren.
Art.2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven.
26e zaak:

Lokale politie - Aankoop informaticamateriaal - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 – en latere wijzigingen – betreffende de
overheidsopdrachten aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 – en latere wijzigingen – tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken;
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 juni
2003, hernomen op 12 maart 2007 en 28 januari 2013, waardoor aankopen kunnen
gegund worden via de open meerjarenmarkten van de federale politie;
Gelet op de noodzaak om de huidige computers te vervangen;
Overwegende dat de totale prijs van deze opdracht geraamd wordt op € 8.100,00 (excl.
btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepene.
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Jeannine Thielemans, JeanPaul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor bij 1 onthouding
Enig artikel.
De aankoop van 10 computers alsook 10 kaartlezers voor het uitlezen van
identiteitskaarten voor een geraamde totale prijs van €8.100 exclusief btw en volgens de

behoeftebepaling van de politiezone goed te keuren via de open meerjarenmarkten van
de federale overheid.
27e zaak:

Lokale politie - Jaarverslag 2012 - Kennisgeving

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het jaarverslag 2012 van de lokale politie Grimbergen.
BESLIST:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2012 van de lokale politie.

Toegevoegde agendapunten
28e zaak:

Tegemoetkoming aan de leden van de administratieve adviesraden aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

Gelet op de interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende de wenselijkheid aan de
leden van de administratieve adviesraden een of andere vorm van tegemoetkoming toe te
kennen;
Gelet op het voorstel van raadslid Bart Laeremans om aan het college van burgemeester
en schepenen opdracht te geven om een reglement uit te werken voor een
kostencompensatie in natura voor de vaste leden van de gemeentelijke adviesraden en
van de beleidsorganen die met het gemeentebestuur samenwerken;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Jeannine Thielemans, Gerlant Van Berlaer;
onthouden zich:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Steven Dupont, Jean-Paul Windelen, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 19 stemmen tegen en 11 stemmen voor bij 3 onthoudingen
Enig artikel.
Het voorstel van raadslid Bart Laeremans om aan het college van burgemeester en
schepenen de opdracht te geven om een reglement uit te werken voor een
kostencompensatie in natura voor de vaste leden van de gemeentelijke adviesraden en
van de beleidsorganen die met het gemeentebestuur samenwerken te verwerpen.

29e zaak:

Regenboogbeleid - aangevraagd door raadslid Philip Roosen

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Philip Roosen betreffende het
Regenboogbeleid.
30e zaak:

Wegwijs in de werking van de gemeente Grimbergen - aangevraagd door
raadslid Philip Roosen

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Philip Roosen betreffende wegwijs
in de werking van de gemeente Grimbergen.

Mondelinge vragen
Vanwege Karlijne Van Bree
Raadslid Karlijne Van Bree doet navraag betreffende de configuratie van het e-mailadres
@grimbergen.be dat aan alle gemeenteraadsleden werd toegekend.
Vanwege Vera Van Impe
Raadslid Vera Van Impe informeert naar het doel van het e-mailadres @grimbergen.be en
vraagt om verwittigd te worden gesteld als dit adres in de toekomst effectief door de
gemeente zou worden gebruikt voor het verzenden van stukken.
Vanwege Bart Laeremans
Raadslid Bart Laeremans vraagt of er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de aanvraag
die door de lokale taskforce bij de Vlaamse overheid werd ingediend om middelen te
bekomen voor de uitbreiding van de capaciteit van het basisonderwijs in onze gemeente.
Vanwege Steven Dupont
Raadslid Steven Dupont haalt een situatie aan waarbij aan de balie van de dienst
Bevolking en Burgerlijke Stand de foto van een persoon die een nieuwe identiteitskaart
diende aan te vragen werd afgewezen. Hij merkt op dat betrokkene zelf goed op de
hoogte is van fotografie en twijfelde aan de gegrondheid van deze afwijzing. Wat echter
het meeste vragen deed rijzen was dat door de baliebediende onmiddellijk een flyer van
een fotograaf werd meegegeven. Raadslid Dupont vraagt daarom dat de
gemeentesecretaris deze kwestie zou onderzoeken.
Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 25 april 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

