GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 FEBRUARI 2014

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

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw - Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger
in de algemene vergadering
2. Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw – Voordracht van acht bestuurders die de fracties in de
gemeenteraad vertegenwoordigen
3. Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw – Voordracht van
acht bestuurders die de fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigen
4. Vervanging van een lid in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek
5. Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het AGB Grimbergen.
6. Vervanging van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de nv Ethias Gemeen Recht.
7. Kennisneming van de vervanging van een lid van de gemeenteraadscommissie voor
personeel en organisatie.
8. Kennisneming van de vervanging van een lid van de gemeenteraadscommissie die
waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen
van de gemeente.
9. Stand van zaken capaciteit onderwijs
10. Basisonderwijs - Verlenging van de beleidscontracten tussen het CLB NoordwestBrabant en elk van onze gemeentescholen voor de periode van 1 september 2014
t.e.m. 31 augustus 2020
11. Interne kredietaanpassingen met nummers 29, 30 en 31 voor het dienstjaar 2013 Kennisneming
12. Interne kredietaanpassing met nummer 1 voor het dienstjaar 2014 - Kennisneming
13. Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2013 - Wijziging nr. 3 - Kennisneming
14. Aanpassing van het gemeentelijk belastingreglement op de opmaak en de afgifte van
sommige administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand Aanslagjaren 2014-2019

15. Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst Sint-Cornelius
(Molenveld) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring
16. Aanwijzing provinciale ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke
administratieve geldboetes
17. Inzameling van huishoudelijk restafval, grof vuil en snoeihout
18. Den Diepen Boomgaard - Omschakeling van de bestaande huurovereenkomst naar
een erfpachtovereenkomst voor een duur van 50 jaar
19. Stand van zaken parking C
20. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de
gemeente Grimbergen betreffende het beheer van een gedeelte van de Drijfstraat te
Grimbergen
21. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het wijzigen van eenrichtingsverkeer naar beperkt eenrichtingsverkeer in de
Pastorijstraat
22. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van 2 parkeerplaatsen met beperkte tijdsduur op het SintAmandsplein
23. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van 2 parkeerplaatsen voor personen met een handicap op
de parking van het openluchtzwembad 'Lammekes'
24. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een snelheidsbeperking van 30 km/u voor voertuigen
waarvan de maximum toegelaten massa hoger is dan 5 ton in de Poddegemstraat
25. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van het parkeerverbod in de Adriaan Walraevensstraat ter hoogte
van huisnummer 34
26. Lokale politie - Samenaankoop elektriciteit voor de periode 2015-2017
27. Lokale politie - Delegatie bevoegdheid aanwerving politiepersoneel aan de
burgemeester
28. Lokale politie - Permanente openstelling van vacatures in het operationeel en
administratief kader te begeven bij de mobiliteitcycli 2014
29. Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven bij
mobiliteit

Toegevoegde agendapunten
30. Plannen voor de Westvaartdijk aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
31. Actieplan voor de ondersteuning van buurtinformatienetwerken in onze gemeente
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
32. Verwerking van Argentijns gif bij Indaver in Grimbergen aangevraagd door raadslid
Eric Nagels
33. Aanpak huisjesmelkerij en onvergunde opdeling van woningen aangevraagd door
Marielle Romeyns

Mondelinge vragen

Besloten zitting
34. Lokale politie - Toewijzing van de functies van inspecteur opengesteld bij de vijfde
mobiliteitscyclus 2013 - Betrekking van inspecteur wijkdienst

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.

Bij loting word schepen Trui Olbrechts aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
Schepen Chris Selleslagh vervoegt de vergadering.
1e zaak:

Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen 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 beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2013;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen van 3 februari 2014 houdende goedkeuring van de wijziging van
de statuten zoals reeds voorafgaandelijk goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 29 augustus 2013;
Overwegende dat artikel 6 van deze gewijzigde statuten bepaalt dat de algemene
vergadering van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen 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 19 van
de statuten tevens dient te worden voorgedragen als bestuurder in de raad van bestuur;
Oerwegende 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 het gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw en de voordracht
van deze vertegenwoordiger in de raad van bestuur waaruit blijkt dat:
•
19 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Marc VAN
GODTSENHOVEN;
•
9 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Vera VAN IMPE;
•
1 ongeldige stem op 30 stemmers wordt uitgebracht;
•
1 blanco stem op 30 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger
met meervoudig stemrecht in de algemene vergadering van het gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen 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;
het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw.

2e zaak:

Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw – Voordracht van acht bestuurders die de
fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigen

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 beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2013;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen van 3 februari 2014 houdende goedkeuring van de wijziging van
de statuten zoals reeds voorafgaandelijk goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 29 augustus 2013;
Overwegende dat artikel 19 van deze gewijzigde statuten bepaalt dat de raad van bestuur
van deze vzw o.a. bestaat uit negen vertegenwoordigers die worden voorgedragen door
de gemeenteraad, met name:
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger vermeld in artikel 6, a, van de statuten;
•
acht bestuurders die de fracties vertegenwoordigen die in de gemeenteraad
vertegenwoordig zijn. Elke fractie heeft recht op één bestuurder. De overblijvende
mandaten worden toegewezen volgens het principe van de evenredige
vertegenwoordiging;
Overwegende dat de heer Marc Van Godtsenhoven in zitting van heden werd aangeduid
als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen en tevens werd voorgedragen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in de raad van bestuur;
Overwegende dat vervolgens ook dient overgegaan te worden tot de voordracht van acht
bestuurders die de fracties vertegenwoordigen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd
zijn;
Overwegende dat - overeenkomstig de in de statuten vastgestelde berekeningswijze - de
verdeling van deze acht mandaten over de politieke fracties in de gemeenteraad als volgt
is:
•
CD&V:
2 mandaten
•
Open VLD:
1 mandaat
•
Groen:
1 mandaat
•
Vernieuwing:
1 mandaat
•
N-VA:
1 mandaat
•
UF:
1 mandaat
•
sp.a:
1 mandaat
Overwegende dat artikel 19 van de statuten tevens bepaalt dat de raad van bestuur
wordt samengesteld door en uit de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering;
Overwegende dat de fracties CD&V, Groen en sp.a - overeenkomstig de in de statuten
vastgestelde berekeningswijze - evenveel vertegenwoordigers hebben in de algemene
vergadering als in de raad van bestuur;
Overwegende dat bijgevolg de door hun fractie in de algemene vergadering voorgedragen
vertegenwoordigers ook automatisch worden voorgedragen voor de raad van bestuur;
Overwegende dat de fracties Open VLD, Vernieuwing, N-VA en UF - overeenkomstig de in
de statuten vastgestelde berekeningswijze - over één vertegenwoordiger minder
beschikken in de raad van bestuur dan in de algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van 7 februari 2014 aan de fractievoorzitters met betrekking tot de
voordracht van hun vertegenwoordiger(s) voor de raad van bestuur;
Overwegende dat de volgende personen door hun politieke fractie werden voorgedragen
als bestuurder voor het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw:
•
voor de fractie CD&V:
- Hubert SWALENS

•
•
•
•
•
•

- Jannik GROOTEN
voor de fractie Open VLD:
- Christian DONNEUX
voor de fractie Groen:
- Ria TURCKSIN
voor de fractie Vernieuwing:
- Karlijne VAN BREE
voor de fractie N-VA:
- Elke van Neyghem
voor de fractie UF:
- Jean Dewit
voor de fractie sp.a:
- Thierry TIMMERMANS

Overwegende dat op basis van deze voordrachten wordt voldaan aan de bepaling dat ten
hoogste twee derde van de bestuurders voorgedragen door de gemeente van hetzelfde
geslacht mag zijn (cf. artikel 19 van de statuten);
Gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van acht bestuurders die de fracties
vertegenwoordigen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn voor het gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw;
Overwegende dat uit deze
als volgt werd gestemd:
•
Hubert SWALENS
•
Jannik GROOTEN
•
Christian DONNEUX
•
Ria TURCKSIN
•
Karlijne VAN BREE
•
Elke VAN NEYGHEM
•
Jean DEWIT
•
Thierry TIMMERMANS

geheime stemming blijkt dat op de hiernavolgende personen
28
28
28
26
21
27
20
25

ja-stemmen
ja-stemmen
ja-stemmen
ja-stemmen
ja-stemmen
ja-stemmen
ja-stemmen
ja-stemmen

0
0
0
1
1
0
5
0

neen-stemmen
neen-stemmen
neen-stemmen
neen-stem
neen-stem
neen-stemmen
neen-stemmen
neen-stemmen

2
2
2
3
8
3
5
5

onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen;

BESLIST:
Artikel 1.
De volgende acht personen voor te dragen voor opname in de raad van bestuur van het
gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
vzw als vertegenwoordigers van de fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn
in:
•
voor de fractie CD&V:
- Hubert SWALENS
- Jannik GROOTEN
•
voor de fractie Open VLD:
- Christian DONNEUX
•
voor de fractie Groen:
- Ria TURCKSIN
•
voor de fractie Vernieuwing:
- Karlijne VAN BREE
•
voor de fractie N-VA:
- Elke VAN NEYGHEM
•
voor de fractie UF:
- Jean DEWIT
•
voor de fractie sp.a:
- Thierry TIMMERMANS
Art. 2.
Deze beslissing over te maken aan het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw.
De heer Jean Dewit vervoegt de vergadering.

3e zaak:

Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw –
Voordracht van acht bestuurders die de fracties in de gemeenteraad
vertegenwoordigen

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 25 van deze gewijzigde statuten bepaalt dat de raad van bestuur
van deze vzw o.a. bestaat uit negen vertegenwoordigers die worden voorgedragen door
de gemeenteraad, met name:
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger vermeld in artikel 7, a, van de statuten;
•
acht bestuurders die de fracties vertegenwoordigen die in de gemeenteraad
vertegenwoordigd zijn. Elke fractie heeft recht op één bestuurder. De overblijvende
mandaten worden toegewezen volgens het principe van de evenredige
vertegenwoordiging;
Overwegende dat de heer Marc VAN GODTSENHOVEN door de gemeenteraad in zitting
van 23 januari 2014 werd aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van de vzw Heemschut en tevens werd voorgedragen als gemeentelijke
vertegenwoordiger in de raad van bestuur;
Overwegende dat vervolgens ook dient overgegaan te worden tot de voordracht van acht
bestuurders die de fracties vertegenwoordigen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd
zijn;
Overwegende dat - overeenkomstig de in de statuten vastgestelde berekeningswijze - de
verdeling van deze acht mandaten over de politieke fracties in de gemeenteraad als volgt
is:
•
CD&V:
2 mandaten
•
Open VLD:
1 mandaat
•
Groen:
1 mandaat
•
Vernieuwing:
1 mandaat
•
N-VA:
1 mandaat
•
UF:
1 mandaat
•
sp.a:
1 mandaat
Overwegende dat artikel 24 van de statuten tevens bepaalt dat de raad van bestuur
wordt samengesteld door en uit de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering;
Overwegende dat de fracties CD&V, Groen en sp.a - overeenkomstig de in de statuten
vastgestelde berekeningswijze - evenveel vertegenwoordigers hebben in de algemene
vergadering als in de raad van bestuur;
Overwegende dat bijgevolg de door hun fractie in de algemene vergadering voorgedragen
vertegenwoordigers ook automatisch worden voorgedragen voor de raad van bestuur;
Overwegende dat de fracties Open VLD, Vernieuwing, N-VA en UF - overeenkomstig de in
de statuten vastgestelde berekeningswijze - over één vertegenwoordiger minder
beschikken in de raad van bestuur dan in de algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van 7 februari 2014 aan de fractievoorzitters met betrekking tot de
voordracht van hun vertegenwoordiger(s) voor de raad van bestuur;
Overwegende dat de volgende personen door hun politieke fractie werden voorgedragen
als bestuurder voor het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw:
•
voor de fractie CD&V:
- Kirsten HOEFS
- Karl VERDICKT
•
voor de fractie Open VLD:

•
•
•
•
•

- Els HANSSENS
voor de fractie Groen:
- Marc ROELANDT
voor de fractie Vernieuwing:
- Nancy BOGEMANS
voor de fractie N-VA:
- Monique MOYSON
voor de fractie UF:
- Anne DEMAN
voor de fractie sp.a:
- Mark CUVELIER

Overwegende dat op basis van deze voordrachten wordt voldaan aan de bepaling dat ten
hoogste twee derde van de bestuurders voorgedragen door de gemeente van hetzelfde
geslacht mag zijn (cf. artikel 25 van de statuten);
Gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van acht bestuurders die de fracties
vertegenwoordigen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn voor het gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw;
Overwegende dat uit deze geheime stemming
als volgt werd gestemd:
•
Kirsten HOEFS
24 ja-stemmen
•
Karl VERDICKT
25 ja-stemmen
•
Els HANSSENS
27 ja-stemmen
•
Marc ROELANDT
25 ja-stemmen
•
Nancy BOGEMANS
19 ja-stemmen
•
Monique MOYSON
24 ja-stemmen
•
Anne DEMAN
19 ja-stemmen
•
Mark CUVELIER
24 ja-stemmen

blijkt dat op de hiernavolgende personen
4
3
1
3
7
2
6
2

neen-stemmen
neen-stemmen
neen-stem
neen-stemmen
neen-stemmen
neen-stemmen
neen-stemmen
neen-stemmen

3
3
3
3
5
5
6
5

onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen
onthoudingen

BESLIST:
Artikel 1.
De volgende acht personen voor te dragen voor opname in de raad van bestuur van het
gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw als vertegenwoordigers
van de fracties die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn:
•
voor de fractie CD&V:
- Kirsten HOEFS
- Karl VERDICKT
•
voor de fractie Open VLD:
- Els HANSSENS
•
voor de fractie Groen:
- Marc ROELANDT
•
voor de fractie Vernieuwing:
- Nancy BOGEMANS
•
voor de fractie N-VA:
- Monique MOYSON
•
voor de fractie UF:
- Anne DEMAN
•
voor de fractie sp.a:
- Mark CUVELIER
Art. 2.
Deze beslissing over te maken aan het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap
Heemschut vzw.
4e zaak:

Vervanging van een lid in het beheersorgaan van de gemeentelijke
openbare bibliotheek

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 de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het organiek reglement van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 1989 en laatst
gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 12 februari 1995;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2013 betreffende de
aanduiding van 24 leden in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek, waarvan 12 afgevaardigden van de politieke strekkingen van de
gemeenteraad en 12 vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen;
Overwegende dat mevrouw Inge ROGGEN hierbij werd aangeduid als afgevaardigde voor
de fractie sp.a;
Gelet op het schrijven van 6 februari 2014 waarmee de voorzitter van de fractie sp.a
meldt dat in de vervanging van mevrouw Inge ROGGEN dient voorzien te worden
aangezien ze verhuisde naar een andere gemeente;
Overwegende dat de fractie sp.a met dezelfde brief van 6 februari 2014 de heer Stef
GROSJEAN voordraagt als lid in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek ter vervanging van mevrouw Inge ROGGEN;
Gaat over tot een geheime stemming over de voordracht van de heer Stef GROSJEAN als
afgevaardigde van de fractie sp.a in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek, waaruit blijkt dat 31 ja-stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Inge ROGGEN als afgevaardigde van de
politieke strekkingen van de gemeenteraad in het beheersorgaan van de gemeentelijke
openbare bibliotheek.
Art. 2.
De heer Stef GROSJEAN aan te duiden als afgevaardigde van de politieke strekkingen van
de gemeenteraad in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek ter
vervanging van mevrouw Inge ROGGEN.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan de betrokkenen en aan de voorzitter van
het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
5e zaak:

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het AGB Grimbergen.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29-8-2013 betreffende de aanduiding van de
leden van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Grimbergen;
Overwegende dat mevrouw Jeannine THIELEMANS hierbij werd aangeduid als
gewaarborgde vertegenwoordiger voor de fractie sp.a;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 12-12-2013 kennis nam van het ontslag
van mevrouw Jeannine THIELEMANS als gemeenteraadslid met ingang van 1-1-2014;
Overwegende dat mevrouw Jeannine THIELEMANS haar mandaat overeenkomstig artikel
15 van het gemeentedecreet bleef uitoefenen tot haar opvolger, mevrouw Marielle
ROMEYNS, werd geïnstalleerd (cf. gemeenteraad 23-1-2014);
Overwegende dat ten gevolge hiervan in de vervanging van mevrouw Jeannine
THIELEMANS in de raad van bestuur van het AGB Grimbergen dient voorzien te worden;
Overwegende dat de fractie sp.a raadslid Marielle ROMEYNS, wonende Triohofstraat 8 te
1850 Grimbergen, voordraagt ter vervanging van mevrouw Jeannine THIELEMANS;
Overwegende dat wordt vastgesteld dat de samenstelling van de raad van bestuur na
deze vervanging nog steeds voldoet aan de bepaling van artikel 13, §1, tweede lid, van
de statuten;

Gaat over tot een geheime stemming over de aanduiding van Marielle ROMEYNS als lid
van de raad van bestuur van het AGB Grimbergen waaruit blijkt dat 31 ja-stemmen op 31
stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Jeannine THIELEMANS als lid van de raad
van bestuur van het AGB Grimbergen.
Art. 2.
Mevrouw Marielle ROMEYNS, wonende Triohofstraat 8 te 1850 Grimbergen, als lid van de
raad van bestuur van het AGB Grimbergen aan te duiden ter vervanging van mevrouw
Jeannine THIELEMANS.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing ter kennisneming over te maken aan de betrokkenen en
aan de voorzitter van het AGB Grimbergen.
Mevrouw Elke Wouters vervoegt de vergadering.
6e zaak:

Vervanging van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van de nv Ethias Gemeen Recht.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23-5-2013 waarbij mevrouw Jeannine
THIELEMANS werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de nv Ethias Gemeen Recht;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 12-12-2013 kennis nam van het ontslag
van mevrouw Jeannine THIELEMANS als gemeenteraadslid met ingang van 1-1-2014;
Overwegende dat in haar vervanging als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van de nv Ethias Gemeen Recht dient voorzien te worden;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de nv Ethias Gemeen Recht
waaruit blijkt dat:
•
24 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Marielle ROMEYNS;
•
6 stemmen op 32 stemmers worden uitgebracht op naam van Eric NAGELS;
•
2 ongeldige stemmen op 32 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Jeannine THIELEMANS als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de nv Ethias
Gemeen Recht.
Art. 2.
Mevrouw Marielle ROMEYNS als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de nv Ethias Gemeen Recht aan te duiden in vervanging van mevrouw
Jeannine THIELEMANS.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing ter kennisneming over te maken aan de betrokkenen en
aan de nv Ethias Gemeen Recht.
7e zaak:

Kennisneming van de vervanging van een lid van de
gemeenteraadscommissie voor personeel en organisatie.

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 25-4-2013 kennis nam van de
samenstelling van de vier gemeenteraadscommissies op basis van de door de fracties
ingediende voordrachtsakten;

Overwegende dat mevrouw Jeannine THIELEMANS hierbij door de fractie sp.a aangeduid
werd om te zetelen in de gemeenteraadscommissie personeel en organisatie;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 12-12-2013 kennis nam van het ontslag
van mevrouw Jeannine THIELEMANS als gemeenteraadslid met ingang van 1-1-2014;
Overwegende dat de fractie sp.a derhalve in haar vervanging als lid van de
gemeenteraadscommissie personeel en organisatie dient te voorzien;
Overwegende dat de fractie dit mandaat in deze gemeenteraadscommissie dient toe te
wijzen door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat deze akte van voordracht om ontvankelijk te zijn ten minste
ondertekend moet zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het
kandidaat-commissielid deel uitmaakt;
Gelet op het schrijven van 29-1-2014 aan de voorzitter van de fractie sp.a met het
verzoek om d.m.v. de bijgevoegde voordrachtsakte een gemeenteraadslid voor te dragen
ter vervanging van mevrouw Jeannine THIELEMANS als lid van de
gemeenteraadscommissie personeel en organisatie;
Gelet op de door de politieke fractie sp.a ingediende voordrachtsakte van 6-2-2014
waarbij mevrouw Marielle ROMEYNS wordt aangeduid als lid van de
gemeenteraadscommissie personeel en organisatie;
Overwegende dat deze voordrachtakte geldig is daar deze akte ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de betrokken fractie;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Jeannine THIELEMANS als lid van de
gemeenteraadscommissie personeel en organisatie.
Art. 2.
Kennis te nemen van de aanduiding door de fractie sp.a van gemeenteraadslid Marielle
ROMEYNS als lid van de gemeenteraadscommissie personeel en organisatie.
Art. 3.
Een afschrift van deze beraadslaging ter kennisneming over te maken aan de
betrokkenen en aan de voorzitter van de fractie sp.a.
8e zaak:

Kennisneming van de vervanging van een lid van de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de
gemeente.

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 25-4-2013 kennis nam van de
samenstelling van de vier gemeenteraadscommissies op basis van de door de fracties
ingediende voordrachtsakten;
Overwegende dat mevrouw Jeannine THIELEMANS hierbij door de fractie sp.a aangeduid
werd om te zetelen in de gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van
het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 12-12-2013 kennis nam van het ontslag
van mevrouw Jeannine THIELEMANS als gemeenteraadslid met ingang van 1-1-2014;
Overwegende dat de fractie sp.a derhalve in haar vervanging als lid van de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op
het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente dient te voorzien;
Overwegende dat de fractie dit mandaat in deze gemeenteraadscommissie dient toe te
wijzen door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;

Overwegende dat deze akte van voordracht om ontvankelijk te zijn ten minste
ondertekend moet zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het
kandidaat-commissielid deel uitmaakt;
Gelet op het schrijven van 29-1-2014 aan de voorzitter van de fractie sp.a met het
verzoek om d.m.v. de bijgevoegde voordrachtsakte een gemeenteraadslid voor te dragen
ter vervanging van mevrouw Jeannine THIELEMANS als lid van de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op
het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente;
Gelet op de door de politieke fractie sp.a ingediende voordrachtsakte van 6-2-2014
waarbij mevrouw Marielle ROMEYNS wordt aangeduid als lid van de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op
het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente;
Overwegende dat deze voordrachtakte geldig is daar deze akte ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de betrokken fractie;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Jeannine THIELEMANS als lid van de
gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op
het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente.
Art. 2.
Kennis te nemen van de aanduiding door de fractie sp.a van gemeenteraadslid Marielle
ROMEYNS als lid van de gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
Art. 3.
Een afschrift van deze beraadslaging ter kennisneming over te maken aan de
betrokkenen en aan de voorzitter van de fractie sp.a.
9e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

hoort een toelichting van schepen Patrick Vertongen over de stand van het dossier
betreffende initiatieven om de capaciteit van het gemeentelijk basisonderwijs te vergroten
waarin deze meedeelt dat:
•
de bouvergunning voor de gemeentelijke basisschool ’t Mierken te Beigem ongeveer
14 dagen geleden werd goedgekeurd en dat het bestek eerstdaags verwacht wordt;
•
er in verband met de plaatsing van klascontainers voor de gemeentelijke basisschool
De Negensprong in Borgt een kink in de kabel is gekomen omdat de prijs van de
offerte voor de aanleg van een fundering driemaal hoger uitviel dan verwacht.
Rekening houdend hiermee werd aan drie andere aannemers een offerte gevraagd. Er
wordt verwacht dat de prijs ongeveer met de helft zal dalen;
•
de gesprekken in verband met de mogelijke verwerving van de loods naast de
gemeentelijke basisschool ’t Villegastje te Strombeek-Bever constructief zijn en dat
het dossier in de goede richting zit.

10e zaak:

Basisonderwijs - Verlenging van de beleidscontracten tussen het CLB
Noordwest-Brabant en elk van onze gemeentescholen voor de periode van
1 september 2014 t.e.m. 31 augustus 2020

Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 23 februari 2006 overging tot de
goedkeuring van de beleidscontracten, afgesloten tussen elk van onze scholen en het CLB
Noordwest-Brabant voor de periode van 1 september 2006 tot 31 augustus 2009;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2009 en 15 december 2011
waarin over werd gegaan tot de verlenging van deze beleidscontracten voor de periodes

van respectievelijk 1 september 2009 tot 31 augustus 2012 en 1 september 2012 tot 31
augustus 2014;
Gelet op het feit dat zoals beschreven in de omzendbrief CLB/2005/03 van 14 oktober
2005, laatst gewijzigd op 25 oktober 2013, met betrekking tot de omkadering 2014-2017,
deze beleidscontracten zonder opzegging vóór 31 december 2013, vanaf 1 september
2014 stilzwijgend worden verlengd;
Overwegende dat deze verlenging een periode van 6 schooljaren behelst;
Overwegende dat de schoolhoofden in de schoolhoofdenvergadering van 22 november
2013 overeen kwamen dat deze contracten verlengd mogen worden voor de periode van
1 september 2014 t.e.m. 31 augustus 2020, mits aanpassingen;
Overwegende dat de overeengekomen inhoud van de beleidscontracten voor verplicht
advies voorgelegd werd aan de schoolraden van de gemeentelijke basisscholen;
Gelet op het advies van de respectievelijke schoolraden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De voorgestelde beleidscontracten, die moeten worden afgesloten tussen elk van de
gemeentelijke basisscholen en het CLB Noordwest-Brabant voor de periode van 1
september 2014 t.e.m. 31 augustus 2020, goed te keuren.
Art. 2.
In het dossier van de dienst Personeel en Organisatie een goedgekeurd beleidscontract
van elk van onze scholen te bewaren met de vermelding "goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 27 februari 2014", gevolgd door de handtekening van de
gemeentesecretaris en de voorzitter van de gemeenteraad. Aan elk van de gemeentelijke
basisscholen en het CLB Noordwest-Brabant een ondertekend beleidscontract te
bezorgen.
11e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 29, 30 en 31 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 13 januari 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 29 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 27 januari 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 30 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 3 februari 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 31 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 29
GBB-OW/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 947.999,58

GBB-OW/0200-00/2250900/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 12.000,00

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

€ 34.615,00

-€ 277,58

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

€ 25.520,12

-€ 1.138,77

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

€ 32.800,00

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

€ 19.036,26

GBB-FIN/0119-01/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.650,00

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

€ 1.513,46

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

€ 5.853,38

GBB-WIEB/0119-02/6124040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 13.802,90

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

€ 13.270,75

€ 14,20

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

€ 157.199,33

€ 126,93

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

€ 8.677,96

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

€ 21.841,04

€ 625,82

GBB-FIN/0309-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 9.920,00

€ 1.777,09

GBB-OW/0750-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 520,00

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

€ 4.908,92

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

€ 28.662,02

-€ 5.021,30
€ 5.021,30

€ 1.416,35
-€ 513,48
€ 513,48
-€ 67,51
€ 67,51
-€ 141,13

-€ 2.402,91

-€ 179,54
€ 179,54
-€ 1.717,33

GBB-OND/0802-00/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.186,59

GBB-FIN/0820-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 19.480,00

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

€ 5.828,49

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

€ 1.256,54

GBB-BEIG/0899-01/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.190,20

GBB-BEIG/0899-01/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.392,84

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

€ 27.826,34

GBB-WIEB/0680-00/6492010/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 124,00

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

€ 582,34

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

€ 2.355,40

GBB-WJ/0908-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

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

€ 1.000,00

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

€ 1.565,00

GBB-BIB/0703-00/6124030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 400,00

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

€ 11.286,47

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

€ 2.137,78

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

€ 607.064,98

GBB-FIN/0670-00/6110600/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 37.000,00

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

€ 557,11

GBB-FIN/0750-03/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 100,00

GBB-FIN/0899-02/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 33.554,35

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

€ 9.813,04

ACT-75/0908-01/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

ACT-75/0908-01/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.000,00

GBB-WIEB/0309-00/6110300/

€ 3.449,49

-€ 389,87
€ 2.107,20
-€ 129,00
€ 129,00
-€ 262,03
€ 262,03
-€ 30,50
€ 30,50
-€ 177,33
€ 177,33
-€ 172,20
€ 172,20
-€ 0,84
€ 0,84
-€ 942,45
€ 942,45
-€ 3.470,13
€ 3.470,13
-€ 70,00
€ 70,00
-€ 925,00
€ 925,00
-€ 375,00
€ 375,00
-€ 270,00

BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
GBB-FIN/0309-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.940,00

GBB-ECZ/0500-00/6120990/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

GBB-FIN/0500-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 10.225,00

GBB-OW/0990-00/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.400,00

GBB-FIN/0990-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.170,00

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

€ 116.132,47

GBB-FIN/0030-00/6140600/
BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN/U

€ 352,12

Budgetartikel

Krediet

€ 270,00
-€ 210,00
€ 210,00
-€ 120,00
€ 120,00
-€ 100,00
€ 100,00
Verhoging

Verlaging

I.K. 30
GBB-LOG/0200-00/6129010
/BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.000,00

€ 62,80

GBB-LOG/0200-00/6100250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.000,00

€ 62,80

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

€ 47.542,11

€ 1.566,48

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

€ 132.412,39

€ 763,92

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

€ 405,01

€ 405,01

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

€ 9.700,00

€ 1.075,38

GBB-L/0390-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 13.000,00

€ 1.360,15

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

€ 35.100,00

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

€ 6.275,05

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

€ 22.466,86

GBB-WJ/0750-02/6129900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 600,00

GBB-FIN/0750-03/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 170,00

GBB-OND/0802-00/6160150/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.796,72

GBB-FIN/0899-03/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.531,87

€ 60,10

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

€ 89.519,87

€ 2.389,44

GBB-FIN/0030-00/6401010/

€ 116.032,47

€ 2.435,53
€ 715,53
€ 715,53
€ 58,97
€ 58,97
€ 60,10

€ 3.467,66

BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN/U
GBB-FIN/0050-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 34.337,42

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

€ 148.057,02

GBB-WIEB/0119-00/6110460/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.313,47

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

€ 26.692,80

GBB-FIN/0119-00/6100400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 8.750,00

GBB-WIEB/0119-02/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 750,00

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

€ 157.326,26

GBB-OW/0119-02/6100300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.058,75

GBB-WIEB/0119-02/6100300/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.078,22
€ 2.233,36
€ 2.233,36
€ 458,32
€ 458,32
€ 53,28
€ 53,28
€ 1.058,75
€ 1.058,75

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

€ 378,63

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

€ 13.284,95

GBB-OW/0200-00/6140400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 65.878,00

€ 397,55

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

€ 118.838,65

€ 2.700,00

GBB-FIN/0490-00/6160500/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN/U

€ 210,01
€ 210,01

€ 2.700,00

GBB-OW/0750-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.500,00

GBB-OW/0750-00/6140200/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 340,46

GBB-HUMB/0899-02/6123020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.413,89

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

€ 2.504,95

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

€ 1.360,00

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

€ 3,41
€ 3,41
€ 517,48
€ 517,48
€ 205,82
€ 205,82

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

€ 6.096,59

GBB-BBS/0991-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.000,00

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

€ 650,00

GBB-FIN/0030-00/6140600/
BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN/U

€ 452,12

€ 87,78
€ 87,78
€ 24,49
€ 24,49

I.K. 31
ACT-125/0902-00/6132040/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 800,00

€ 800,00

ACT-125/0902-00/6149900/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 200,00

€ 200,00

ACT-135/0902-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 590,00

€ 590,00

ACT-137/0902-00/6132040/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 400,00

€ 400,00

ACT-137/0902-00/6133000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 600,00

€ 600,00

ACT-132/0902-00/6132070/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 0,00

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

€ 116.138,65

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

€ 5.037,50

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

€ 2.010,28

GBB-WIEB/0119-02/6110300/
BESTUUR/CBS/80/IE-GEEN/U

€ 2.590,00
€ 466,67
€ 466,67
€ 10,70
€ 10,70

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

€ 131.648,47

€ 139,43

GBB-WIEB/0210-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.000,00

€ 2.112,03

GBB-WIEB/0210-00/6110600/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.500,00

€ 89,89

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

€ 49.108,59

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

€ 1.334.457,60

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

€ 816.575,32

GBB-FIN/0740-03/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 58.516,41

GBB-FIN/0740-03/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 41.000,00

GBB-OW/0200-00/6140400/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 65.480,45

GBB-BBS/0991-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 5.087,78

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

€ 112.564,81

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

€ 15.080,13

€ 1.000,00

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

€ 1.898,00

€ 200,00

€ 2.341,35
€ 7.232,10
€ 7.232,10
€ 879,03
€ 879,03
€ 253,51
€ 253,51
€ 1.200,00

12e zaak:

Interne kredietaanpassing met nummer 1 voor het dienstjaar 2014 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 2014
dienden gewijzigd te worden;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 27 januari 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 1 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassing wordt ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 1
GBB-OW/0119-00/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 47.655,00

GBB-OW/0490-00/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 9.000,00

GBB-WIEB/0309-00/6160030/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 5.225,00

GBB-WIEB/0680-00/6130100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.187,50

€ 972,80
€ 972,80
€ 1.124,44
€ 713,41

GBB-WIEB/0309-00/6100100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 424,44

GBB-WIEB/0309-00/6160150/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 700,00

GBB-WIEB/0680-00/6140100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 39.388,90

€ 713,41

ACT-159/0739-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 300,00

€ 20,00

ACT-159/0739-00/6120050/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 20,00

GBB-OW/0740-03/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 21.195,00

GBB-OW/0740-03/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 245,00

GBB-SPORT/0740-00/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 7.150,00

GBB-SPORT/0740-00/6150500/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 400,00

GBB-FIN/0740-02/6111000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 159.600,00

GBB-FIN/0740-00/6111000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.700,00

GBB-LOG/0820-00/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.050,00

GBB-AC/0820-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 11.100,00

GBB-FIN/0869-03/6111000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 21.750,00

GBB-FIN/0869-04/6111000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 13.400,00

GBB-OW/0200-00/2200800/
BESTUUR/CBS/600/IE-18/U

€ 130.000,00

GBB-OW/0310-00/2230000/
BESTUUR/CBS/500/IE-18/U

13e zaak:

€ 245,00

€ 7,00
€ 7,00
€ 1.300,00
€ 1.300,00
€ 83,00
€ 83,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 728,00
€ 728,00

Administratief toezicht op het OCMW - Budget 2013 - Wijziging nr. 3 Kennisneming

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 150 en 156;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet waarvan sprake;
Gelet op het door de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 december 2011
vastgestelde financieel meerjaren 2012-2014;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2013 houdende kennisneming van
het budget 2013 van het OCMW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2013 houdende kennisneming
van budgetwijziging nr. 1 voor 2013 van het OCMW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2013 houdende
kennisneming van budgetwijziging nr. 2 voor 2013 van het OCMW;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 december 2013
budgetwijziging nr. 3 voor 2013 heeft vastgesteld;
Overwegende dat deze wijziging een fysieke terugbetaling op 10/12/2013 aan de
gemeente van € 596.051,32 betreft;
Overwegende dat het managementteam van het OCMW hierover een gunstig advies heeft
uitgebracht;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 12 november 2013 een
gunstig advies heeft uitgebracht nopens de wijze van verrekening van het financieel
overschot vervat in de rekening 2012;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST:
Artikel 1.
Budgetwijziging nr. 3 van het OCMW voor 2013 voor kennisneming te aanvaarden.
Art 2.
Aan de financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit voor
kennisgeving schriftelijk over te maken aan het OCMW en de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
14e zaak:

Aanpassing van het gemeentelijk belastingreglement op de opmaak en de
afgifte van sommige administratieve documenten van de bevolking en
burgerlijke stand - Aanslagjaren 2014-2019

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van
28 mei 2010;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2014 - 2019 van een belastingreglement op de opmaak en de afgifte van
sommige administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand;
Overwegende dat de federale retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs
16,00 euro bedraagt vanaf 1 februari 2014;
Overwegende dat het de gemeente vrijstaat bovenop dit bedrag een gemeentebelasting
te heffen, aangezien het bedrag van 3,75 euro dat door de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer als vergoeding voor de gemeentelijke administratieve kost in
verband met de afgifte van het internationaal rijbewijs werd teruggestort vervalt;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De tabel onder artikel 2 - aanslagvoet, berekening van het gemeentelijk
belastingreglement op de opmaak en de afgifte van sommige administratieve documenten
van de bevolking en burgerlijke stand als volgt gewijzigd vast te stellen met ingang van 1
maart 2014:
tarief
opmaak en afgifte van documenten, akten en
inlichtingen van de dienst bevolking en burgerlijke
stand

3,00 euro

attest van woonst, samenstelling van gezin, bewijs van
leven

gratis

afgifte van de elektronische identiteitskaarten en
verblijfskaarten

officiële kostprijs voor het
aanmaken + 5,00 euro

afgifte van kids-ID

officiële kostprijs voor het
aanmaken

afgifte van de identiteitsstukken voor kinderen jonger
dan 12 jaar (wordt afgeleverd bij de eerste inschrijving
van het kind in de bevolkingsregisters of in het
wachtregister)

gratis

afgifte van identiteitsbewijzen, met foto, voor
verblijven in het buitenland, voor kinderen jonger dan

3,00 euro

12 jaar (enkel van toepassing op niet-Belgen)
afgifte van trouwboekjes

25,00 euro (incl. 3,00 euro
belasting op het
huwelijksuittreksel in het
boekje)

afgifte van reispassen voor verblijf in het buitenland

officiële kostprijs voor het
aanmaken +
•
14,00 euro en het bedrag
van de consulaire zegels
voor personen vanaf 18
jaar
•
9 euro voor personen tot
en met 17 jaar

afgifte van een attest van immatriculatie

15,00 euro

de afgifte van een rijbewijs
•

een nationaal en voorlopig rijbewijs in
bankkaartmodel

•

voor een internationaal rijbewijs

•

de verlenging van de geldigheidsduur van het
rijbewijs categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1)
om medische redenen

5,00 euro boven op de prijs
die door de federale
overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer wordt aangerekend
geen belasting

het eensluidend verklaren van documenten en stukken

3,00 euro

afgifte van een uittreksel uit het strafregister

3,00 euro

afgifte van een moraliteitsattest

5,00 euro

dossierkosten
•

tenlastenneming:

25,00 euro

•

legalisatie nationaliteit:

5,00 euro

•

volledig dossier nationaliteit:

10,00 euro

genealogische opzoekingen:

40 euro/uur

Schepen Eddie Boelens verlaat de vergadering.
15e zaak:

Administratief toezicht op de kerkbesturen - Bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) - Meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2006
houdende vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de
erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 inzake de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid punt 5;
Overwegende dat een meerjarenplan 2014-2019 van het bestuur van de eredienst SintCornelius (Molenveld) door het centraal kerkbestuur zelf werd vastgesteld op 19
december 2013 en bij de gemeente is toegekomen op 24 december 2013;

Overwegende dat het laattijdig indienen van dit meerjarenplan berust op het feit dat de
kerkfabriek waarvan sprake niet akkoord gaat met de afspraken die tot stand zijn
gekomen na overleg met het gemeentebestuur;
Overwegende dat men zich niet kan verzoenen met het standpunt waarbij het
groeipercentage van de totale jaarlijkse uitgaven niet meer mag bedragen dan 1,8% en
waarbij als basis de cijfers uit de rekening 2012 worden genomen;
Overwegende dat in het overleg hierover nochtans uitgebreid werd gepraat en de
conclusie leidde tot een afsprakennota voor de nieuwe legislatuur, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 29 augustus 2013 en ondermeer mede ondertekend door de voorzitter
van de kerkraad Sint-Cornelius;
Overwegende dat een strategische nota 2014-2019, waarbij de kerkfabriek haar
standpunt argumenteert, gevoegd werd bij de ingediende stukken;
Overwegende dat aan de gemeente de volgende toelagen worden gevraagd teneinde de
budgetten jaarlijks in evenwicht te kunnen houden:
Exploitatie.
•
2014: €
•
2015: €
•
2016: €
•
2017: €
•
2018: €
•
2019: €

6.660,88;
17.229,59;
17.573,59;
17.917,56;
18.262,05;
18.607,50.

Investeringen.
•
2014: nihil;
•
2015: nihil;
•
2016: nihil;
•
2017: nihil;
•
2018: nihil;
•
2019: nihil.
Overwegende dat het erkend representatief orgaan over dit plan een gunstig advies heeft
uitgebracht en dit per brief op 8 januari 2014 aan de gemeente heeft gecommuniceerd;
Overwegende dat een toetsing van de cijfermatige inhoud tegenover de afsprakennota,
goedgekeurd door de gemeenteraad, de volgende resultaten weergeeft:
"Uitgaven.
Algemeen principe te hanteren in overeenstemming met punt H van de afsprakennota:
totaal van de uitgaven in het budget 2014 mag niet meer stijgen dan 1,8% t.o.v. de
rekening 2012, m.a.w. € 11.543,47 + 1,8% = € 11.751,25.
Vaststelling in budget 2014: € 17.650,00 wat 50,19% hoger ligt dan € 11.751,25.
Aan deze voorwaarde wordt dus niet voldaan wat het budget 2014 betreft.
Van 2015 tot 2019 ligt het groeiscenario lager dan 1,80%, maar dit werd wel toegepast
op het krediet van 2014 waarvan de basis niet voldoet aan de gemaakte afspraken.
2015: 1,60%;
2016: 1,60%;
2017: 1,60%;
2018: 1,60%;
2019: 1,60%.
Het gemiddelde stijgingspercentage van 2014 tot 2019 bedraagt dus 9,69%.
Strikt genomen beantwoorden de cijfers uit het budget 2014 dus niet aan de gemaakte
afspraken desbetreffende.
Ontvangsten.

Algemeen principe te hanteren in overeenstemming met punt H van de afsprakennota:
indexeringen van de uitgaven in het budget 2014 worden slechts toegestaan bij
gelijkblijvende of stijgende exploitatie-inkomsten.
Vaststelling in budget 2014: € 765,00 wat een daling weergeeft van € 199,83 of 20,71%
tegenover de cijfers van de rekening 2012. Bij deze vergelijking wordt geen rekening
gehouden met het bedrag vervat in rubriek 108 (€ 2.074,00).
Aan dit principe wordt dus niet voldaan over gans de lijn.
Bij vergelijking van de totale ontvangsten van 2014 tot 2019 stellen we jaarlijks een
daling vast met gemiddeld 10,18%.
Dit gegeven in beschouwing genomen, beantwoorden deze cijfers niet aan de gemaakte
afspraken desbetreffende.
Ter illustratie wordt een historisch overzicht gegeven van de gebudgetteerde toelagen en
de batige resultaten van de exploitatierekeningen:
2008

2009

2010

2011

2012

Toel.

€ 17.767,74

€ 17.022,30

€ 11.425,38

€ 535,72

€ 10.940,00

Saldi

€ 17.772,54

€ 23.718,13

€ 25.355,27

€ 12.296,65

€ 14.732,01

Deze saldi werden steeds in het budget (rekening jaar xx +2) verrekend waardoor de
gemeentelijke toelage op dat ogenblik werd gereduceerd.
Overwegende dat de gemeenteraad kan beslissen om voorliggend meerjarenplan:
•
goed te keuren omdat het in overeenstemming bevonden wordt met de gemaakte
afspraken;
•
niet goed te keuren omdat het niet in overeenstemming bevonden wordt met de
gemaakte afspraken;
•
aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de gemaakte afspraken
zodanig dat het niet volledig dient afgekeurd te worden. De kerkfabriek kan dan in
een later stadium een eventuele aanpassing aan het meerjarenplan overwegen;
Overwegende dat het college in zitting van 10 februari 2014 de derde optie heeft
weerhouden met als voorstel de gebudgetteerde gemeentelijke toelagen te reduceren
zodanig dat het stijgingspercentage van 1,80% van de totale uitgaven wordt nageleefd
conform met de gemaakte afspraken;
Overzicht.
Uitgaven zoals ingediende versie: (A)
Uitgaven beperkt tot een stijgingspercentage van 1,80%: (B)
Toelagen te verminderen met: (C)
Aangepaste toelagen: (D)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

(A) € 17.650,00 € 17.931,96 € 18.218,81 € 18.510,64 € 18.807,55 € 19.109,60
(B) € 11.751,25 € 11.962,77 € 12.178,09 € 12.397,29 € 12.620,44 € 12.847,60
(C)
(D)

€ 5.898,75

€ 5.969,19

€ 6.040,72

€ 6.113,35

€ 6.187,11

€ 6.262,00

€ 762,13 € 11.260,40 € 11.532,87 € 11.804,21 € 12.074,94 € 12.345,50

Overwegende dat hierdoor de gemeente over de periode van 2014 tot 2019 een totaal
bedrag van € 36.471,12 minder zal betalen aan werkingstoelagen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Marc Hamelrijckx;
stemmen voor:

Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen,
Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Anne Deman;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 1 stem tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
De gemeentelijke toelagen vervat in het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het
kerkbestuur Sint-Cornelius (Molenveld) aan te passen zodanig dat het stijgingspercentage
van 1,80% van de totale exploitatie-uitgaven wordt nageleefd conform met de gemaakte
afspraken:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
€ 762,13 € 11.260,40 € 11.532,87 € 11.804,21 € 12.074,94 € 12.345,50
Art. 2.
De aangepaste versie van het financieel meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur
Sint-Cornelius (Molenveld) goed te keuren.
Art. 3.
De nodige kredieten voor deze uitgaven op te nemen in het gemeentelijk meerjarenplan
2014-2019, hetzij bij de eerstvolgende budgetwijziging of via interne kredietaanpassing
indien mogelijk.
Art. 4.
De kerkfabriek uit te nodigen een aangepast budget 2014 ter kennisneming in te dienen
bij de gemeente op basis waarvan nadien kan overgegaan worden tot de aanwending van
de gemeentelijke toelage voor 2014.
Art. 5.
De financiële dienst opdracht te geven een exemplaar van dit besluit ter kennisgeving
schriftelijk over te maken aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, het
centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Schepen Eddie Boelens vervoegt de vergadering.
16e zaak:

Aanwijzing provinciale ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke
administratieve geldboetes

Gelet op het besluit van de provincieraad van 18 maart 2003 om gedurende een
proefperiode van 2 jaar een provinciaal ambtenaar aan te stellen voor het opleggen van
gemeentelijke administratieve geldboetes op aanvraag van de gemeenten en om hiertoe
Greet Van Eygen en Johan Guillemyn als provinciale ambtenaren aan te stellen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2003 houdende de aanwijzing van
de provinciale ambtenaren Johan Guillemyn en Greet Van Eygen voor het opleggen van
gemeentelijke administratieve geldboetes en het akkoord om per dossier dat door hen
behandeld wordt een vergoeding te betalen van 25 euro of 12 euro, al naargelang er een
al dan niet een hoorzitting wordt gehouden;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 juni 2005 om de proefperiode met twee jaar te
verlengen en om Greet Van Eygen en Johan Guillemyn opnieuw aan te stellen als
provinciale sanctionerende ambtenaren;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2005 houdende bekrachtiging
van de beslissing van het schepencollege d.d. 1 augustus 2005 inzake:
•
de verlenging van de aanstelling provinciale ambtenaren belast met opleggen van
administratieve geldboetes met twee jaar vanaf 1 oktober 2005;
•
het akkoord met de verhoogde vergoeding per dossier voor feiten die plaatsvonden
vanaf 1 oktober 2005;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 juni 2007 waarbij Johan Guillemyn en Greet
Van Eygen voor onbepaalde duur werden aangesteld als provinciale ambtenaren voor het
opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes en waarin de vergoeding
gebracht werd op 45 euro per ontvangen dossier, zijnde de helft van de effectieve
kostprijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 augustus 2007 houdende bekrachtiging van
de beslissing van het schepencollege d.d. 2 juli 2007 inzake:
•
de verlenging van de aanstelling van de provinciale ambtenaren belast met opleggen
van gemeentelijke administratieve geldboetes, en dit voor onbepaalde tijd vanaf 1
oktober 2007;
•
de vaststelling van de vergoeding die per ontvangen en behandeld dossier aan de
provincie wordt betaald op 45 euro vanaf 1 januari 2008;
Gelet op het feit dat deze beslissingen werden genomen op basis van artikel 119bis van
de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 13 mei 1999 en laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 1 juni 2011;
Gelet op het feit dat artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet met toepassing van
artikel 46 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 119bis. De gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties
opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.”;
Gelet op het feit dat de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties hierdoor voortaan het kader aangeeft waarbinnen de gemeenten
administratieve sancties kunnen toepassen;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatieen onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet
betreffende gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het feit dat de provincieraad van Vlaams-Brabant, rekening houdend met deze
nieuwe context, in de zitting van 19 november 2013 de aanstelling van Johan Guilemyn
en Greet Van Eygen als provinciale sanctionerende ambtenaren bevestigde en voor
onbepaalde tijd verlengde ;
Gelet op het feit dat in bovenvermeld provincieraadsbesluit de kost die per geregistreerd
dossier wordt aangerekend aan de gemeenten die een beroep doen op de provinciaal
sanctionerend ambtenaar met ingang van 1 januari 2014 werd opgetrokken van 45 naar
65 euro per dossier, en dit op basis van het principe dat de helft van de effectieve
kostprijs in rekening wordt gebracht;
Gelet op artikel 6, § 2, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties waarin bepaald wordt dat de sanctionerend ambtenaar moet
beantwoorden aan de door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, vastgelegde kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden;
Gelet op artikel 6, § 3, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties waarin bepaald wordt dat:
•
de sanctionerend ambtenaar door de gemeenteraad wordt aangewezen en niet
tegelijkertijd de persoon kan zijn die, met toepassing van de artikelen 20 en 21, de
inbreuken vaststelt en de persoon die de bemiddelingsprocedure leidt.
•
de sanctionerend ambtenaar tevens door meerdere gemeenten kan worden
aangewezen;
Overwegende dat de provincie een dienstverlenende opdracht heeft naar de gemeenten
toe en dat zij een ambtenaar ter beschikking kan stellen;
Overwegende dat de procedure een specifiek juridische kennis vereist en dat een
provinciaal ambtenaar meer expertise kan ontwikkelen;
Overwegende dat een afwikkeling op provinciaal niveau een eenvormige en neutrale
beoordeling waarborgt;
Gelet op het feit dat het nieuwe tarief van toepassing is voor de dossiers die zullen
worden afgehandeld volgens de procedure voorzien in de wet van 24 juni 2013

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; dat voor de dossiers waarin
vaststellingen van voor 1 januari 2014 worden behandeld verder het tarief van 45 euro
geldt;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
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, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
De heer Johan Guillemyn en mevrouw Greet Van Eygen, provinciale sanctionerende
ambtenaren, verder aan te wijzen als ambtenaren belast met het opleggen van
administratieve geldboetes in toepassing van de bepalingen van het gemeentelijk
politiereglement.
Art. 2.
Voor de dossiers betreffende feiten vanaf 1 januari 2014 een vergoeding van 65 euro per
geregistreerd dossier te betalen aan de provincie Vlaams-Brabant via rekeningnummer
BE56 0910 1061 7788 met vermelding van de referte van de factuur.
Art. 3.
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant, aan de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant, aan de burgemeester
en aan de procureur des Konings te Brussel.
Art. 4.
De samenwerkingsovereenkomst waarin de context en de modaliteiten van de
samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Grimbergen met
betrekking tot de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties wordt
geregeld zoals voorgelegd in de zitting van heden goed te keuren en de
gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris te machtigen om deze te
ondertekenen.
17e zaak:

Inzameling van huishoudelijk restafval, grof vuil en snoeihout

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42;
Gelet op de statuten van Haviland, inzonderheid artikel 3 dat de doelstellingen van de
intercommunale omschrijft;
Overwegende dat de Intercommunale Haviland een totaaloplossing biedt voor het
gemeentelijk afvalbeleid m.b.t. de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en
dat het aangewezen is het beheer hiervan op intercommunale wijze te organiseren;
Overwegende dat een dergelijke samenwerking kan overeenkomstig de procedure van
"wederzijdse exclusieve dienstverlening";
Overwegende dat uit eerdere overheidsopdrachten voor deze inzameling is gebleken dat
de jaarlijkse gemeentelijke kosten voor deze 'in house-opdracht' lager liggen;

Overwegende dat bij deze 'in house-procedure' de gemeente is ontslagen van de
toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten;
Overwegende dat bij deze procedure de inspraak van de gemeente binnen de
besluitvorming van Haviland, gegarandeerd wordt via de afvaardiging in de algemene
vergadering en de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van de Intercommunale Haviland, onder vorm van bijlage 1a bij de
samenwerkingsovereenkomst inzake ophaling en verwerking van afvalstoffen;
Overwegende dat de jaarlijkse gemeentelijke kosten verbonden aan de goedkeuring van
deze bijlage als volgt worden geraamd:
•
ophaling restfractie: € 8,76 per 52 inzamelingen per jaar per inwoner (vrij van btw)
voor de ophalingen in 2014, zoals voorzien in de ophaalkalender;
•
ophaling restfractie: € 7,30 per 52 inzamelingen per jaar per inwoner (vrij van btw)
voor de ophalingen vanaf 2015, indien op dezelfde dag in de volledige gemeente;
•
ophaling snoeihout: € 0,42 per 3 inzamelingen per jaar en per inwoner (vrij van btw)
voor de ophalingen in 2014, zoals voorzien in de ophaalkalender;
•
ophaling grof vuil: € 0,42 per 3 inzamelingen per jaar en per inwoner (vrij van btw)
voor de ophalingen in 2014, zoals voorzien in de ophaalkalender;
•
ophaling grof vuil: € 0,56 per 4 inzamelingen per jaar en per inwoner (vrij van btw)
voor de ophalingen vanaf 2015, indien op dezelfde dag in de volledige gemeente;
Gelet op de duur van de overeenkomst, namelijk 5 jaar, ingaand op 1 april 2014 en
eindigend op 31 maart 2019;
Aangezien de intercommunale voor dergelijke werken over een ervaren personeelskader
en bovendien over het geschikte materiaal beschikt;
Overwegende dat deze operatie van gemeentelijk belang en van openbaar nut is;
Op voorstel van burgmeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel. 1.
De bijlage 1a 'inzameling van huishoudelijk restafval, grof vuil en snoeihout' bij de
samenwerkingsovereenkomst inzake ophaling en verwerking van afvalstoffen wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
De opdracht wordt afgesloten op basis van het principe 'wederzijdse exclusieve
dienstverlening' overeenkomstig de statuten van Haviland.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het ondertekenen van
voormelde bijlage.
Art. 4.
Deze beslissing met de overeenkomst, in het raam van het algemeen toezicht, mede te
delen aan de toezichthoudende overheid.
18e zaak:

Den Diepen Boomgaard - Omschakeling van de bestaande
huurovereenkomst naar een erfpachtovereenkomst voor een duur van 50
jaar

Gelet op de lopende huurovereenkomst voor het gemeentelijk eigendom Den Diepen
Boomgaard (kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie E - nrs. 139f, 139g, 140a, 141b,
142c en 143), afgesloten tussen de gemeente Grimbergen en de vzw Den Diepen
Boomgaard, die aanvang nam op 1 april 2000 en eindigde op 31 maart 2009, en die bij
ontstentenis van een rechtgeldige beëindiging door één der beide partijen (zes maanden
voor de einddatum van de overeenkomst) automatisch verlengd wordt voor een periode
van telkens drie jaar onder dezelfde voorwaarden;
Gelet op het schrijven vanwege de Broeders van Liefde d.d. 12 december 2013 waarin
gemeld wordt dat:

•
•

•

•

de Broeders van Liefde de intentie hebben om de exploitatie van de Sociale
Werkplaats Den Diepen Boomgaard over te nemen;
de Broeders van Liefde zullen trachten een snelle oplossing te vinden voor de
infrastructuur die niet meer tegemoet komt aan de veiligheids- en welzijnaspecten die
zij als werkgever dienen te respecteren;
de Broeders van Liefde op korte termijn enkele activiteiten (meer bepaald de
samenstelling en distributie van de groentepakketten die thans gehuisvest zijn in een
onverwarmde tent en de administratie die thans gehuisvest is in het hoevegebouw)
verhuizen naar ruimtes die de Psychiatrische kliniek Sint-Alexius ter beschikking zal
stellen;
deze tijdelijke verhuis van activiteiten hen in staat zou moeten stellen om de
infrastructurele noden voor de tuin- en winkelactiviteit op de site te verbeteren.
Hiervoor wordt een vzw Bouwfonds Den Diepen Boomgaard opgericht;

Overwegende dat in de brief van 12 december 2014 voorgesteld wordt om wegens de
onbeschikbaarheid van de gebouwen een aanpassing van de huidige huurovereenkomst
door te voeren, waarbij:
•
deze omgeschakeld wordt naar een langlopend zakelijk recht (erfpachtrecht voor een
periode van 50 jaar wordt voorgesteld) ten gunste van de vzw exploitant sociale
werkplaats. Deze werkwijze stelt hen in de mogelijkheid om, naast sponsorinbreng,
investeringswerken aan het gebouw gesubsidieerd te krijgen op basis van artikel 21
van het maatwerkdecreet waarin de Vlaamse regering (binnen de perken van de
goedgekeurde kredieten) investeringssubsidie voor infrastructuurwerken kan
toekennen. Een langlopend recht biedt de gemeente de garantie dat het ter
beschikking patrimonium verder ingezet zal worden in een lokaal verankerd en
duurzaam sociaal project;
•
de canon van de erfpacht voor de jaren 2014 en 2015 bepaald zouden worden op een
symbolische euro (gezien de onbeschikbaarheid van de gebouwen) terwijl deze vanaf
2016 bepaald wordt op een jaarlijks bedrag van 6000,00 euro (jaarlijks indexbaar);
Gelet op de (coördinatie)vergadering van 23 januari 2014 tussen vertegenwoordigers van
het gemeentebestuur Grimbergen en vertegenwoordigers van de Broeders van Liefde, het
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius en Den Diepen Boomgaard, waarbij het
gemeentebestuur werd ingelicht met betrekking tot de plannen van aanpak qua
investeringen in de infrastructuur van Den Diepen Boomgaard in ruil voor een aanpassing
van de lopende huurovereenkomst;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip Roosen, Elke Wouters;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 1 stem tegen bij 4 onthoudingen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met de omschakeling van de bestaande overeenkomst betreffende de
verhuring van het gemeentelijk eigendom Den Diepen Boomgaard, gelegen
Rijkenhoekstraat 80. 1850 Grimbergen en kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie E
nrs. 139f, 139g, 140a, 141b, 142c en 143 naar een erfpachtovereenkomst voor een
periode van 50 jaar, ingaand op 1 januari 2014 en van rechtswege eindigend op 31
december 2063, ten gunste van vzw Den Diepen Boomgaard, met maatschappelijke zetel
gevestigd te Rijkenhoekstraat 80, 1850 Grimbergen.

Art. 2.
Akkoord te gaan met de vaststelling van een symbolische euro als canon, voor de jaren
2014 en 2015, omwille van de huidige onbeschikbaarheid van de gebouwen van Den
Diepen Boomgaard.
Art. 3.
Akkoord te gaan om vanaf 1 januari 2016 de canon vast te stellen op een jaarlijks bedrag
van 6.000,00 euro (jaarlijks indexeerbaar).
Art. 4.
Het notariskantoor Verelst-Boes aan te stellen voor de opmaak en het verlijden van de
akte.
Art. 5.
De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris af te vaardigen voor de
ondertekening van de akte.
19e zaak:

Stand van zaken parking C

Hoort een toelichting van burgemeester Marleen Mertens over de stand van het dossier
betreffende de mogelijke bouw van een nationaal voetbalstadion op parking C waarin zij
meedeelt:
•
dat een bezoek aan het kabinet van minister Crevits plaatsvond, tijdens hetwelke de
aanvraag van een MER-studie bevestigd werd;
•
er vanuit de voetbalbond radiostilte heerst.
20e zaak:

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap voor Natuur en Bos
en de gemeente Grimbergen betreffende het beheer van een gedeelte van
de Drijfstraat te Grimbergen

Gelet op de stedenbouwkundige aanvraag (bijzondere procedure) met als ref. BA/26/13,
ingediend door Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant, Konijnestraat 172 bus b,
1602 Vlezenbeek op 9/01/2013, voor het aanleggen van een fietspad in
dolomietverharding voor de realisatie van een recreatieve verbinding te Grimbergen en
Vilvoorde, Drijfstraat ZN, 1850 Grimbergen, met als kad. nr(s) (afd. 3) sectie H nr. 0
(openbaar domein);
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar op 28 juni 2013 aan Agentschap voor Natuur en Bos
Vlaams-Brabant, Konijnestraat 172 bus b, 1602 Vlezenbeek, voor het aanleggen van een
fietspad in dolomietverharding voor de realisatie van een recreatieve verbinding te
Grimbergen en Vilvoorde, Drijfstraat ZN, 1850 Grimbergen, in toepassing van de
bijzondere procedure van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder volgende
voorwaarden:
•
naleving van de vondstmeldingsplicht (artikel 8);
•
naleving van het advies van de gemeentelijke milieudienst en het advies van de
provinciale erosiecoördinator op 25 april 2013;
•
naleving van het advies van de dienst Openbare Werken van de gemeente
Grimbergen van 24 april 2013;
•
het voorafgaandelijk aan de uitvoering van deze vergunning opstellen van een
overeenkomst tussen de gemeente Grimbergen en het Agentschap Natuur en Bos
Vlaams-Brabant, waarbij de onderhoudsplicht ten laste komt van de
vergunningsaanvrager;
•
het treffen van extra beveiligingsmaatregelen en het aanbrengen van de nodige
signalisatie, na overleg met de politie en de mobiliteitsambtenaar, met doel de
oversteekplaatsen te beveiligen;
•
aanleg van de verharding in een duurzamer materiaal bv. een tweesporenbetonpad.
Overwegend dat de aanleg van deze recreatieve verbinding gebeurt met het oog op de
realisatie van het project “van basiliek tot basiliek”: een aaneengesloten groen netwerk
van park-, bos- en natuurgebieden gelegen tussen de basiliek van Troost te Vilvoorde en
de St-Servaasbasiliek van Grimbergen (met aansluitend de Maalbeekvallei en het
Lintbos).

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgesteld door het Agentschap
voor Natuur en Bos ontvangen op 18/09/2013;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 2/12/2013 om de voorgelegde
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren mits een aantal wijzigingen gezien de
afgeleverde vergunning uitdrukkelijk bepaalt dat de onderhoudsplicht ten laste van het
Agentschap voor Natuur en Bos valt;
Overwegend dat het Agentschap voor Natuur en Bos zich op 21/01/2014 akkoord
verklaard heeft met deze wijzigingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Onderstaande samenwerkingsovereenkomst goed te keuren:
TUSSEN:
1. de gemeente Grimbergen , Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, hier vertegenwoordigd
door Jozef Smets, voorzitter van de gemeenteraad, en Hans Habils, gemeentesecretaris,
hierna eigenaar genoemd;
en
2. het AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, intern verzelfstandigd agentschap van de
Vlaamse Overheid, met maatschappelijke zetel Koning Albert II-Laan 20 bus 8 te 1000
Brussel, vertegenwoordigd door Marleen Evenepoel, administrateur-generaal, hierna
beheerder genoemd;
is het volgende overeengekomen :
Art. 1. - Voorwerp van de overeenkomst
De overeenkomst heeft tot doel het beheer te regelen van een deel van de Drijfstraat
gelegen te Grimbergen, 3de Afdeling, Sectie H. Het gedeelte van de Drijfstraat dat het
voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst is aangeduid op bijgevoegd plan.
De weg is gelegen in de afbakening van het project “van Basiliek tot Basiliek”.
Deze overeenkomst regelt het beheer van de Drijfstraat te Grimbergen door de
beheerder.
In uitvoering van deze overeenkomst moet de beheerder volgende werkzaamheden en/of
activiteiten uitvoeren mits de voorwaarden van artikel 4 opgevolgd worden:
•
het gewoon onderhoud van het wegdek zoals het opkuisen van uitspoelingen, het
verwijderen van modder achtergelaten door verkeer,…;
•
de nodige herstellingen aan het wegdek;
•
het in algemene zin toegankelijk houden van de wegenis voor recreatieve gebruikers
(fietsers en voetgangers);
•
het maaien van de wegbermen alsook het overige groenonderhoud langsheen de
wegenis;
•
het ijs- en sneeuwvrij houden van de wegenis;
•
het verwijderen van bladeren, maaisel en ander afval op of langs de wegenis;
•
de controle op de staat van de wegenis.
Art. 2. - Duur van de overeenkomst
De overeenkomst heeft een termijn van 27 jaar die een aanvang neemt op de datum van
de ondertekening voor akkoord door beide partijen.
Indien, op het einde van deze termijn, geen opzeg werd gedaan tenminste zes maanden
voor het einde van de looptijd, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor
een termijn van telkens 9 jaren. Deze opzeg moet niet gemotiveerd worden.
Door de gemeente Grimbergen kan de overeenkomst te allen tijde worden beëindigd per
aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien dit
noodzakelijk is. De opzegreden dient in de opzeg gemotiveerd te worden.
De opzeg wordt aangetekend verzonden naar de woonplaats van de partijen.

Art. 3. - Vergoeding
De overeenkomst is gratis. Geen van beide partijen kan uit hoofde van deze
overeenkomst aanspraak maken op enige vergoeding van de andere partij.
Art. 4. - Beheervoorwaarden
§4.1. Algemeen
Volgende voorwaarden dienen steeds gerespecteerd te worden door de beheerder:
•
de ondergrondse drainage dient op het terrein opengehouden te worden;
•
de toegang tot de Drijfstraat dient te allen tijde voor voertuigen mogelijk te blijven;
•
het beheer dat eventueel aan derden wordt uitbesteed, gebeurt volgens de
bepalingen van deze overeenkomst;
•
bij eventueel gebruik van door motoren aangedreven materiaal zal de verblijfsduur
van dit materiaal op het terrein beperkt blijven tot de eigenlijke werkduur.
De eigenaar zal de beheerder tijdig op de hoogte brengen van de nodige werken zodat in
samenspraak de nodige maatregelen kunnen genomen worden om schade te beperken.
§4.2 Verantwoordelijken van de beheerder
De beheerder deelt de namen van de verantwoordelijke aangestelden mee aan de
eigenaar.
§4.3.Toegankelijkheid van de wegenis
De beheerder zorgt ervoor dat de wegenis steeds toegankelijk is. De eigenaar blijft te
allen tijde doorgang hebben in functie van het onderhoud van de overige infrastructuur
van de weg.
Art. 5. - Lasten en opbrengsten
De onroerende voorheffing en andere belastingen die op het terrein geheven worden,
vallen ten laste van de eigenaar.
De beheerder draagt alle lasten van het beheer zoals beschreven in artikel 1, zonder enig
verhaal op de eigenaar.
Art. 6. - Woonplaats
Voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst verklaren de partijen woonplaats te
kiezen:
De eigenaar: Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen.
De beheerder: Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-Laan 20 bus 8 te 1000
Brussel.
Art. 7. - Wijziging en beëindiging
Deze overeenkomst kan in onderling akkoord tussen beide partijen gewijzigd of
vroegtijdig beëindigd worden.
Ingeval één van de partijen de verplichtingen vastgesteld in deze overeenkomst niet
nakomt, kan de benadeelde partij de overeenkomst opzeggen per aangetekend en
gemotiveerd schrijven. De overeenkomst eindigt in dit geval één maand na het
aangetekend schrijven.
Indien de stedenbouwkundige bestemming van één of meerdere van de onder deze
overeenkomst vallende gronden zou wijzigen, kan de eigenaar de overeenkomst voor
deze gronden vroegtijdig opzeggen mits een vooropzeg van drie maanden.
Art. 8. - Aansprakelijkheid
De beheerder vrijwaart de eigenaar tegen alle mogelijke aanspraken die hun oorsprong
vinden in het beheer van het goed of in de verplichtingen die in deze overeenkomst aan
de beheerder worden opgelegd. De eigenaar verbindt zich ertoe de beheerder onverwijld
op de hoogte te brengen van alle gevaarlijke situaties waarvan hij op de hoogte zou
moeten zijn.
De eigenaar vrijwaart de beheerder tegen alle mogelijke aanspraken die hun oorsprong
vinden in de verplichtingen die ten laste van de eigenaar blijven.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, overkomen aan het
personeel van de beheerder, bezoekers onder begeleiding van de beheerder, of
aannemers handelend in opdracht van de beheerder.
Art. 9. - Geldigheid
De goedkeuring van deze overeenkomst ontslaat de beheerder niet van de verplichtingen
zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning d.d. 28/06/2013.
Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig zou zijn, zal dit geen invloed
hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. Enkel de
ongeldige bepaling zal geen rechtskracht hebben. De overige bepalingen van de
overeenkomst blijven onverkort van toepassing.
Art. 10. - Geschillen
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
Bij een geschil tussen partijen, verbinden partijen zich ertoe eerst ter goeder trouw de
nodige inspanningen te doen om tot een minnelijke oplossing te komen.
Enkel indien het niet mogelijk blijkt om tot een minnelijke regeling van het geschil te
komen, kan een partij de zaak aanhangig maken voor de rechtbank.
21e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het wijzigen van eenrichtingsverkeer naar beperkt
eenrichtingsverkeer in de Pastorijstraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit 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 artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 december 2002 waardoor de
wegbeheerder verplicht is, behoudens plaatselijke omstandigheden, in alle
eenrichtingsstraten het beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 1990 inzake het instellen van
éénrichtingsverkeer in de Pastorijstraat komende van de de Villegas de Clercampstraat;
Overwegend dat het aangewezen is dit reglement, conform de wetgeving, aan te passen
naar een beperkt eenrichtingsverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 1990 houdende het aanvullend reglement op het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het invoeren van
eenrichtingsverkeer op de Pastorijstraat, wordt opgeheven.
In de Pastorijstraat wordt beperkt eenrichtingsverkeer, komende van de de Villegas de
Clercampstraat, ingesteld.

Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.
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 instellen van 2 parkeerplaatsen met beperkte
tijdsduur op het Sint-Amandsplein

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het aanbrengen van een parkeerplaats voor personen met een
handicap in de omgeving van de apotheker aan het Sint-Amandsplein;
Gelet dat er reeds 3 parkeerplaatsen voor personen met een handicap aanwezig zijn op
de parking van het Sint-Amandsplein;
Gelet op het advies van de beperkte commissie van 31 oktober 2013 om 2
parkeerplaatsen te voorzien met een beperkte tijdsduur van 15 minuten op het SintAmandsplein;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om, rekening
houdend met de tijd die nodig kan zijn om aankopen af te ronden, te opteren voor een
beperkte parkeerduur van 30 i.p.v. 15 minuten;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
2 parkeerplaatsen op het Sint-Amandsplein in de omgeving van de apotheker worden
beperkt in tijd (max. 30 min.).
Art. 2.
Deze parkeerplaatsen zullen gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige borden
E9a met onderbord 'max. 30 min'.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
23e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van 2 parkeerplaatsen voor personen
met een handicap op de parking van het openluchtzwembad 'Lammekes'

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een
handicap ter hoogte van de ingang van de Lammekeshoeve;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 tot actualisering van de
ministeriële omzendbrief van 3 april 2001;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie van 31 oktober 2013 inzake het
voorbehouden van een parkeerplaats op deze locatie, alsook ter hoogte van de ingang
van het openluchtzwembad 'Lammekes';
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Eén parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden:
•
ter hoogte van de ingang van de Lammekeshoeve;
•
ter hoogte van de ingang van het openluchtzwembad 'Lammekes'.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van het nodige bord
E9a met onderbord type VIId en rekening houdend met de plaatselijke gesteldheid wordt
de nodige wegmarkering aangebracht.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
24e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een snelheidsbeperking van 30 km/u
voor voertuigen waarvan de maximum toegelaten massa hoger is dan 5 ton
in de Poddegemstraat

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het instellen van een snelheidsbeperking tot 30 km/u voor
voertuigen waarvan de maximum toegelaten massa hoger is dan 5 ton in de
Poddegemstraat, ter hoogte van de bochten aan het huisnummer 122;
Gelet op de klachten inzake geluid en trillingen alsook de schade aan het wegdek ter
hoogte van het huisnummer 122;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie van 16 januari 2014;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een
snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa
hoger is dan 5 ton in te stellen in gans de Poddegemstraat;
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, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van
Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Marc Hamelrijckx,
Anne Deman;
BESLIST: met 31 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
In de Poddegemstraat wordt een snelheidsbeperking tot 30 km/u ingesteld voor
voertuigen waarvan de maximum toegelaten massa hoger is dan 5 ton.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel zal gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden C43 met de vermelding 30 km/u en het onderbord + 5 ton.
Art. 3.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.
25e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van het parkeerverbod in de Adriaan
Walraevensstraat ter hoogte van huisnummer 34

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement
van de politie op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun
minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 augustus 2002 inzake het instellen van een
verbod parkeren in de Adriaan Walraevensstraat ter hoogte van het huisnummer 34;
Gelet dat de aanvrager ondertussen overleden is;
Overwegend dat deze maatregel niet meer dienstig is;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het aanvullend reglement op het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van het parkeerverbod in de Adriaan Walraevensstraat ter hoogte van
het huisnummer 34 op te heffen.
Art. 2.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden bekend
gemaakt en ter kennis van de weggebruikers worden gebracht.

26e zaak:

Lokale politie - Samenaankoop elektriciteit voor de periode 2015-2017

Gelet op de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot
intrekking van richtlijn 2003/54/EG;
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt,
en daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
"energiedecreet") van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid (het "energiebesluit") van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden
gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is
om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot
het kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de
wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze
overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te
dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect
op de prijs te verwachten valt;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect tevens bereikt kan worden indien
verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht
uitschrijven;
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en
gegund;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is
om daarbij af te wijken van voormelde principes;
Overwegende dat wordt voorgesteld de gemeente Grimbergen aan te duiden om deze
overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven;
Gelet op de besprekingen met de gemeente met betrekking tot gezamenlijke aankoop
door de gemeenten, de OCMW's en politiezones van elektrische energie voor hun
installaties, gebouwen en openbare verlichting;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.

De gemeente Grimbergen wordt, conform artikel 38 van de wet van 15 juni 2006
betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en
voor rekening van de politiezone Grimbergen met betrekking tot het gebouw en installatie
te Vilvoordsesteenweg 191, 1850 Grimbergen, op te treden voor het toewijzen van een
overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor elektriciteit
voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en
met 31 december 2017.
Art. 2.
De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor het bestek zoals het aan de politiezone werd
meegedeeld op 10 december 2013 en dat middels dit besluit wordt goedgekeurd.
Art. 3.
De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met
afnamepunten van de politiezone teneinde deze over te maken voor opname in het
bestek.
Art. 4.
De gemeente vermeld in artikel 1 wordt belast met alle procedurele verplichtingen op zich
te nemen met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal
het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan de politiezone alvorens over te gaan
tot de effectieve gunning.
Art. 5.
De gemeente zal Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, belasten met de
materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van elektrische energie
voor de gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone en de
coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de andere aanbestedende overheden.
Art. 6.
De politiezone machtigt de gemeente om op haar beurt volmacht te geven aan de nieuwe
leverancier voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de
distributienetbeheerder.
Art. 7.
De politiezone verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar
gerichte facturen voor het op haar afnamepunt ter beschikking gestelde elektrische
vermogen en de geleverde elektrische energie tijdig te betalen aan de leverancier.
Art. 8.
De politiezone en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de
afnamepunten van de politiezone via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In
geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart de politiezone de gemeente
integraal voor de geschillen m.b.t. leveringen op haar afnamepunten.
Art. 9.
In geval van een betwisting met betrekking tot huidige overheidsopdracht, anders dan
onder artikel 8 (afnamepunten van de politiezone), is de politiezone mee verantwoordelijk
voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart de
politiezone de gemeente in verhouding tot haar aandeel van de opdracht.
27e zaak:

Lokale politie - Delegatie bevoegdheid aanwerving politiepersoneel aan de
burgemeester

Gelet op artikel 21 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen
Binnenlandse Zaken (1) dat artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus aanvult met twee
leden, luidende:
"De gemeenteraad of de politieraad kan, per lopende legislatuur, die bevoegdheid
delegeren, naar gelang van het geval, aan de burgemeester of het politiecollege.

Wanneer de burgemeester of het politiecollege de bedoeling heeft om af te wijken van de
rangorde opgesteld na de selectieprocedure, blijft de gemeenteraad of de politieraad
bevoegd.".
Overwegend dat de gemeenteraad op basis hiervan sedert 10 januari 2014 kan beslissen
om zijn bevoegdheid over het aanwerven van operationeel en burgerpersoneel in de
politiezone de delegeren aan de burgemeester;
Gelet op het feit dat deze delegatie ingang vindt na overzending van een voor
eensluidend verklaard afschrift van het delegatiebesluit aan de provinciegouverneur;
Overwegend dat de gemeenteraad binnen deze delegatieregeling bevoegd blijft om tot
benoeming of aanwerving over te gaan van kandidaten waarover de burgemeester wil
afwijken van de voorgestelde rangorde na een selectieprocedure, alsook over de
aanduiding van de politiesecretaris en de bijzonder rekenplichtige;
Gelet op het feit dat de hogere officieren van de lokale politie overeenkomstig artikel 53
van voormelde wet nog steeds door de Koning zullen worden benoemd, op gemotiveerde
voordracht van de gemeenteraad, onder de door een selectiecommissie geschikt
bevonden kandidaten;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Philip
Roosen, Elke Wouters, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves
Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels;
onthouden zich:
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;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen bij 3 onthoudingen
Artikel 1.
De bevoegdheid inzake de aanwerving en benoeming van operationeel en
burgerpersoneel van de lokale politie overeenkomstig artikel 56 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus tot het einde van de legislatuur te delegeren aan de burgemeester.
Art. 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig delegatiebesluit over te zenden
aan de provinciegouverneur.
28e zaak:

Lokale politie - Permanente openstelling van vacatures in het operationeel
en administratief kader te begeven bij de mobiliteitcycli 2014

Gelet op artikel 128 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°en
vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19 §1
eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid, VI.II.46
eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing op 24 februari 2011, 2 februari 2012 en 28 februari
2013 aangaande de permanente openstelling van vacatures voor de mobiliteitscycli 2011,
2012 en 2013;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De permanente openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het
dienstjaar 2014 goed te keuren.
29e zaak:

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

Gelet op artikel 128 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten inzonderheid op de artikelen VI.II.10 tweede lid 1°en
vierde lid, VI.II.13 2° en 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18 eerste en vierde lid, VI.II.19 §1
eerste en tweede lid, VI.II.20 tweede lid, VI.II.24 tweede lid, VI.II.42 tweede lid, VI.II.46
eerste lid, VI.II.47 tweede lid, VI.II.52 eerste lid, VI.II.56 tweede lid, VI.II.71;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten
behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2005 inzake de wijziging van het
organogram en de personeelsformatie van het lokale politiekorps Grimbergen
goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 24 augustus 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2010 houdende uitbreiding
personeelsformatie en aanpassing organogram van de lokale politie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013 om de permanente
openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2013
goed te keuren;
Overwegende dat het voorstel tot permanente openstelling in mobiliteit van de vacatures
bij de lokale politie voor het dienstjaar 2014 pas in de zitting van heden aan de
gemeenteraad kon worden voorgelegd;
Gezien derhalve het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 januari
2014 zijn akkoord betuigde met de mededeling van de vacante betrekkingen die in de
mobiliteitscyclus 2014-01 in compititie konden worden gesteld;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2014-01 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 7 februari 2014 dienen te worden meegedeeld aan de Directie
van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Overwegende dat het maximaal aantal betrekkingen dient vacant te worden verklaard;
Gelet op het feit dat in de huidige cyclus de kandidaturen nog niet gekend zijn;
Gelet op het feit dat actueel volgende betrekkingen vacant zijn:
•
2 vacatures inspecteur van politie interventie
•
1 vacature hoofdinspecteur van politie interventie

•
•
•

2 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst
1 vacature inspecteur van politie bestuurlijke dienst
1 vacature hoofdinspecteur van politie APO-officier voor het Zonaal Informatie
Bureau.

Overwegende dat voor al deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.
De openstelling van volgende vacatures voor het operationeel kader in het kader van de
mobiliteitscyclus 2014-01 te bekrachtigen:
•
2 vacatures inspecteur van politie interventie
•
1 vacature hoofdinspecteur van politie interventie
•
2 vacatures agent van politie bestuurlijke dienst
•
1 vacature inspecteur van politie bestuurlijke dienst
•
1 vacature hoofdinspecteur van politie APO-officier voor het Zonaal Informatie
Bureau.

Toegevoegde agendapunten
30e zaak:

Plannen voor de Westvaartdijk aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort een interpellatie van raadslid Bart Laeremans betreffende
plannen voor de Westvaartdijk:
“We vernamen op 21 februari via Radio 2 dat er mogelijk enige beweging zit in het
dossier van de Westvaartdijk ter hoogte van de wijk Borcht. De nv Zeekanaal zou bereid
zijn de werken voor de grondige heraanleg op zich te nemen. Alleen zijn zij niet bereid
deze kosten op zich te nemen en is niet duidelijk wie dat wel zal doen.
Tegelijk kwam in het nieuws dat er de voorbije jaren een 16-tal wagens ter hoogte van de
Westvaartdijk in het kanaal terecht kwamen. Er is dus nood aan een behoorlijke
afrastering, minstens ter hoogte van het kruispunt met de Fabrieksweg.
Het is wenselijk dat we een stand van zaken te horen krijgen over dit dossier.
Voorstel:
De Gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege een antwoord
verstrekt op de volgende vragen:
1. Welke gesprekken zijn er de voorbije maanden nog gevoerd over de heraanleg van de
Westvaartdijk? Welke resultaten hebben deze gesprekken opgeleverd?
2. Welke engagementen wil de NV Waterwegen en Zeekanaal nemen? Welk deel van de
financiële last willen zij op zich nemen?
3. Heeft het gemeentebestuur zelf ook een aantal financiële engagementen genomen? Zo
ja, welke?
4. Tot welke inspanningen is de Vlaamse overheid bereid?
5. Hoeveel wagens zijn er de voorbije 10 jaar in het kanaal terecht gekomen aan de
Westvaartdijk tussen Verbrande Brug en Borcht? Hoeveel doden zijn er daarbij gevallen?
6. Welke oplossingen zijn er voor dit probleem? Waarom wordt er op de gevaarlijkste
plaatsen geen afrastering geplaatst? Wat is de kostprijs hiervan en wie zou dit moeten
betalen?”
De gemeenteraad neemt akte van het antwoord van burgemeester Marleen Mertens,
waarin zij het volgende meedeelt:
•
Waterwegen en Zeekanaal staat klaar om na de zomer te starten met
oeververnieuwingswerken voor het gedeelte van de Westvaartdijk van de Drie
Fonteinen tot de sites van Sita en De Smedt;
•
de werken omvatten de bouw van een keermuur van 30 tot 40 cm, de heraanleg van
de kades, het plaatsen van vangrails bij de uitgang van de Fabrieksweg;

•

verder zijn er ondehandelingen betreffende een charter, waarbij VOKA trekker is. Een
overeenkomst zal hieruit moeten voortkomen. Waterwegen en Zeekanaal is bereid om
beheerder te worden van de Westvaartdijk.

De gemeenteraad neemt akte van de verdere toelichting vanwege Paul Hermans, schepen
bevoegd voor mobiliteit, die het volgende meedeelt:
•
de besprekingen over het charter vinden plaats tussen de bedrijven, de stad Vilvoorde
de gemeente Grimbergen en Waterwegen en Zeekanaal. Hierbij zitten o.a. schepenen
voor mobiliteit en bedrijfsleiders aan de tafel. Concreet is er sprake van:
- handhaving waarbij vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan de regels houden
beboet worden en de politiezone intensiever zou controleren op het gebruik van
afdekdoeken en –zeilen;
- sensibilisering door plaatsing van borden waarop met figuren de impact van een
bepaald aantal decibels wordt weergegeven;
- overleg met de betrokken bewoners;
•
een interessante piste die naar voor kwam is de mogelijkheid om bedrijven de
heraanleg mee te laten financieren;
•
de bedoeling is om met het charter naar minister Crevits of haar opvolger te trekken
en dan middelen te vragen voor Waterwegen en Zeekanaal;
•
op dit moment heeft de stad Vilvoorde nog problemen met engagementen van andere
partijen
•
wat de ongevallen betreft :in de periode van 2004 tot nu noteerden we
- 4 gevallen waarbij een wagen in de vaart terechtkwam;
- in 3 gevallen geraakten de betrokkenen zelf uit het kanaal;
- in 1 geval was er een dodelijk slachtoffer;
- bij het dreggen van het kanaal werden 22 wagens uit kanaal gehaald.
Mevrouw Anne Deman verlaat de vergadering.
31e zaak:

Actieplan voor de ondersteuning van buurtinformatienetwerken in onze
gemeente aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort een interpellatie door raadslid Bart Laeremans betreffende een
actieplan voor de ondersteuning van buurtinformatienetwerken in onze gemeente:
“Het aantal buurtinformatienetwerken (BIN’s) is de voorbije 7 jaar verdubbeld in
Vlaanderen. Ons land telt nu 574 BIN’s met alles samen zo’n 45.000 leden. Na 20 jaar
activiteit wordt de werking van deze BIN’s als erg positief beoordeeld. Er wordt meestal
goed en constructief samengewerkt met de lokale politie. De aanwezigheid van deze BIN’s
heeft een remmende werking op het aantal inbraken.
De meeste BINS’s bevinden zich in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, met
name in de meest inbraakgevoelige gebieden daar. In de Vlaamse Rand rond Brussel ligt
het aantal inbraken eveneens erg hoog, maar dit heeft nauwelijks geleid tot de oprichting
van BIN’s. Grimbergen telt er zelfs geen enkele.
Zeker nu het aantal inbraken in onze gemeente opnieuw toeneemt, is het wenselijk dat
alle nuttige initiatieven worden gesteund die inbrekers kunnen ontmoedigen. Het zou dan
ook goed zijn dat handelaars of inwoners die plannen zouden koesteren om met zo’n BIN
te starten, aangemoedigd zouden worden.
Voorstel:
De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op een actieplan uit te
werken voor de ondersteuning van buurtinformatienetwerken in onze gemeente.
Bij politiezones met goed functionerende BIN’s wordt informatie ingewonnen over de
praktische werkwijze van zulke BIN’s, over de mogelijke kosten en over de wijze van
samenwerking met de politie.
Via het gemeentelijk informatieblad en via de website van de politie wordt vervolgens
praktische informatie verspreid over opzet en werkwijze van zo’n BIN en worden
geïnteresseerde inwoners, in de eerste plaats de handelaars, opgeroepen om zich te
melden.
Tegelijk worden binnen de politie enkele contactpersonen (wijkagenten?) aangeduid die
bij de geïnteresseerden thuis extra informatie kunnen bezorgen.

Tevens wordt een budget voorzien voor de kosten die met de oprichting en de werking
van zo’n BIN-systeem gepaard kunnen gaan.”
De gemeenteraad neemt akte van het antwoord op deze interpellatie van burgemeester
Marleen Mertens, die het volgende meedeelt:
•
Buurtinformatienetwerken (BIN) veronderstellen een zware organisatie, die de
richtlijnen van de omzendbrief hierover respecteren.
•
Voor een BIN heb je een trekker nodig. Deze werkwijze werd toegelicht op de
middenstandsraad, maar dit leverde geen reactie op.
•
Wat de politie inmiddels wel ontwikkelde zijn de Feniksacties en de Bel Snel-actie.
De voorzitter geeft op voorstel van de burgemeester het woord aan de korpschef, die bij
de omliggende zones navraag heeft gedaan over hun ervaring met BIN, de evolutie, wie
trekker is Dit leverde de volgende informatie op:
•
de zone AMOW spreekt over een VIN, wat staat voor een veiligheidsinformatienetwerk
dat per wijk wordt opgezet met de wijkagent als spil. Deze benadering werkt onder
impuls van een coördinator integrale veiligheid;
•
de zone KLM spreekt over een handelaarsinformatienetwerk, wat een vereenvoudigde
vorm is van een BIN. De handelaars namen hier het initiatief en vroegen steun aan
politie;
•
de zone VIMA het een BIN geïnstalleerd voor het centrum van Vilvoorde. De politie is
er ontgoocheld over het project en denkt eraan om eruit te stappen. Er werd met
volle moed gestart, maar de motor is stilgevallen en de politie zal deze rol zelf niet
opnemen;
•
de conclusie is dan ook dat een BIN een doodgeboren kind is indien er geen motor
voor is.
Burgemeester Marleen Mertens krijgt het woord en stipt nog aan dat het opzetten van
een BIN niet in het zonaal veiligheidsplan voorzien is, maar dat hierin wel de specifieke
acties zijn opgenomen.
De korspchef krijgt het woord en haalt aan dat het belangrijk is om te communiceren en
om beroep te doen op de bevolking. Op dit vlak meldt hij dat een Facebook- en Twitteraccount geactiveerd zijn, waarop hij twee berichten per week wil. Het gebruik hiervan
groeit en brengt informatiedoorstroming op gang. Hij verwijst verder naar een idee dat in
de politiezone KASTZE wordt toegepast en waarbij elk contact wordt aangewend om emailadressen te vragen, wat ook resulteert in een netwerk.
Burgemeester Marleen Mertens concludeert dat we dus niet bezig zijn met de
ontwikkeling van een BIN zoals voorzien in de omzendbrief, maar dat we wel een eigen
vorm van BIN aan het uitbouwen zijn.
De heer Jean Dewit verlaat de vergadering tijdens de bespreking van dit
toegevoegd agendapunt.
De heer Jean Dewit vervoegt de vergadering.
Mevrouw Marleen Mertens en de heer Christian Donneux verlaten de
vergadering.
32e zaak:

Verwerking van Argentijns gif bij Indaver in Grimbergen aangevraagd door
raadslid Eric Nagels

De gemeenteraad hoort een interpellatie door raadslid Eric Nagels betreffende de
verwerking van Argentijns gif bij Indaver in Grimbergen:
“Groot was mijn verbazing toen ik volgend artikel van Raf Custers van 18 februari 2014
las op MO (mondiaal nieuws) . Ik citeer :
Argentijns gif onderweg naar Belgie
Er is een lading giftige PCBs onderweg van Argentinië naar België. Eindbestemming is de
recyclage-installatie van Indaver in Grimbergen. De PCBs komen uit transformatoren die
jarenlang opgeslagen lagen in een ijzermijn in Sierra Grande. Protest van de bewoners
maakte dat het goedje uiteindelijk is opgekuist.
De vracht van 70 ton PCBs is begin februari per vrachtwagen naar de haven van Buenos
Aires vertrokken. De krant Rio Negro citeerde Tomas Olmedo van de firma Ashwell die het

gif in trucks heeft geladen . Volgens Olmedo worden de PCBs in België naar een installatie
van de firma Indaver in Grimbergen gebracht . Daar zal het zware gif worden
geneutralizeerd.
PCBs of polychloorbifenylen(en) zijn scheikundige producten die decennialang zijn
gebruikt in transformatoren en als koelvloeistof , ze zijn heel moeilijk biologisch
afbreekbaar en kunnen zich opstapelen in de voedselketen (ze stapelen zich op in de
lichaamsvetten) en zijn zeer toxisch. In België hebben wij in 1989 nog een PCB crisis ,
toen dioxine-crisis genoemd , meegemaakt toen PCBs uit afgedankte transformatoren in
een containerpark illegaal als frituurolie werd gestort en zo in diervoeder terechtkwamen.
Tegenwoordig zijn PCBs verboden , in de Europese Unie sinds 1991
Deze Argentijnse PCBs komen uit transformatoren die waren achtergelaten in de ijzermijn
van Sierra Grande , een mijn met een bewogen geschiedenis, waar ze nu dus onder druk
van de bevolking moeten worden weggehaald.
Voorstel:
De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege antwoord geeft op devolgende vragen
:
Was de gemeente op de hoogte van deze verwerking van Argentijnse PCBs?
Is het de bedoeling van de firma Indaver om vanuit gans de wereld PCBs naar
Grimbergen aan te trekken om te verwerken? Of gebeurt dit nu reeds? Zo ja , welke
hoeveelheden worden jaarlijks vanuit het buitenland dan aangevoerd en welke
maatregelen gaat het college dan garanderen om onze volksgezondheid te vrijwaren?
Kan Indaver die technologie niet exporteren naar die landen waar de PCBs vandaan
komen?
Mevrouw Marleen Mertens vervoegt de vergadering tijdens de bespreking van
dit agendapunt.
Schepen Eddie Boelens, bevoegd voor leefmilieu, deelt mee:
•
dat de nieuwe vergunning van Indaver te Grimbergen enkel mogelijkheden biedt
inzake het composteren van groen en de overslag van 250 ton niet gevaarlijk afval;
•
dat Indaver Grimbergen heeft de installaties niet heeft om PCB’s te verwerken;
•
dat de vracht waarvan sprake is terecht zal komen bij Indaver Destruct te Antwerpen,
dat beschikt over een hoogtechnologische installatie waarin de PCB’s kunnen worden
afgebroken;
•
dat er dus geen PCB’s in Grimbergen terecht zullen komen.
33e zaak:

Aanpak huisjesmelkerij en onvergunde opdeling van woningen aangevraagd
door Marielle Romeyns

De gemeenteraad hoort een interpellatie door raadslid Marielle Romeyns betreffende de
aanpak huisjesmelkerij en onvergunde opdeling van woningen:
“Dit agendapunt in navolging van de alarmsignalen die we de laatste weken opvangen uit
gemeenten en steden als Sint Pieters Leeuw en Vilvoorde. Daar lijkt de strijd tegen
huisjesmelkerij een prioriteit te zijn voor het lokale bestuur. Men merkt er dat
woonhuizen, onder druk van de bevolkingsgroei in Brussel, zonder vergunning opgedeeld
worden in appartementen. Dit leidt tot onveilige toestanden, een dalende woonkwaliteit,
een nog hogere parkeerdruk en een ongecontroleerde en chaotische verstedelijking. Ook
neemt het aanbod aan gewone woonhuizen af zodat gezinnen die een huisje zoeken
moeten uitwijken.
Daarom ook geven de andere gemeenten en steden aan dat ze alle wettelijke middelen
inzetten om deze toestanden een halt toe te roepen.
Gezien de gemeente Grimbergen binnen haar grondgebied evengoed wijken heeft die
gevoelig kunnen zijn voor huisjesmelkerij (bv Strombeek, Borgt, …) is de logische vraag
dan in hoeverre het college deze zaak opvolgt. Gezien het beleid in naburige gemeenten
is het gevaar dat huisjesmelkers gemeenten opzoeken waar geen streng beleid wordt
gevoerd.

De concrete vragen zijn:
1. Wat is het standpunt van de gemeente? Ziet de gemeente de onvergunde opdeling als
een probleem?
2. Heeft de gemeente zicht op het aantal woonhuizen dat zonder stedenbouwkundige
vergunning opgedeeld wordt? Dit kan bijvoorbeeld nagegaan worden door de gegevens
van de bevolkingsdienst te vergelijken met de afgeleverde vergunningen.
•
Zo ja, over hoeveel panden zou het kunnen gaan?
•
Zo nee, is het college van plan om werk te maken van de aanpak van deze
problematiek en het in kaart te brengen?
3. Hoeveel processen-verbaal werden er door de gemeentediensten in 2013 opgemaakt
omwille van het onvergund opdelen van een woonhuis?
4. Wie binnen de gemeentelijke administratie is hiermee bezig? Krijgen deze mensen
voldoende tijd om deze problematiek aan te pakken?
5. sp.a Grimbergen stelt voor in de maand maart een werkgroep samen te roepen die zich
over deze problematiek kan buigen. sp.a Grimbergen stelt ook graag haar expertise ter
beschikking en doet daarom alvast een voorstel over de manier waarop dit probleem
aangepakt kan worden (zie afzonderlijke nota bezorgd aan de raadsleden). Steunt de
meerderheid het voorstel tot oprichting van een werkgroep rond dit probleem?”
Burgemeester Marleen Mertens, bevoegd voor ruimtelijke ordening, krijgt het woord en
deelt het volgende mee:
•
Grimbergen is wel degelijk met deze problematiek bezig, maar nog niet zo
systematisch als Vilvoorde;
•
wanneer mensen zich voor een inschrijving in het bevolkingsregister van Grimbergen
aanmelden in een woongelegenheid die niet vergund is, worden zij voorlopig
ingeschreven;
•
het dossier wordt dan doorgegeven aan de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening,
die een aanmaning verstuurd tot regularisatie van de stedenbouwkundige toestand
binnen de 3 jaar;
•
bij huizen van voor 1976 moet er echter van uitgegaan worden dat ze vergund zijn in
de bestaande toestand;
•
bij huizen van na 1976 stelt zich soms effectief een probleem;
•
soms komt de problematiek ook naar voor via de notaris;
•
er is in Grimbergen geen systematische controle van de bellen, wel is er steeds
controle van de inschrijving door de wijkagent die proces-verbaal opstelt.
Schepen Paul Hermans, bevoegd voor woonbeleid krijgt het woord en licht het volgende
toe:
•
wanneer bij de woonconsulente klachten worden geuit over de leefbaarheid van een
woning, dan vindt een bezoek plaats met de technisch adviseur van 3W Plus;
•
ook op die manier worden vaststellingen gedaan en doorgegeven aan de dienst
Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening;
•
er zijn wel plannen om dit verder aan te pakken, maar hiervoor is er geen personeel
vrij, mede door andere prioriteiten inzake woonbeleid; zo kan o.a. verwezen worden
naar de stroomversnelling inzake bewonersparkeren;
•
er moet opgelet worden dat geen heksenjacht georganiseerd wordt: wanneer mensen
die nu een dak boven hun hoofd hebben zonder woning vallen komen zij aankloppen
bij het OCMW.

Mondelinge vragen
Vanwege Eric Nagels
Raadslid Eric Nagels verwijst naar de bespreking van het dossier van de Asfaltcentrale
waarover na de vorige gemeenteraad nog werd nagepraat. Hij haalt aan dat de
gemeenteraasdleden hierover niet geïnformeerd werden.
Antwoord schepen Eddie Boelens:
Schepen Eddie Boelens meent dat de raadsleden en leden van de milieuraad op de hoogte
worden gebracht van dossiers in verband met milieuvergunningen klasse 1. Dit zal
nagekeken worden.

Vanwege raadslid Gerlant Van Berlaer
Raadslid Gerlant Van Berlaer merkt op dat hij blij is met de bocht die gemaakt werd in het
dossier van de Benedestraat. Verder doet hij navraag naar het dossier betreffende de
heraanleg van de Oostvaartdijk te Humbeek waarvoor een subsidie werd bekomen bij de
Koning Boudewijnstichting werd ingediend. Hiervan, zo stelt hij, rest er nog een bedrag
dat nog gedurende een zekere tijd beschikbaar blijft en dat zou kunnen dienen om een
nieuw overleg of een voorstelling te koppelen aan een barbecue. De vraag die raadslid
Gerlant Van Berlaer hierbij heeft is hoe ver het staat met de bouwaanvraag en of er een
moment voor een voorstelling/bespreking kan worden voorgesteld.
Antwoord schepen Chris Selleslagh
Schepen Chris Selleslagh verwijst naar een bespreking die in de loop van de week
plaatsvond met Waterwegen en Zeekanaal en waaruit bleek dat er een voorontwerp is en
een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen op het programma staat. Hij
concludeert dat er inderdaad teruggekoppeld moet worden naar de bevolking.
Vanwege raadslid Vera Van Impe
Raadslid Vera Van Impe verwijst naar haar interpellatie over de inriching van een groene
parking op het domein van de Koninklijke Schenking te Strombeek-Bever. Zij stelde vast
dat dit terrein in de mobiliteitsstudie als parking werd ingekleurd en wenst te weten welke
stappen er inmiddels in verband hiermee zijn gezet.
Antwoord burgemeester Marleen Mertens
Burgemeester Marleen Mertens deelt mee dat hierover eerst mondelinge
onderhandelingen hebben plaatsgevonden en dat deze week een brief gestuurd werd naar
de eigenaar, die een procedure voor de openbare verkoop zou moeten opstarten. Zij
merkt op dat de grond die we als parkeerplaats zouden willen ontwikkelen in bufferzone
gelegen is en dat over de aanpak zal moeten worden onderhandeld met het Agentschap
Wegen en Verkeer. Er wordt nog door haar gespecificeerd dat in het vooropgesteld
scenario twee stukken grond betrokken zijn, waarvan er een eigendom is van de
Koninklijke Schenking en een tweede van de staat, en die geruild zouden moeten worden.
Vanwege raadslid Eric Nagels
Raadslid Eric Nagels verwijst naar de vergadering van de gemeenteraadscommissie
infrastructuur en omgeving die op 18 maart zal doorgaan en waar het RUP Verbrande
Brug op de agenda staat. Hij meent dat uit de stukken blijkt dat ook de oostkant van
Verbrande Brug deel zou uitmaken van het RUP, daar waar tijdens de vorige
gemeenteraadszitting gezegd werd dat dit niet het geval is.
Antwoord burgemeester Marleen Mertens
Burgemeester Marleen Mertens meent dat het RUP opnieuw zal moeten worden
afgebakend om ook dit deel op te nemen.
Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 23 januari 2014 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

