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Mondelinge vragen

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

Onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en installatie gemeenteraadslid

Gelet op de artikelen 7, §3, en 16 van het gemeentedecreet;
Gelet op de artikelen 8 en 58 van het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie
van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn (cf. "Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet");
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012 houdende kennisneming
geldigheidsverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 betreffende de installatie
van de gemeenteraadsleden: onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en bepaling
rangorde;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 12 december 2013 kennis nam van het
ontslag van raadslid Jeannine THIELEMANS (sp.a) met ingang van 1 januari 2014;
Overwegende dat bijgevolg in haar vervanging dient te worden voorzien;
Overwegende dat mevrouw Marielle ROMEYNS bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2012 als eerste opvolger op de lijst sp.a werd verkozen;

Overwegende dat mevrouw Marielle ROMEYNS bijgevolg per brief van 23 december 2013
werd gevraagd of zij het mandaat van gemeenteraadslid wenst te aanvaarden;
Overwegende dat belanghebbende gebruik wenst te maken van het recht van opvolgend
raadslid en in dit kader op 8 januari 2014 de volgende documenten heeft ingediend:
•
een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet;
•
een uittreksel uit het strafregister (model 1);
•
een uittreksel uit het bevolkingsregister;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Marielle ROMEYNS;
Overwegende dat uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat belanghebbende voldoet aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden, namelijk:
•
de Belgische nationaliteit hebben of EU-onderdaan zijn;
•
de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
•
in het bevolkingsregister van de gemeente Grimbergen ingeschreven zijn;
•
zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, vermeld in titel
3, hoofdstuk 4, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet;
Overwegende dat uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat er geen onverenigbaarheden
zijn;
Overwegende dat mevrouw Marielle ROMEYNS vervolgens in handen van de voorzitter
van de gemeenteraad de volgende eed aflegt:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Overwegende dat van deze eedaflegging een afzonderlijke akte wordt opgemaakt;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De geloofsbrieven van mevrouw Marielle ROMEYNS (sp.a) goed te keuren.
Art. 2.
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad
van mevrouw Marielle ROMEYNS en haar bijgevolg te installeren als gemeenteraadslid.
2e zaak:

Rangorde gemeenteraadsleden – Actualisatie

Overwegende dat mevrouw Jeannine THIELEMANS met ingang van 1 januari 2014 ontslag
nam als gemeenteraadslid;
Overwegende dat mevrouw Marielle ROMEYNS ten gevolge van dit ontslag in zitting van
heden werd geïnstalleerd als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden bijgevolg dient te worden
aangepast;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:

Marc VAN GODTSENHOVEN
Marleen MERTENS
Christiaan SELLESLAGH
Jean DEWIT
Bart LAEREMANS
Louis DE SMEDT
William DE BOECK
Marc HAMELRIJCKX

Rangorde

Anciënniteit (dagen)

Aantal naamstemmen

1
2
3
4
5
6
7
8

11.333
9.211
9.133
8.968
6.956
6.956
6.956
6.956

241
1.345
1.148
522
2.776
609
516
134

Alena VAN DEN BUSSCHE
Jozef SMETS
Patrick VERTONGEN
Paul HERMANS
Steven DUPONT
Geertrui OLBRECHTS
Kirsten HOEFS
Kevin VLEMINCKX
Karlijne VAN BREE
Yves VERBERCK
Luk RAEKELBOOM
Anne DEMAN
Jean-Paul WINDELEN
Tom GAUDAEN
Jannik GROOTEN
Gerlant VAN BERLAER
Eddie BOELENS
Christian DONNEUX
Jelle DE WILDE
Vera VAN IMPE
Elke VAN NEYGHEM
Eric NAGELS
Philip ROOSEN
Elke WOUTERS
Marielle ROMEYNS
3e zaak:

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

6.934
4.764
4.764
4.764
4.764
2.576
2.576
2.576
2.576
2.576
2.576
2.576
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
0

228
457
1.166
640
192
988
615
567
507
315
303
131
674
612
559
544
519
512
474
448
388
361
321
213
204

Lokale politie - Politiebegroting 2014

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 34 en 39;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat de raad moet beraadslagen over de begroting van uitgaven en
ontvangsten der politiezone;
Gelet op het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2014;
Overwegende dat deze begroting in evenwicht is;
Gelet op de stemming over het geheel van de begroting;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover te hebben
beraadslaagd.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Akkoord te gaan met de voorgelegde begroting van de politiezone voor het dienstjaar
2014.
4e zaak:

Omvorming van de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen tot een
privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap in de zin van de wet
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk –
Goedkeuring door de Vlaamse regering

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2013 betreffende de
omvorming van de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen tot een gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm in de zin van de wet van 27
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk in overeenstemming met de
desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet;

Overwegende dat bovenvermelde beslissing van de gemeenteraad overeenkomstig artikel
245, §3, van het gemeentedecreet per aangetekende brief van 4 september 2013 werd
overgemaakt aan de Vlaamse regering die over een toezichtstermijn van honderd dagen
beschikt om de beslissing al dan niet goed te keuren;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2013 houdende goedkeuring van de
beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen van 29 augustus 2013 houdende de
omvorming van de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen tot een gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het ministerieel besluit van 25 november 2013 houdende
goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen van 29 augustus
2013 houdende de omvorming van de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen tot
een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
5e zaak:

Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen EVA-vzw – Aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2013 betreffende de
omvorming van de vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen tot een privaatrechtelijk
extern verzelfstandigd agentschap in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk in overeenstemming met de desbetreffende
bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2013 houdende goedkeuring van de
bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing van 29 augustus 2013;
Gelet op het feit dat de algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen op 20 januari 2014 niet tot goedkeuring is gekomen van de
aangepaste statuten, die werden aangenomen door de gemeenteraad en aanvaard door
de bevoegde Vlaamse minister;
Gezien artikel 6 van de gewijzigde statuten dat bepaalt dat de algemene vergadering van
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen EVA-vzw o.a. bestaat uit een gemeentelijke
vertegenwoordiger met meervoudig stemrecht die door de gemeenteraad uit haar leden
wordt gekozen en die handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad
derhalve nog geen uitwerking heeft gekregen;
Gezien daarom nog niet kan worden overgegaan tot de aanduiding van de gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
EVA-vzw Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen te verdagen.
6e zaak:

Omvorming van de vzw Heemschut tot een privaatrechtelijk extern
verzelfstandigd agentschap in de zin van de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk - Goedkeuring door de
Vlaamse regering

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 betreffende de
omvorming van de vzw Heemschut tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende
de verenigingen zonder winstoogmerk in overeenstemming met de desbetreffende
bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat bovenvermelde beslissing van de gemeenteraad overeenkomstig artikel
245, §3, van het gemeentedecreet per aangetekende brief van 3 oktober 2013 werd
overgemaakt aan de Vlaamse regering die over een toezichtstermijn van honderd dagen
beschikt om de beslissing al dan niet goed te keuren;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 2013 houdende goedkeuring van de
beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen van 26 september 2013 houdende de
omvorming van de vzw Heemschut tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het ministerieel besluit van 23 december 2013 houdende
goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen van 26 september
2013 houdende de omvorming van de vzw Heemschut tot een gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
7e zaak:

Heemschut EVA-vzw – Aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 betreffende de
omvorming van de vzw Heemschut tot een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd
agentschap in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het
gemeentedecreet;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 2013 houdende goedkeuring van de
bovenvermelde beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van de vzw Heemschut van 21
januari 2014 houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten zoals reeds
voorafgaandelijk goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2013;
Overwegende dat artikel 7 van deze gewijzigde statuten bepaalt dat de algemene
vergadering van Heemschut EVA-vzw o.a. bestaat uit een gemeentelijke
vertegenwoordiger met meervoudig stemrecht die door de gemeenteraad uit haar leden
wordt gekozen en die handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad;
Overwegende dat deze gemeentelijke vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 25 van
de statuten tevens dient te worden voorgedragen als bestuurder in de raad van bestuur;
Overwegende dat dient overgegaan te worden tot de aanduiding van deze gemeentelijke
vertegenwoordiger;
Gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Heemschut EVA-vzw en de
voordracht van deze vertegenwoordiger in de raad van bestuur waaruit blijkt:
•
19 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
11 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Bart LAEREMANS;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger
met meervoudig stemrecht in de algemene vergadering van Heemschut EVA-vzw.
Art. 2.
De in artikel 1 vermelde vertegenwoordiger tevens voor te dragen als bestuurder in de
raad van bestuur.
Art. 3.
Deze beslissing over te maken aan:
•
de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger;
•
Heemschut EVA-vzw.

8e zaak:

Interlokale vereniging “Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie
Vilvoorde, Machelen en Grimbergen” (ISSE VMG) – Aanduiding van twee
vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers van het gemeentebestuur in
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 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 december 2013 betreffende de
goedkeuring van de 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 artikel 4 van deze overeenkomst dat bepaalt dat de deelnemende gemeenten in
het beheerscomité uitsluitend worden vertegenwoordigd door twee leden van het college
van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat gelijktijdig twee vervangende leden moeten worden aangeduid;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een eerste effectieve
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in het beheerscomité van de Interlokale
vereniging "Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie Vilvoorde, Machelen en
Grimbergen" (ISSE VMG) waaruit blijkt:
•
19 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Trui OLBRECHTS;
•
1 stem op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Marielle ROMEYNS;
•
6 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een tweede
effectieve vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in het beheerscomité van de
Interlokale vereniging "Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie Vilvoorde,
Machelen en Grimbergen" (ISSE VMG) waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
1 stem op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Marielle ROMEYNS;
•
1 stem op 30 stemmers wordt uitgebracht op naam van Trui OLBRECHTS;
•
4 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
•
6 blanco stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een derde geheime stemming voor de aanduiding van een eerste
plaatsvervanger in het beheerscomité van de Interlokale vereniging "Intergemeentelijke
Samenwerking Sociale Economie Vilvoorde, Machelen en Grimbergen" (ISSE VMG)
waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Marleen MERTENS;
•
1 stem op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Marielle ROMEYNS;
•
1 stem op 30 stemmers wordt uitgebracht op naam van Trui OLBRECHTS;
•
4 ongeldige stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
•
7 blanco stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
De heer Jean Dewit vervoegt de vergadering.
Gaat over tot een vierde geheime stemming voor de aanduiding van een tweede
plaatsvervanger in het beheerscomité van de Interlokale vereniging "Intergemeentelijke
Samenwerking Sociale Economie Vilvoorde, Machelen en Grimbergen" (ISSE VMG)
waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Paul HERMANS;
•
3 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Karlijne VAN BREE;
•
6 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
•
4 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Mevrouw Trui OLBRECHTS aan te duiden als eerste effectieve vertegenwoordiger in het
beheerscomité van de Interlokale vereniging "Intergemeentelijke Samenwerking Sociale
Economie Vilvoorde, Machelen en Grimbergen" (ISSE VMG).

Art. 2.
De heer William DE BOECK aan te duiden als tweede effectieve vertegenwoordiger in het
beheerscomité van de Interlokale vereniging "Intergemeentelijke Samenwerking Sociale
Economie Vilvoorde, Machelen en Grimbergen" (ISSE VMG).
Art. 3.
Marleen MERTENS aan te duiden als eerste plaatsvervanger in het beheerscomité van de
Interlokale vereniging "Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie Vilvoorde,
Machelen en Grimbergen" (ISSE VMG).
Art. 4.
De heer Paul HERMANS aan te duiden als tweede plaatsvervanger in het beheerscomité
van de Interlokale vereniging "Intergemeentelijke Samenwerking Sociale Economie
Vilvoorde, Machelen en Grimbergen" (ISSE VMG).
Art. 5.
Een afschrift van deze beslissing aan het stadsbestuur van Vilvoorde en het
gemeentebestuur van Machelen te zenden.
9e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

De gemeenteraad hoort een toelichting van Patrick VERTONGEN, schepen bevoegd voor
onderwijs, waarin deze meedeelt dat:
•
voor wat betreft de bouw van nieuwe schoolinfrastructuur voor de gemeentelijke
basisschool te Beigem het bestek, de plannen en de bouwvergunning verwacht
worden eind januari, begin februari;
•
voor wat betreft de plaatsing van klascontainers bij de gemeentelijke basisschool te
Borgt de studie betreffende de vooraf aan te brengen bodemplaat is toegekomen en
er nu gewacht moet worden op een offerte voor uitvoering hiervan.
10e zaak:

Aanpassing subsidiereglementen voor jeugd

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciale jeugd- en
jeugdwerkbeleid;
Gelet op de Vlaamse beleidsprioriteit voor 2014-2019 "de ondersteuning van het
jeugdwerk in algemene zin";
Gelet op de inspraakronde naar aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan 20142019 tijdens de Algemene Vergadering van de jeugdraad van 10/05/2013;
Overwegende dat enkel een herverdeling van het voorziene budget wordt voorgesteld en
er geen extra budget wordt aangevraagd;
Gelet op het positief advies van de jeugdraad ter zake;
Gelet op de collegebeslissing van 02 december 2013 waarin het ontwerp van
subsidiereglementen met inbegrip van volgende inhoudelijke aanpassingen werd
goedgekeurd:
•

Uitbreiding van het deelreglement "toelage infrastructuurwerken": voorzien van een
tussenkomst in de kosten voor het afvoeren of laten ophalen van grof huisvuil met
een maximum van € 50 per vereniging per jaar

•

Verhogen van het budget voor de toelage vervoerskosten

•

Om deze wijzigingen te kunnen doorvoeren, dient er een herverdeling van de
budgetten voor de verschillende deelreglementen te gebeuren. De voorbije jaren werd
het budget voor de toelage culturele manifestaties nooit volledig opgebruikt, dus dit
budget wordt verminderd ten voordele van het optrekken van het budget voor andere
deelreglementen.

Deelreglement

Oud budget

Nieuw budget

1. Basistoelage

€ 100 per vereniging

€ 100 per vereniging

Het resterende budget wordt procentueel verdeeld:
2. Werkingstoelage

28%

26%

3. Toelage infrastructuurwerken

11%

12%

4. Toelage huur

12%

12%

5. Toelage materiaal

14%

13%

6. Toelage kampen

18%

17%

7. Toelage veiligheidsdeskundigen

5%

4%

8. Toelage kadervorming

2%

2%

9. Toelage vervoerskosten

10%

12%

10. Toelage culturele manifestaties

€ 2.000 (apart
budget)

2%

TOTAAL

€ 43.000

€ 43.000

Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De aangepaste en gecoördineerde subsidiereglementen voor jeugd vast te stellen zoals
voorgelegd in de zitting van heden. Twee exemplaren van deze teksten zullen in het
dossier bewaard worden nadat zij door de voorzitter van de gemeenteraad en de
gemeentesecretaris werden getekend onder de formule "Gezien om te worden gevoegd
bij de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 houdende aanpassing
subsidiereglementen voor jeugd."
11e zaak:

Huishoudelijk reglement opvang korte vakanties

Gelet op de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Erasmus
Grimbergen;
Gelet op het feit dat door vzw Erasmus Grimbergen tijdens de krokus-, herfst- en
kerstvakantie, ter vervanging van de opvang die normaliter in Grimbergse scholen
plaatsvindt, een specifieke opvang inrichtte;
Overwegend dat de gemeente een dergelijke opvang verder in eigen beheer wenst aan te
bieden;

Overwegende dat daarom een huishoudelijk reglement opvang korte vakanties dient
vastgesteld te worden, dat tevens de retributie bepaalt die zal worden gevraagd om van
deze dienst gebruik te maken;
Gelet op het feit dat, met toepassing van artikel 43, § 2, 15°, enkel de gemeenteraad
gemachtigd is om retributies vast te stellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.
Het huishoudelijk reglement voor de opvang korte vakanties als volgt vast te stellen:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPVANG KORTE VAKANTIES
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Tijdens de krokus-, herfst- en kerstvakantie wordt, ter vervanging van de opvang die
normaliter in Grimbergse scholen plaatsvindt, een specifieke opvang georganiseerd
door de gemeente Grimbergen. De verantwoordelijkheid voor de werking ligt bij de
dienst Welzijn.
Kinderen kunnen ingeschreven worden voor deelname aan de opvang indien ze
kleuter- of lager onderwijs volgen EN aan 1 van volgende voorwaarden voldoen:
(1 van) de ouder(s) wonen/woont in Grimbergen;
(1 van) de ouder(s) zijn/is tewerkgesteld bij het lokale bestuur;
het kind loopt school in Grimbergen.
De opvang gaat door in de Charleroyhoeve, Lierbaan, 1850 Grimbergen of in het JOC
Oyenbrugstraat 47, 1850 Grimbergen van 7.30 uur tot 18.00 uur. Onder geen beding
worden kinderen voor 7.30 uur opgevangen.
De ouders zorgen zelf voor het brengen en afhalen van de kinderen.
De deelnameprijs bedraagt € 7,00 per dag per kind. Voor kinderen uit een eenouderof groot gezin (met minstens 3 kinderen onder de 18 jaar) bedraagt de deelnameprijs
€ 6,00 per dag.
Rechten en plichten van de gebruikers
- De kinderen zijn verplicht zich vooraf te laten inschrijven en de nodige bijdragen
te betalen.
- Inschrijven kan enkel door het inlichtingenblad op te sturen naar Gemeente
Grimbergen, Dienst Welzijn, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen. Er zijn zestig
plaatsen beschikbaar. Tijdige inschrijvingen vergezeld van een werkgeversattest
van de ouder(s) krijgen voorrang. De overblijvende plaatsen worden ingevuld
volgens de volgorde van ontvangst. Inschrijvingen die niet toekomen op het
vermelde adres, worden niet weerhouden.
- Het spelmateriaal dat ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur is
en blijft haar eigendom. Iedere gebruiker en spelbegeleider zal er zorg voor
dragen dat het spelmateriaal in degelijke staat blijft en niet verwijderd wordt.
- Behoudens de gevallen gedekt door de verzekeringspolis afgesloten door de
gemeente Grimbergen, is elke gebruiker burgerlijk verantwoordelijk voor de
ongevallen alsook voor de schade die hij zou kunnen veroorzaken.
Ziekte en ongevallen
- Ziekte en eventuele ongevallen, ook op de heen- en terugweg, dienen binnen de
24 uur gemeld te worden bij de dienst Welzijn. De aangifteformulieren voor de
ongevallenverzekering dienen zo snel mogelijk afgehaald te worden bij een
medewerker van de dienst Welzijn (op het gemeentehuis).
- Het inschrijvingsgeld kan enkel terugbetaald worden bij indiening van een
doktersattest.
- De dienst Welzijn stelt verzekeringsformulieren voor de ongevallenverzekering ter
beschikking.
- Een EHBO-kit staat ter beschikking van de begeleiders. De telefoonlijst van de
dokters en de apothekers van dienst hangt in het lokaal.
Bij niet naleving van onderhavig reglement is de dienst Welzijn bij machte iedere
overtreder de toegang tot de lokalen van de opvang te ontzeggen.

12e zaak:

Reglement inzake het aanplanten van geboortebomen

Gelet op het gemeentdecreet;

Gelet op het gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van een
geboortepremie/adoptiepremie zoals vastgesteld voor de periode 2008-2013 bij
gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2008;
Gelet op het duurzaamheids- en het gemeenschapsvormend aspect van het aanplanten
van een geboorteboom;
Gelet op de financiële toestand;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
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, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters;
BESLIST: met 24 stemmen voor en 1 stem tegen bij 6 onthoudingen
Artikel 1.
Dit reglement inzake het aanplanten van geboortebomen is van toepassing op geboorten
en adopties die plaatsvinden tijdens de dienstjaren 2014–2019. Voor geboorten en
adopties die plaatsvonden tijdens het dienstjaar voor 2013 wordt de toepassing van de
regeling zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2008 bij
onderhavig besluit verlengd.
Art. 2.
De gemeente biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse aanplanting van
geboortebomen aan de moeder/adoptant die op de dag van de geboorte/adoptie
ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente Grimbergen.
Bij overlijden van de moeder/adoptant vóór de mogelijkheid kon worden benut om de
aanplanting van een geboorteboom te vragen, komt dit recht toe aan de vader/medeadoptant of het kind/de geadopteerde zelf.
Art. 3.
De ouders/adoptanten worden door het gemeentebestuur uitgenodigd om via een
invulstrook in te tekenen op de mogelijkheid om een geboorteboom voor hun kindje aan
te planten.
Art. 4.
De inschrijving voor de aanplanting van een geboorteboom moet aangevraagd worden
binnen het eerste levensjaar van het betrokken kind. Voor geadopteerde kinderen kan de
aanplanting van een geboorteboom aangevraagd worden binnen het jaar na de adoptie.
Art. 5.
De kredieten voor de aanplanting van geboortebomen, voor de overhandiging van een
kleine gepersonaliseerde attentie naar aanleiding ervan, voor het aanbrengen van een
collectieve gedenkplaat en voor alle andere kosten die verband houden met de
organisatie van de jaarlijke aanplanting van geboortebomen, zullen jaarlijks worden
ingeschreven in het budget van de gemeente Grimbergen.
Art. 6.
Elk geschil in verband met de toepassing van dit reglement zal beslecht worden door het
college van burgemeester en schepenen.

13e zaak:

Reglement inzake sociale tegemoetkoming: tussenkomst voor
nutsvoorzieningen - Dienstjaren 2014-2019

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2008 waarbij voor de periode 20082013 een reglement inzake de toekenning van een tussenkomst in de kosten voor
nutsvoorzieningen werd vastgesteld;
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, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Dit reglement houdende de toekenning van een sociale tegemoetkoming onder de vorm
van een tussenkomst voor nutsvoorzieningen is van toepassing voor de dienstjaren 20142019.
Art. 2.
Op het bedrag verschuldigd wegens verbruik van water of gas of elektriciteit worden,
enkel op aanvraag, volgende tegemoetkomingen verleend:
1. aan gezinnen met minstens drie kinderen ten laste: 50 euro;
2. aan gerechtigden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming: 50 euro.
Art. 3.
Komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming:
•
de gerechtigden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming:
- die op datum van 1 januari van het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt
aangevraagd, in het bevolkings-/vreemdelingenregister van de gemeente
Grimbergen zijn ingeschreven;
- die op 1 januari van het aanvraagjaar het recht op verhoogde
verzekeringstegemoetkoming bezitten;
- waarvan de teller voor water of gas of elektriciteitsverbruik op naam van de
aanvrager staat;
•
de grote gezinnen met minstens drie kinderen,
- waarvan de gezinsleden op datum van 1 januari van het jaar waarvoor de
tegemoetkoming wordt aangevraagd, in het bevolkings-/vreemdelingenregister
van de gemeente Grimbergen zijn ingeschreven;
- waarvan de aanvrager op 1 januari van het aanvraagjaar minimum drie kinderen
ten laste heeft (attest kinderbijslagfonds);
- waarvan de teller voor water, gas en elektriciteitsverbruik op naam van de
aanvrager staat;
- waarvan het gezamenlijk niet geïndexeerd kadastraal inkomen van het gezin niet
meer bedraagt dan 1400 euro;
- waarvan de inkomsten niet hoger zijn dan het bedrag, dat gehanteerd wordt als
grensbedrag bij de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, gangbaar op 1
januari van het jaar van de aanvraag.

Art. 4.
Worden beschouwd als zijnde "ten laste", elk kind waarvoor gezinsvergoedingen genoten
worden. Daarboven wordt voor ieder kind met een handicap (minstens 65% invaliditeit)
een bijkomende persoon ten laste in aanmerking genomen.
Art. 5.
De aanvraag tot het bekomen van een tussenkomst met toepassing van dit reglement is
geldig tot het dienstjaar 2019.
Art. 6.
De aanvragen dienen schriftelijk door belanghebbenden ingediend te worden bij het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 7.
Het college van burgemeester en schepenen is ertoe gemachtigd steeds alle onderzoeken
te verrichten die het nuttig acht teneinde de juistheid en de draagwijdte van de verstrekte
inlichtingen na te gaan.
Art. 8.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de geschillen die zich bij de
toepassing van dit reglement zouden voordoen.
Art. 9.
De nodige kredieten voor de financiële tussenkomst waartoe dit reglement aanleiding
geeft, zullen jaarlijks worden ingeschreven in het budget van de gemeente Grimbergen.
Art. 10.
Na verloop van de vijfde dag van de bekendmaking van het reglement door middel van de
aanplakking, overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, is het
toepasselijk.
14e zaak:

Reglement inzake sociale tegemoetkoming: medisch-sociale toelage Dienstjaren 2014-2019

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2008 waarbij voor de periode 20082013 een reglement inzake de toekenning van de medisch-sociale toelagen werd
vastgesteld;
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, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Dit reglement houdende de toekenning van een sociale tegemoetkoming onder de vorm
van een medisch-sociale toelage is van toepassing voor de dienstjaren 2014-2019.
Art. 2.

De gemeente Grimbergen verleent onder de hierna omschreven voorwaarden en
modaliteiten jaarlijks een medisch-sociale toelage aan volwassenen met een invaliditeit
van minstens 66 %.
De toelage bedraagt:
•
voor volwassenen met een invaliditeit van 66% tot 79%: 140 euro;
•
voor volwassenen met een invaliditeitspercentage van 80% en meer: 235 euro.
Art. 3.
Komen in aanmerking, de volwassenen met een handicap:
•
die op datum van 1 januari van het jaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd in
het bevolkings-/vreemdelingenregister van de gemeente Grimbergen zijn
ingeschreven;
•
die op 1 januari van het aanvraagjaar het recht op verhoogde
verzekeringstegemoetkoming bezitten;
•
die de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het aanvraagjaar.
Art. 4.
Volwassenen met een handicap kunnen van de toelage genieten, vanaf 1 januari van het
jaar volgend op het jaar waarin de bestendige invaliditeit van minstens 66% zich
voordoet.
De bewijzen die hiervoor dienen te worden voorgelegd, moeten voorkomen in de lijst
samengesteld door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 5.
De aanvragen dienen schriftelijk door belanghebbenden ingediend te worden bij het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 6.
De aanvraag tot het bekomen van een toelage met toepassing van dit reglement is geldig
tot het dienstjaar 2019.
Art. 7.
Het college van burgemeester en schepenen is ertoe gemachtigd alle onderzoeken te
verrichten die het nuttig acht teneinde juistheid en de draagwijdte van de verstrekte
inlichtingen na te gaan.
Art. 8.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de geschillen die zich bij de
toepassing van dit reglement zouden voordoen.
Art. 9.
De nodige kredieten voor de financiële tussenkomst waartoe dit reglement aanleiding
geeft, zullen jaarlijks worden ingeschreven in het budget van de gemeente Grimbergen.
Art. 10.
Na verloop van de vijfde dag van de bekendmaking van het reglement door middel van de
aanplakking, overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, is het
toepasselijk.
15e zaak:

Reglement inzake sociale tegemoetkoming: sociaal-pedagogische toelage Dienstjaren 2014-2019

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2008 waarbij voor de periode 20082013 een reglement inzake de toekenning van de sociaal-pedagogische toelagen werd
vastgesteld;
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, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Dit reglement houdende de toekenning van een sociale tegemoetkoming onder de vorm
van een sociaal-pedagogische toelage is van toepassing voor de dienstjaren 2014-2019.
Art. 2.
De gemeente Grimbergen verleent onder de hierna omschreven voorwaarden en
modaliteiten jaarlijks een sociaal-pedagogische toelage aan de opvoeders van kinderen
met een invaliditeit van minstens 66 % (4 punten in eerste pijler).
De toelage bedraagt:
1. voor thuis verzorgde kinderen: 235 euro;
2. voor kinderen verblijvend in een speciale instelling: 110 euro.
Art. 3.
Komen in aanmerking voor deze toelage, de gezinnen
•
die op datum van 1 januari van het jaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd in
het bevolkings-/vreemdelingenregister van de gemeente Grimbergen zijn
ingeschreven;
•
waarvan het kind de leeftijd van 1 jaar bereikt heeft op 1 januari van het jaar
waarvoor de toelage gevraagd wordt en waarvan het kind op datzelfde tijdstip de
leeftijd van 21 jaar niet overschreden heeft;
•
waarvan het kind een invaliditeitspercentage van minstens 66% heeft( 4 punten in
eerste pijler).
Art. 4.
De aanvragen dienen schriftelijk door belanghebbenden ingediend te worden bij het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 5.
De aanvraag tot het bekomen van een toelage met toepassing van dit reglement is geldig
tot het dienstjaar 2019.
Art. 6.
Het college van burgemeester en schepenen is ertoe gemachtigd steeds alle onderzoeken
te verrichten die het nuttig acht teneinde juistheid en de draagwijdte van de verstrekte
inlichtingen na te gaan.
Art. 7.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de geschillen die zich bij de
toepassing van dit reglement zouden voordoen.
Art. 8.
De nodige kredieten voor de financiële tussenkomst waartoe dit reglement aanleiding
geeft, zullen jaarlijks worden ingeschreven in het budget van de gemeente Grimbergen.
Art. 9.
Na verloop van de vijfde dag van de bekendmaking van het reglement door middel van de
aanplakking, overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, is het
toepasselijk.

16e zaak:

Reglement inzake sociale tegemoetkoming - Gratis huisvuilzakken

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende reglement inzake
sociale tegemoetkoming – gratis huisvuilzakken dat van toepassing was voor de
dienstjaren 2008-2013;
Gelet op de verhoging van de belasting van de huisvuilzakken voor de restfractie;
Gelet dat het derhalve aanbevelingswaardig is om verder een aantal huisvuilzakken gratis
te bedelen aan bepaalde categorieën van de bevolking;
Gezien het noodzakelijk is om hiertoe voor de dienstjaren 2014-2019 opnieuw een
beslissing te nemen houdende vaststelling van een reglementen inzake sociale
tegemoetkoming - gratis huisvuilzakken;
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, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Dit reglement houdende de toekenning van een sociale tegemoetkoming onder de vorm
van de bedeling van gratis huisvuilzakken is van toepassing voor de dienstjaren 2014 2019.
Art. 2.
Met ingang van 1 januari 2014 zullen er jaarlijks 10 (tien) huisvuilzakken voor de
restfractie, met een inhoud van 30 liter, gratis ter beschikking gesteld worden aan de
personen die op 1 januari in het bevolkings-/vreemdelingenregister zijn ingeschreven in
de gemeente Grimbergen en op 1 januari gerechtigd zijn op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (= verhoogde tegemoetkoming voor de terugbetaling van
gezondheidszorgen), uitgezonderd de personen die leven in gemeenschappen (bijv.
rusthuis, instelling, …) .
Met ingang van 1 januari 2014 zullen er jaarlijks 10 (tien) huisvuilzakken voor de
restfractie, met een inhoud van 60 liter, gratis ter beschikking gesteld worden aan
gezinnen met tenminste 3 minderjarige kinderen die op 1 januari in het bevolkings/vreemdelingenregister zijn ingeschreven in de gemeente Grimbergen op hetzelfde adres
en waarvan de inkomsten niet hoger zijn dan het bedrag, dat gehanteerd wordt als
grensbedrag bij de verhoogde verzekeringstegemoetkoming en waarvan het gezamenlijk
niet geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1400 euro.
Een cumul van beide systemen van gratis huisvuilzakken is niet mogelijk
Art. 3.
De gerechtigde of zijn gevolmachtigde kan de huisvuilzakken bekomen op het
gemeentehuis.
Art. 4.
De uitgave voor het aankopen van de huisvuilzakken zal jaarlijks ingeschreven worden in
het budget van de gemeente Grimbergen.

Art. 5.
Deze beslissing wordt aan het administratief toezicht van de hogere overheid
onderworpen.
Na verloop van de vijfde dag van de bekendmaking van het reglement door middel van de
aanplakking, overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, is het
toepasselijk.
17e zaak:

Belasting- en retributiereglementen met betrekking tot begraafplaatsen Ingangsdatum en erratum

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 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2014 - 2019 van een belastingreglement op begraving en bijzetting
zonder concessie en uitstrooiing op de strooiweide;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2014 - 2019 van een belastingreglement op opgravingen, het gebruik
van een wachtkelder en het openen van graf- en urnenkelders en columbaria
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2014 - 2019 van een retributiereglement voor de concessies op de
gemeentelijke begraafplaatsen en voor de levering en plaatsing van een grafkelder,
urnenkelder of columbariumnis
Overwegende dat het wenselijk is een minimale overgangsperiode te voorzien tussen
enerzijds de goedkeuring van de aanpassingen door de gemeenteraad en anderzijds de
communicatie van deze aanpassing naar aan alle belanghebbenden partijen;
Overwegende dat het daarom aangewezen is de wijziging van de tarieven pas met ingang
van 15 januari 2014 te laten ingaan en tot die datum de oude tarieven te hanteren;
Gelet op het feit dat uit het belastingreglement op opgravingen, het gebruik van een
wachtkelder en het openen van graf- en urnenkelders en columbaria, zoals goedgekeurd
in de zitting van 19 december 2013, niet duidelijk kan worden opgemaakt of de belasting
het openen van graf- en urnenkelders en columbaria al dan niet verschuldigd is voor het
eerste gebruik;
Overwegend dat het de bedoeling was om deze belasting niet toe te passen voor het
eerste gebruik van een grafkelder, een urnekelder of een columbarium, doch enkel voor
bijzettingen of andere mogelijke openingen;
Gezien het derhalve aangewezen is om de tekst op dit punt te verduidelijken;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De tariefwijzigingen van hierna vernoemde reglementen te laten ingaan met ingang van
15 januari 2014 en tot die datum de oude tarieven te hanteren:
•
Gemeentelijk belastingreglement op begraving en bijzetting zonder concessie en
uitstrooiing op de strooiweide;
•
Gemeentelijk belastingreglement op opgravingen, het gebruik van een wachtkelder en
het openen van graf- en urnenkelders en columbaria;
•
Gemeentelijk retributiereglement voor de concessies op de gemeentelijke
begraafplaatsen en voor de levering en plaatsing van een grafkelder, urnenkelder of
columbariumnis.
Art. 2.

De tekst naast letter "D" in de tabel onder artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van
19 december 2013 houdende vaststelling voor de dienstjaren 2014-2019 van een
gemeentelijk belastingreglement op opgravingen, het gebruik van een wachtkelder en het
openen van graf- en urnenkelders en columbaria te vervangen door wat volgt:
"Het openen van grafkelders, urnenkelders en columbaria - het eerste gebruik
uitgezonderd (forfaitair)".
18e zaak:

Interne kredietaanpassing met nummers 27 en 28 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 2013
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 25 november 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 27 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 2 december 2013 de interne
kredietaanpassing met nummer 28 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 27
GBB-WIEB/0119-02/6124035/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 152.481,05

GBB-WIEB/0119-02/6161100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.187,78

GBB-WJ/0908-00/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 952,26
€ 952,26
€ 1.000,00

GBB-WJ/0908-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

GBB-OW/0750-03/2219900/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 63.340,38

€ 1.000,00
€ 895,63

GBB-OW/0750-03/2200400/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 20.000,00

GBB-FIN/0899-04/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 9.640,00

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

€ 33.265,89

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

€ 4.250,00

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

€ 5.000,00

GBB-AC/0820-00/6160700/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 895,63
€ 16,00
€ 16,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 595,00

GBB-AC/0820-00/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.505,00

GBB-STRO/0802-03/6160160/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.587,70

GBB-STRO/0802-03/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 109,80

€ 40,20

GBB-STRO/0802-03/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 691,98

€ 74,00

GBB-STRO/0802-03/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 219,59

€ 19,69

GBB-STRO/0802-03/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 135,20

€ 135,20

GBB-STRO/0802-03/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.510,40

€ 142,40

GBB-STRO/0800-03/6124020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 637,20

GBB-STRO/0800-03/6124010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 587,20

€ 408,00

GBB-STRO/0800-03/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 36,00

€ 36,00

GBB-STRO/0802-03/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 785,58

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

€ 1.567,40

GBB-WJ/0750-01/6160900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00

GBB-WJ/0750-01/6160100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.500,00

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

€ 1.093,21

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

€ 12.331,04

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

€ 2.700,26

GBB-ECZ/0500-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 31.270,00

GBB-WIEB/0309-00/6110500/

€ 9.743,59

€ 595,00
€ 581,49

€ 444,00

€ 299,53
€ 469,53
€ 294,50
€ 294,50
€ 949,95
€ 949,95
€ 45,98
€ 45,98
€ 2.575,06

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-WIEB/0309-00/6132070/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.100,00

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

€ 112.176,10

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

€ 1.337.825,05

GBB-WJ/0911-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00

GBB-WJ/0911-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00

€ 107,68

GBB-WJ/0911-00/6430100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 250,00

€ 123,32

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

€ 2.500,00

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

€ 125.115,48

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

€ 8.600,00

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

€ 32.900,00

GBB-WIEB/0050-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 169,88

GBB-OW/0050-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 25.830,12

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

€ 1.976,48

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

€ 3.525,16

GBB-OW/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 1.063.919,20

GBB-OW/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 953.052,69

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

€ 25.000,00

GBB-L/0320-00/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.900,00

€ 1.500,00

GBB-L/0320-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 10.300,00

€ 600,00

GBB-L/0320-00/6491030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 38.000,00

€ 2.900,00

GBB-L/0390-00/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.000,00

€ 1.000,00

19e zaak:

€ 2.575,06
€ 1.242,45
€ 1.242,45
€ 231,00

€ 1.912,50
€ 1.912,50
€ 100,00
€ 100,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 127,05
€ 127,05
€ 4.632,84
€ 4.632,84
€ 6.000,00

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Cultuurcentrum
Strombeek / Grimbergen - Budgetwijziging 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 13 november 2013 een budgetwijziging 2013 heeft goedgekeurd;
Overwegende dat, door een herschikking van kredieten, de gemeentelijke toelage voor
2013 wordt herleid tot € 1.464.216,76;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
De budgetwijziging 2013 van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen goed te
keuren.
20e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Cultuurcentrum
Strombeek / Grimbergen - Budget 2014 – 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 het Cultuurcentrum Strombeek /
Grimbergen vzw op 2 december 2013 het budget 2014 heeft goedgekeurd;
Overwegende dat aan de gemeente een werkingstoelage wordt gevraagd van
€ 1.530.000,00 om de exploitatie sluitend te maken;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart

Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Het budget 2014 van het Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen vzw wordt
goedgekeurd.
21e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Heemschut
Budgetwijziging 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 Raad van Bestuur van Heemschut vzw op 3 december 2013 een
budgetwijziging 2013 heeft goedgekeurd;
Overwegende dat, door een herschikking van kredieten, de gemeentelijke toelage voor
2013 wordt herleid tot € 251.074,27;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
De budgetwijziging 2013 van Heemschut vzw goed te keuren.
22e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw’s – Heemschut
Budget 2014 – 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 het budget 2014 van Heemschut vzw door de Algemene Vergadering
van deze vereniging op 3 december 2013 werd goedgekeurd;
Overwegende dat aan de gemeente een werkingstoelage wordt gevraagd van
€ 247.410,00 om de exploitatie sluitend te maken;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Het budget 2014 van Heemschut vzw goed te keuren.
23e zaak:

Voortzetting samenwerkingsovereenkomst “Planadvies duurzaam bouwen
voor particulieren” tussen de gemeente en vzw Dialoog

Gelet op de ondertekening van de overeenkomst van vijf jaar tussen het Vlaams gewest
en de provincie Vlaams-Brabant betreffende de structurele onderbouwing van het
'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen op 3 maart 2011';
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant 19 december 2010 betreffende
de toekenning van een provinciale subsidie aan vzw Dialoog voor de uitvoering van een
aantal taken van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen', waaronder het
geven van planadvies duurzaam bouwen aan particulieren;
Gelet op het bericht d.d. 13 mei 2011 vanwege de provincie Vlaams-Brabant betreffende
het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, met als bijlage onder meer de
samenwerkingsovereenkomst "Planadvies duurzaam bouwen voor particulieren";
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2011 houdende Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst “Planadvies duurzaam bouwen voor particulieren” tussen de
gemeente en vzw Dialoog;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2011 waarbij voor de periode van
1 oktober 2011 tot 31 december 2013 een regeling werd vastgesteld betreffende de
toekenning een subsidie kennen voor planadvies duurzaam bouwen aan particulieren;
Overwegend dat de voortzetting van deze regeling kadert in het beleid dat de gemeente
wenst te voeren;
Gezien het derhalve noodzakelijk is om de samenwerkingsovereenkomst “Planadvies
duurzaam bouwen voor particulieren” tussen de gemeente en vzw Dialoog verder te
zetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul

Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
De samenwerkingsovereenkomst "Planadvies duurzaam bouwen voor particulieren" met
vzw Dialoog, gevestigd Remylaan 13, 3018 Wijgmaal, als partner van het Provinciaal
Steunpunt Duurzaam Bouwen, te verlengen tot en met 31 december 2015.
24e zaak:

Ondersteuning duurzaam bouwadvies voor particulieren

Gelet op de ondertekening van de overeenkomst voor 5 jaar tussen het Vlaams gewest en
de provincie Vlaams-Brabant betreffende de structurele onderbouwing van het 'Provinciaal
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen' op 3 maart 2011;
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant 29 november 2012 en van 28
november 2013 betreffende de toekenning van een provinciale subsidie aan Dialoog vzw
voor de uitvoering van een aantal taken van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen
en Bouwen', waaronder het geven van duurzaam bouwadvies aan particulieren;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 september 2011 inzake het verlenen van
een gemeentelijke subsidie voor planadvies duurzaam bouwen voor particulieren, welke
eindigde op 31 december 2013;
Overwegend dat Dialoog vzw, als kennispartner van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen' kwalitatief en onafhankelijk duurzaam bouwadvies geeft, gebaseerd
op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen;
Overwegend dat door de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant de
particuliere bijdrage voor een duurzaam bouwadvies van maximum 3 uur beperkt is tot
25 euro voor advies op basis van plannen en 50 euro voor een advies ter plaatse (in de
woning van de bouwheer);
Overwegend dat de gemeente de particuliere bijdrage op zich kan nemen en het
duurzaam bouwadvies gratis aan haar inwoners kan aanbieden;
Overwegend dat het duurzaam bouwadvies aansluit bij de ambities van de provincie
Vlaams-Brabant om klimaatneutraal te zijn;
Overwegend dat de gemeente op 4 oktober 2013 het Vlaams-Brabants
Klimaatengagement ondertekende;
Gelet op de gunstige evaluatie van de huidige samenwerking;
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, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2015 een subsidie toe te kennen
voor planadvies duurzaam bouwen voor particulieren.

Art. 2.
Voor de toepassing van dit besluit wordt onder planadvies verstaan: het geven van
uitgebreid technisch advies op vlak van oriëntatie, isolatie, ventialtie, keuze
verwarmingssysteem, waterbesparing en duurzame materialen.
Art. 3.
De subsidie kan bij het gemeentebestuur worden aangevraagd door natuurlijke personen
voor planadvies met betrekking tot woningen of bouwwerven die op het grondgebied van
Grimbergen gelegen zijn.
Art. 4.
De subsidie wordt rechtstreeks uitbetaald aan vzw Dialoog, Remylaan 13 te 3018
Wijgmaal en bedraagt per advies:
•
25 euro indien op basis van het plan gewerkt wordt;
•
50 euro indien op basis van een plaatsbezoek gewerkt wordt.
Art. 5.
Indien de aanvrager niet aanwezig is op de afgesproken zitdag blijft de kostprijs voor het
planadvies toch verschuldigd en zal de betaalbare subsidie van 25 of 50 euro integraal op
de aanvrager verhaald worden.
Art. 6.
De subsidie wordt slechts toegekend binnen de perken van het door de gemeenteraad
goedgekeurde budget op basis van het tijdstip waarop een aanvraag wordt ingediend.
25e zaak:

Stand van zaken parking C

De gemeenteraad hoort een toelichting van burgemeester Marleen Mertens, bevoegd voor
ruimtelijke ordening, betreffende de stand van het dossier aangaande de bouw van een
nationaal voetbalstadion op parking C waarin zij meedeelt dat:
•
zij via verschillende kanalen geprobeerd heeft om informatie te bekomen betreffende
de evolutie in dit dossier;
•
de enige boodschap die kon worden opgevangen is dat men geld zoekt voor de
realisatie van het project.

Toegevoegde agendapunten
26e zaak:

Het RUP voor de nieuwe woonwijk aan de Westvaartdijk en over de opmaak
van een Masterplan voor de ruimere omgeving van de wijk Borcht
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort een interpellatie door raadslid Bart LAEREMANS betreffende het
RUP voor de nieuwe woonwijk aan de Westvaartdijk en over de opmaak van een
Masterplan voor de ruimere omgeving van de wijk Borgt.
De gemeenteraad neemt akte van het antwoord van burgemeester Marleen MERTENS op
deze interpellatie waarin zij aangeeft dat:
•
het college ook zelf bezorgd is over de impact van het voorliggend dossier en daarom
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wil opstellen waarin de verschillende
mogelijke woontypologieën worden aangegeven en de voorschriften uit het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te verfijnen;
•
het college blij is met de invalshoek van de gecoro om het project aan de Vaartdijk te
betrekken op de bestaande woningen;
•
het college op 16 september 2013 reeds een onderhandelingsprocedure heeft
opgestart om een ontwerper voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Vaartdijk Borgt aan te duiden, die bijna is afgerond;
•
het nu zaak is om visies te verzamelen;
•
het college reeds beslist heeft om de gemeenteraadscommissie infrastructuur en
omgeving bijeen te roepen om hierover van gedachten te wisselen op 18 maart 2014.

27e zaak:

Het RUP voor de oostkant van de wijk Verbrande Brug aangevraagd door
raadslid Eric Nagels

De gemeenteraad hoort een interpellatie door raadslid Eric NAGELS betreffende voor de
oostkant van de wijk Verbrande Brug:
“Tijdens de gemeenteraad van maart 2013 hadden we voorgesteld dat er voor de
oostkant van de Brug een Masterplan zou worden opgemaakt, zodat er duidelijkheid zou
komen over een verzekerde woonzone op deze locatie, de indeling van de bedrijvenzone,
de verkeersafwikkeling en de verfraaiing van de omgeving.
Daarop werd toen geantwoord door het schepencollege dat er voor deze zone een
ruimtelijk uitvoeringsplan zou worden uitgewerkt.
Volgens onze informatie moet de procedure voor de selectie van een ontwerper voor het
RUP nog worden opgestart en is het nog steeds niet duidelijk waar de nieuwe
ontsluitingsweg zou komen.
Nochtans is het van belang dat alle betrokkenen spoedig rechtszekerheid zouden hebben
omtrent de indeling van dit gebied. Binnenkort zullen opnieuw een aantal door Zeekanaal
opgekochte woningen tegen de vlakte gaan. Het is belangrijk dat dit gebied niet al te lang
een desolate en troosteloze aanblik zou kennen.
Ook is het belangrijk dat de gemeenteraadsleden van in het begin bij het
besluitvormingsproces betrokken worden en niet op het einde van de rit voor voldongen
feiten worden gesteld.
Daarom is het belangrijk dat de bevoegde gemeenteraadscommissie nu reeds bijeen zou
komen, zodat er gediscussieerd kan worden over de verscheidene beleidsopties en de
ruimtelijke mogelijkheden én over de wensen die door de gemeente aan de ontwerper
zullen worden meegedeeld.
Gelet hierop stellen wij voor om:
De bevoegde gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving samen te roepen in
het kader van de voorbereiding van het RUP voor de oostkant van de wijk Verbrande
Brug, zodat er van gedachten kan gewisseld worden over de ruimtelijke mogelijkheden en
de beleidsopties inzake de verzekerde woonzone op deze locatie, de indeling van de
bedrijvenzone, de verkeersafwikkeling en de verfraaiing van de omgeving.”
Burgemeester Marleen MERTENS, bevoegd voor ruimtelijke ordening beantwoordt deze
interpellatie en haalt hierbij de volgende elementen aan:
•
De zone waar huizen worden neergelegd valt buiten de zone van het ruimtelijk
uitvoeringsplan. Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft enkel betrekking op de
linkerzijde.
•
Op 22 augustus 2013 vond een vergadering plaats met het Agentschap Wegen en
Verkeer, Waterwegen en Zeekanaal en de betrokken gemeenten. Tijdens deze
vergadering was er een akkoord om de financiering van de ontsluiting in drie te
delen: het Agentschap Wegen en Verkeer zou instaan voor de aansluiting van de
gewestweg, Waterwegen en Zeekanaal zou zorgen voor de wegenis voor
watergebonden bedrijven en Grimbergen zou instaan voor de wegaanleg voor de zone
voor lokale bedrijven en wonen. In verband hiermee is het duidelijk dat eerst de
centen op de tafel moeten liggen en dat er dan pas plannen kunnen worden gemaakt.
Op 19 december 2013 werd een brief naar Waterwegen en Zeekanaal verzonden om
formeel het akkoord te vragen met deze financieringsregeling. Dit schrijven bleef
onbeantwoord. Inmiddels werd ook een herinneringsmail gestuurd.
•
Er zal eerst een ontwerper moeten worden geselecteerd. Dan kunnen we pas aan tafel
gaan zitten.
28e zaak:

Zwaar verkeer van Krëfel in de Saslaan en Azalealaan aangevraagd door
raadslid Philip Roosen

De gemeenteraad hoort een interpellatie door raadslid Philip ROOSEN betreffende het
zwaar verkeer van Krëfel in de Saslaan en Azalealaan:
“Het mobiliteitsprobleem van deze buurt is nog steeds niet verbeterd. Het zwaar verkeer
is ondertussen zelfs nog meer toegenomen ondanks dat de straten rondom dit bedrijf niet
structureel voorzien zijn voor zwaar verkeer. Het aanleggen van een fietspad en het

bedekken met een nieuwe asfalt laag geeft echter wel een verbetering van de situatie.
Maar het probleem werd tot op heden nog niet structureel aangepakt. Het betreft niet
alleen het debiet aan zwaar vervoer maar tevens ook de hoge snelheid van dergelijk
vervoer.
N-VA Grimbergen vraagt derhalve om:
•
een aanvullend verkeersreglement op te stellen om de snelheid in de buurt tot max.
30km/uur te beperken,
•
na te kijken wat de mogelijkheden zijn voor inrijdend verkeer via de Saslaan en
uitrijdend verkeer via de Azalealaan om zodoende de last te spreiden, ondanks het
feit dat momenteel de wet in se niets voorziet voor eenrichtingsverkeer van zwaar
vervoer,
•
op korte termijn een mobiliteitsplan te ontwikkelen waarbij zwaar vervoer via de
Oostvaartdijk passeert.
Tevens vragen wij aan het huidige college om op korte termijn een visie uit te werken
voor groot Grimbergen waarbij een duidelijke visie wordt uitgewerkt betreffende de
inplanting van bedrijvenzones, woonzones, recreatiezones, schoolzones edm… om
versplintering in de verdere toekomst te vermijden en zodoende situaties zoals zich
vandaag voordien in de Krëfel buurt te vermijden. De ontwikkeling van een dergelijke
visie zal bovendien een meerwaarde betekenen voor de verdere uitwerking van het
masterplan van Strombeek.”
De gemeenteraad neemt akte van het antwoord op deze interpellatie van schepen Paul
HERMANS, bevoegd voor verkeer, waarin deze volgende elementen aanbrengt:
•
De bezorgdheid waaraan raadslid Philip ROOSEN uitdrukking geeft leeft ook bij het
college.
•
In dit verband moet toch rekening gehouden worden met de realisaties van het vorige
bestuur zoals:
- de ontwikkeling van transportroutes;
- de aanwijzing van 7 bedrijvenzones, waarvan Krëfel er één is;
- het feit dat de transportroutes aansluiten op de routes van Vlaanderen;
- de bewegwijzering van de routes;
- het ruimtelijk structuurplan, dat wel degelijk bestaat.
•
De klachten over de verkeerssituatie in Saslaan en Azalealaan hebben geleid tot
onderzoek. In 2010 werd enkel de snelheid bekeken. In 2012 werden ook
voertuigtypes geregistreerd. Voor beide straten en beide richtingen bleek de V85 te
liggen tussen 50 en 54 km per uur. Deze V85 is de snelheid die door 85% van de
bestuurders niet overschreden wordt. Het aandeel vrachtvervoer bedroeg op basis
van de metingen:
- in de Saslaan:
. komende van de brug: 19 %;
. in de richting van de brug: 22 %;
- in de Azalealaan:
. komende van de Steenstraat: 15%;
. komende van de Seringenlaan: 1,5 %.
•
De vaststellingen die gedaan werden duiden niet op een extreme toestand. De huidige
inrichting van de weg is aangepast aan het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Het
heeft geen zin om hier een zone 30 in te stellen. Deze zou niet afgedwongen kunnen
worden.
•

Mondelinge vragen
Vanwege Gerlant Van Berlaer
Er werd bekendgemaakt dat de gemeente Grimbergen een subsidie heeft gekregen voor
een studie betreffende het versterken van haar handelskernen. Aan welke handelskernen
wordt hierbij gedacht?
Antwoord schepen William De Boeck:
De studie in kwestie betreft de totale gemeente en geeft opvolging aan een studie die
reeds eerder werd uitgevoerd en die kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke
website. In deze eerste studie werd een inventaris gemaakt en werden koopstromen
geïnventariseerd wat leidde tot het formuleren van een visie. Binnen deze visie zou het
centrum van Grimbergen versterkt worden met de bedoeling om er "fun shopping" te

bevorderen, terwijl Strombeek-Bever eerder zou worden ontwikkeld voor “run shopping”.
In het centrum van Grimbergen werd bv. reeds uitvoering gegeven aan deze inzichten
door bij de verkoop van het vroegere politiecommissariaat op te leggen dat het zou
moeten worden gebruikt voor horeca-activiteiten.
Vanwege Steven Dupont
•

De nieuwe huisvuilkalenders zijn verdeeld. Naar jammerlijke jaarlijkse traditie staan
er enkele fouten in. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Hoe komt de huisvuilkalender
tot stand? Hoe wordt dit aangemaakt? Hoe zal men de burgers te verwittigen?
Antwoord schepen Eddie Boelens:
De verantwoordelijkheid voor de huisvuilkalender ligt bij het college van
burgemeester en schepenen en bij de dienst Werken in Eigen Beheer. De
voorbereiding gebeurt in overleg met Haviland. Wij excuseren ons dan ook voor de
fouten.

•

Er zou worden overgeschakeld op het veralgemeend gebruik van de e-mailadressen
@grimbergen.be. Bedoeling hierbij was dat de raadsleden die hieraan de voorkeur
gaven de boodschappen verzonden naar hun e-mailadres @grimbergen.be
automatisch zouden kunnen doorzenden naar een e-mailadres van hun keuze. Ik ben
vertrouwd met informatica en ik heb geprobeerd om deze optie in te stellen, maar dit
werkt niet. Heeft dit misschien te maken met het gebruik van Apple-systemen dan
wel Windows-systemen?
Antwoord burgemeester Marleen Mertens:
Wij zijn van deze problematiek niet op de hoogte en zullen dit nakijken.

Vanwege Eric Nagels
In het verslag van de zitting van het schepencollege van 16 december 2013 is een
beslissing opgenomen over de wijziging van de milieuvergunning van de Asfaltcentrale.
Hieruit blijkt dat ooit werd opgelegd om 90% van de grondstoffen aan te voeren via het
water en dat deze norm nooit gehaald werd. Nu zou slechts 25% van de grondstoffen via
het water worden aangevoerd. Omgerekend betekent dit dat 9000 vrachtwagens langs de
Cokeriestraat en de Woluwelaan zouden worden gestuurd.
Antwoord schepen Eddie Boelens:
Je hebt gelijk en ongelijk. De Asfaltcentrale houdt zich inderdaad niet aan de voorwaarden
van de vergunning. In de praktijk wordt slechts 25% van de grondstoffen aangevoerd via
het water. Er is echter wel een engagement om dit op te trekken naar 50%. Hierdoor
worden de voorwaarden meer realistisch gemaakt met een engagement om de
watergebonden aanvoer te verhogen. Enerzijds is het dus een spijtige zaak dat de
opgelegde voorwaarden niet werden gevolgd, anderzijds verbetert de situatie als de
Asfaltcentrale zich houdt aan de nieuwe vergunning. In februari vindt met alle bedrijven
uit de kanaalzone een vergadering plaats over deze problematiek en over de problematiek
van het stof.
Vanwege Marielle Romeyns
Ik ontving zojuist voor mijn deelname aan deze gemeenteraadszitting een stapel papier.
Is het mogelijk om dit digitaal door te sturen?
Antwoord burgemeester Marleen Mertens:
In de komende week zal de opdracht gegund worden om een digitaal notuleringssysteem
voor de vergaderingen te implementeren.
Vanwege Gerlant Van Berlaer
Enige tijd geleden kwam tijdens een gemeenteraadszitting de ongerustheid van
buurtbewoners ter sprake met betrekking tot een mogelijke asverschuiving die zou
worden gerealiseerd bij de werken aan de Benedestraat. Er is toen gezegd dat er geen
asverschuiving was. De aannemer en de landmeter blijken iets anders te zeggen. Een
dergelijke asverschuiving brengt risico's met zich mee. Wat is de ware toedracht?
Antwoord schepen Chris Selleslagh:

Er is slechts één plan waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd. Dat plan moet
gevolgd worden.
Antwoord Marleen Mertens:
Het is best om dit ter plaatse met de ontwerper en de aannemer te bekijken.
Vanwege Bart Laeremans
Ik wens terug te komen op de vraag betreffende de Asfaltcentrale. Nu pas wordt duidelijk
dat slechts 25% van de grondstoffen via het water wordt vervoerd. Kunnen wij daar
controle op uitoefenen?
Antwoord schepen Eddie Boelens:
We hebben niet de middelen om alle vergunningen te controleren. Dat gebeurt wel vaak
bij de aanvraag van nieuwe vergunningen. Dan wordt in gesprek geprobeerd om
eventuele scheve situaties recht te trekken.
Antwoord burgemeester Marleen Mertens:
Als er klachten zijn, gaan we er hoe dan ook achteraan. Maar, er zijn geen klachten over
de Asfaltcentrale.
Antwoord schepen Eddie Boelens:
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat gehouden werd betreffende de
vergunningsaanvraag van de Asfaltcentrale werden geen bezwaarschriften ingediend en
werden er geen vragen gesteld. Zo kwam er ook bij de informatievergadering over de
vergunning van Indaver geen volk: enkel gemeenteraadsleden Eric Nagels en Alena Van
den Bussche waren aanwezig. Er zijn relatief weinig klachten.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergaderingen van 12 en 19 december 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
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