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

Vervanging van een kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van
bestuur van de intergemeentelijke vereniging Havicrem

Gelet op het feit dat de intergemeentelijke vereniging Havicrem een opdrachthoudende
vereniging is zoals omschreven in het decreet van 6-7-2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst gewijzigd op 18-1-2013;
Gelet op het feit dat, met toepassing van artikel 52, vierde lid, van bovenvermeld
decreet, aan de vergaderingen van de raad van bestuur van een opdrachthoudende
vereniging wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door verschillende
gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem, waarbij de
statuten van de vereniging in kwestie de criteria vermelden die bepalend zijn voor de
wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die steeds raadsleden zijn die in de
betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 24 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging Havicrem dat ter
zake het volgende bepaalt:

"§1. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende
stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkel gekozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene
vergadering.
In de oproeping voor de algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit
recht.
§2. Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste drie bedraagt, neemt de
algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden
met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.
§3. Indien het aantal gemeenten dat van het in §1 van dit artikel bepaalde recht gebruik maakt, meer
dan drie bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt
zij de rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde volgens de
omvang van het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeenten.
De eerste drie volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem wonen vanaf dat
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij."
Gelet op het feit dat rekening houdend hiermee bij gemeenteraadsbeslissing van 28-22013 raadslid Jeannine THIELEMANS bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem werd
voorgedragen als kandidaat om met raadgevende stem deel uit te maken van de raad van
bestuur;
Gelet op het verslag van de algemene vergadering van Havicrem van 28-3-2013 waaruit
blijkt dat mevrouw Jeannine THIELEMANS effectief werd aangeduid als lid met
raadgevende stem in de raad van bestuur van Havicrem, en dit op basis van artikel 24,
§3, van de statuten;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in zitting van 12-12-2013 kennis nam van het
ontslag van mevrouw Jeannine THIELEMANS als gemeenteraadslid met ingang van 1-12014 en dat haar opvolger werd geïnstalleerd in zitting van 23-1-2014;
Overwegende dat bijgevolg ook in de vervanging van Jeannine THIELEMANS als lid met
raadgevende stem in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging Havicrem
dient voorzien te worden;
Overwegende dat het voorgedragen kandidaat-lid met raadgevende stem dient verkozen
te zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen of aangeduid is als voorzitter van het OCMW;
Gelet op het schrijven van 10-2-2014 vanwege het gemeentebestuur aan de
minderheidspartijen in de gemeenteraad houdende de vraag tot voordracht van een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Havicrem;
Gelet op de gezamenlijke voordracht door de fracties sp.a, N-VA en Vernieuwing van
raadslid Steven DUPONT als kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van bestuur
van Havicrem;
Gaat over tot een geheime stemming voor de aanduiding van een kandidaat-lid met
raadgevende stem voor de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging
Havicrem waaruit blijkt dat 30 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam
van Steven DUPONT;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Steven DUPONT als kandidaat-lid met raadgevende stem in de raad van bestuur
van de intergemeentelijke vereniging Havicrem aan te duiden in vervanging van mevrouw
Jeannine THIELEMANS.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing ter kennisneming over te maken aan de betrokkenen en
aan de intergemeentelijke vereniging Havicrem.

2e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Infrax West - Aanduiding voor de volledige
verdere legislatuur van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger in de algemene vergadering

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Infrax
West;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de statuten van Infrax West;
Overwegende dat ingevolge de wijziging van artikel 44 van het decreet intergemeentelijke
samenwerking en artikel 33 van de statuten van Infrax West, de vertegenwoordiger voor
de algemene vergaderingen van Infrax West voor de volledige legislatuur kan worden
aangeduid;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere
organen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 17-3-2014 om
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de verdere duur van deze
legislatuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de verdere volledige legislatuur voor de algemene
vergaderingen van Infrax West waaruit blijkt dat:
•
17 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Chris SELLESLAGH;
•
8 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Luk RAEKELBOOM;
•
1 stem op 30 stemmers worden uitgebracht op naam Tom GAUDAEN;
•
2 ongeldige stemmen op 30 stemmers wordt uitgebracht;
•
2 blanco stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
De heer Steven DUPONT vervoegt de vergadering.
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger voor de verdere volledige legislatuur
voor de algemene vergaderingen van Infrax West waaruit blijkt dat:
•
18 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Christian DONNEUX;
•
10 stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht op naam van Eric NAGELS;
•
3 blanco stemmen op 30 stemmers worden uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Chris SELLESLAGH aan te duiden voor de volledige verdere legislatuur als
effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Infrax West.
Art. 2.
De heer Christian DONNEUX aan te duiden voor de volledige verdere legislatuur als
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van
de opdrachthoudende vereniging Infrax West.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging
Infrax West te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de
gemeenteraad zullen worden genomen over de agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 TORHOUT;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en zijn/haar plaatsvervanger.

3e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Infrax West - Buitengewone Algemene
Vergadering en Algemene Vergadering van 3-6-2014 - Kennisname
agendapunten en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Infrax
West;
Overwegende dat op dinsdag 3-6-2014 een algemene vergadering gevolgd door een
buitengewone algemene vergadering van Infrax West zal gehouden worden;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor deze gemeentelijke vertegenwoordiger
werden aangeduid voor de algemene vergaderingen van Infrax West voor de volledige
verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Infrax West van 28-2-2014 m.b.t. de volgende
agendapunten met toelichtingsnota's voor:
de
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

gewone algemene vergadering van 3-6-2014:
Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2013
Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2013
Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2013 en de winstdeling
Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2013.
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun
activiteiten op 3-6-2014
Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht
gedurende 2013
Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding
Voordracht bij de VREG van Infrax West als DNB voor elektriciteit en aardgas
Toetreding van de gemeente Hooglede voor de activiteit Warmte
Huldiging van personeelsleden

de buitengewone algemene vergadering van 3-6-2014:
1. Statutenwijziging:
a. artikel 7: vast gedeelte van het kapitaal, soorten aandelen/inbreng;
b. artikel 46 quarto;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze agendapunten
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17-3-2014
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering
waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit en Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van:
de gewone algemene vergadering van 3-6-2014 van de opdrachthoudende vereniging
Infrax West:
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2013
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2013
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2013 en de winstdeling
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2013.
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun
activiteiten op 3-6-2014
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht
gedurende 2013
6. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding

7. Voordracht bij de VREG van Infrax West als DNB voor elektriciteit en aardgas
8. Toetreding van de gemeente Hooglede voor de activiteit Warmte
9. Huldiging van personeelsleden
de buitengewone algemene vergadering van 3-6-2014 van de opdrachthoudende
vereniging Infrax West:
1. Statutenwijziging:
a. artikel 7: vast gedeelte van het kapitaal, soorten aandelen/inbreng;
b. artikel 46 quarto.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de gewone algemene vergadering en de
buitengewone algemene vergadering van 3-6-2014 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zouden worden) principieel te mandateren om de voorstellen op de
agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 TORHOUT;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
4e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Schepen Patrick Vertongen deelt mee dat het plateau voor de plaatsing van containers
voor de gemeentelijke basisschool De Negensprong in de wijk Borgt in de eerste week
van de paasvakantie zou gegoten worden en dat de gemeente voor de bouwwerken aan
de gemeentelijke basisschool ’t Mierken te Beigem van het studiebureau het bestek met
kostenraming ontvangen heeft.
Tijdens de bespreking van dit punt vervoegen de raadsleden Gerlant Van Berlaer
en Karlijne Van Bree de vergadering.
5e zaak:

Aanpassing retributiereglement bibliotheek

Gelet op het feit dat de bibliotheek op 19 december 2011 is ingestapt in het Provinciaal
Bibliotheeksysteem (PBS);
Overwegende dat hierdoor de retributies voor de dienstverlening van de bibliotheek
overkoepelend worden vastgesteld;
Gelet op het feit dat hiertoe in de gemeenteraadszitting van 15 december 2011 een
aangepast gebruikersreglement en een aangepast retributiereglement werden
vastgesteld;
Gelet op het feit dat dit retributiereglement, de bepalingen betreffende het aanrekenen
van kosten voor aanmaningen uitgezonderd, werd bevestigd voor de aanslagjaren 2014 2019 bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013;
Gelet op de nieuwe tarieven die de provincie Vlaams-Brabant voorstelt, nadat hierover
overlegd werd in de PBS-stuurgroep, waarin aandacht werd gevraagd voor de financiële
toestand van de gemeenten;
Overwegende dat het aangewezen is om de aanrekening van aanmaningskosten met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 opnieuw in dit retributiereglement op te
nemen omdat de toepassing van het gemeentelijk retributiereglement op de
dienstverlening van de gemeentelijke bibliotheek voor aanslagjaren 2014 - 2019 niet in
verhouding staat tot eventueel te innen bedragen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 december
2013 waarin de instap in het proefproject van Bibnet over de e-boeken principieel werd
goedgekeurd;
Gelet op het feit dat de uitgevers eisen dat de openbare bibliotheek 5,00 euro vraagt voor
een abonnement van 3 uitleningen en dat dit bedrag derhalve voor de vermelde dienst
aanvullend in het retributiereglement moet worden opgenomen;

Gelet op het gunstig advies van het beheersorgaan van de bibliotheek van 11 februari
2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De tabel onder artikel 2 van het gemeentelijk belastingreglement op de dienstverlening
van de gemeentelijke als volgt vast te stellen:
Jaarlijks lidgeld
Onder 18 jaar

gratis

Vanaf 18 jaar

5,00 euro

Uitleengelden
Gedrukte materialen

gratis

Cd

0,50 euro

Dvd

0,50 euro

Boete
per dag per exemplaar

0,10 euro

Vervanging
Lenerpas

3,00 euro

Aanmaningen
Eerste brief

0,65 euro

Tweede brief

0,65 euro

Derde brief

5,35 euro

Reservaties
Per materiaal

0,80 euro

Interbibliothecair leenverkeer
Per materiaal

2,50 euro

Verlies of beschadigde materialen
te herstellen

de herstellingskosten

te vervangen

oorspronkelijke aankoopprijs

Beschadiging verpakkingsmateriaal AVM
Cd-doosje enkel

0,75 euro

Cd-doosje dubbel

1,20 euro

Cd-doosje van 3 cd’s

1,50 euro

Cd-doosje van 4 cd’s

1,70 euro

Dvd-doos van 1 dvd

1,80 euro

Dvd-doos van 2 dvd’s

2,30 euro

Dvd-doos van 3 dvd’s

2,60 euro

Dvd-doos van 4 dvd’s

3,10 euro

Dvd-doos van 5 dvd’s

3,50 euro

Dvd-doos van 6 dvd’s

3,50 euro

Diversen

•

•

Kopies per blad:
-

A4 zwart-wit

0,15 euro

-

A4 zwart-wit recto/verso

0,20 euro

-

A3 zwart-wit

0,20 euro

-

A3 zwart-wit recto/verso

0,30 euro

-

A4 kleur

0,45 euro

-

A4 kleur recto/verso

0,75 euro

-

A3 kleur

0,75 euro

-

A3 kleur recto/verso

1,25 euro

Plastic tas

0,30 euro

E-boeken
Abonnement van 3 uitleningen

5,00 euro

Art. 2.
Deze aangepaste tabel met tarieven van toepassing te stellen met ingang van 1 april
2014, de tarieven onder de hoofding "aanmaningen" uitgezonderd, welke gelden met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.
6e zaak:

Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek

Gelet op het feit dat de bibliotheek op 19 december 2011 is ingestapt in het Provinciaal
Bibliotheeksysteem;
Gelet op het gebruikersreglement dat dientengevolge op voorstel van de provincie
Vlaams-Brabant door de gemeenteraad werd aangenomen op 15 december 2011;
Gelet op het feit dat in het gebruikersreglement van de bibliotheek niets is opgenomen
over schade aan apparatuur die mogelijks zou kunnen worden veroorzaakt door het
gebruik van media die door de bibliotheek worden uitgeleend;
Overwegende dat het aangewezen is om een dergelijke bepaling op te nemen;
Gelet op het gunstig advies van het beheersorgaan van de bibliotheek van 11 februari
2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.
Het gebruikersreglement bibliotheek aan te vullen met het volgend artikel:
Artikel 16 - Schade
Het gebruik van materialen, uitgeleend door de openbare bibliotheek Grimbergen en haar
filialen, gebeurt op eigen risico.
7e zaak:

Financiële ondersteuning voor de lokale initiatieven in het kader van de
herdenking 100 jaar WO I

Gelet op de opportuniteit om de Grimbergenaars een mooi programma aan te bieden in
het kader van de herdenking van WO I door het aanvullen van de gemeentelijke
evenementen met enkele waardevolle lokale projecten;
Gelet dat voor de financiële ondersteuning van lokale initiatieven in 2014 een budget van
€ 5.000 werd ingeschreven;
Gelet op de inhoud van volgende ingediende projecten:
•
Beigem Brandt
•
Jongerenproject Eigen Schoon
•
Initiatief verenigingen Humbeek

•

Gesneuvelden Borgt & Grimbergen

Gelet op de beoordeling volgens objectieve criteria door de dienst Economie en Cultuur
samen met de schepen van cultuur en de voorzitter van de cultuurraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De
•
•
•
•

lokale organisaties met volgende financiële bijdragen te ondersteunen:
Beigem Brandt: € 2.500
Jongerenproject Eigen Schoon: € 1.000
Initiatief verenigingen Humbeek: € 1.000
Gesneuvelden Borgt & Grimbergen (Rony Verheulpen): € 500

8e zaak:

Financiële ondersteuning voor deelname jeugdkoor Cantamico aan festival
in Noorwegen

Gelet op de brief waarmee jeugdkoor Cantamico aan de gemeente financiële steun vraagt
voor zijn deelname aan het festival “Europa Cantat Junior” in Noorwegen;
Gelet op het feit dat er in het budget van 2014 een bedrag van € 2000,00 werd
ingeschreven voor de ondersteuning van waardevolle projecten;
Gelet op het feit dat de deelname aan dit festival een eenmalige en unieke gebeurtenis is;
Gelet op het feit dat, bij gebrek aan door de gemeenteraad goedgekeurd reglement dat
de procedure inzake het aanvragen en toekennen van deze ondersteuning voor
waardevolle projecten regelt, enkel de gemeenteraad zelf kan beslissen over de
toekenning van deze bijzondere toelage;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De deelname van jeugdkoor Cantamico aan het festival “Europa cantat Junior” te
ondersteunen met een financiële bijdrage van € 1000,00.
9e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 32, 33 en 34 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 10 februari 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 32 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 24 februari 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 33 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 3 maart 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 34 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 32
GBB-BIB/0703-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 240,00

ACT-181/0703-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.500,00

GBB-ECZ/0710-00/6430100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 18.610,00

GBB-ECZ/0710-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U
GBB-FIN/0740-00/6150200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 223,00
€ 211,21
€ 211,21

€ 1.730,00

GBB-FIN/0740-03/6150200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U
GBB-FIN/0750-00/6150200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 223,00

€ 718,00
€ 718,00

€ 700,00

GBB-FIN/0750-03/6150200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 270,00
€ 270,00

GBB-OND/0800-04/6150500/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.100,00

GBB-OND/0800-02/6150500/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.135,00

GBB-OND/0800-03/6150500/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.300,00

GBB-OND/0800-01/6150500/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.600,00

GBB-L/0329-00/6160030/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

GBB-L/0329-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 100,00

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

€ 129.272,00

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

€ 728,00

€ 142,00
€ 142,00
€ 271,64
€ 271,64
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 219,18
€ 219,18

I.K. 33
GBB-OW/0050-00/6140200/

€ 24.381,35

€ 6.974,89

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

€ 625,51

GBB-SAZ/0112-00/6122000/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 30.000,00

GBB-FIN/0111-00/6470100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.375,97

GBB-FIN/0740-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 11.910,00

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

€ 41.879,03

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

€ 1.327.225,50

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

€ 823.807,42

GBB-L/0320-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.865,18

GBB-L/0320-00/6149900/
BESTUUR/CBS/40/IE-GEEN/U

€ 6.974,89
€ 193,86
€ 193,86
€ 1.317,26
€ 1.317,26
€ 213,06
€ 213,06
€ 830,00
€ 830,00

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

€ 6.008,81

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

€ 5.341,29

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

€ 3.179,49

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

€ 13.441,53

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

€ 111.364,81

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

€ 476,61

GBB-BBS/0130-00/6132030/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 24.000,00

GBB-BBS/0130-00/6043000/
BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN/U

€ 100.000,00

GBB-FIN/0020-00/6450100/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 13.018,75

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

€ 91.909,31

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

€ 86.030,35

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

€ 4.042,80

€ 238,82

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

€ 3.495,75

€ 2.047,24

GBB-L/0309-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 650,00

GBB-FIN/0309-00/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.825,00

€ 100,93
€ 100,93
€ 1.119,64
€ 1.119,64
€ 12,08
€ 12,08
€ 5.396,00
€ 5.396,00
€ 3.249,31
€ 3.249,31
€ 2.652,69

€ 511,67
€ 507,44

GBB-FIN/0309-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.910,00

GBB-FIN/0740-02/6120020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 147.549,28

GBB-FIN/0740-02/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 20.325,00

€ 38,01

GBB-FIN/0740-03/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 25.990,00

€ 588,32

GBB-OW/0899-01/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

GBB-FIN/0899-01/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.265,00

€ 272,64

GBB-FIN/0899-01/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.220,00

€ 5,56

GBB-FIN/0899-02/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.490,00

€ 11,84

GBB-FIN/0899-03/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.165,00

€ 4,74

GBB-OW/0050-00/6120050/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.500,00

GBB-FIN/0050-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 420,00

GBB-LOG/0200-00/6129010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4.937,20

GBB-FIN/0200-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 4,23
€ 626,33

€ 294,78

€ 1,31
€ 1,31
€ 26,65
€ 26,65

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

€ 4.697,54

GBB-FIN/0680-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 100,00

GBB-SPORT/0740-00/6123010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.600,00

GBB-FIN/0740-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.093,39

GBB-FIN/0740-03/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2,34
€ 2,34
€ 210,39
€ 17,71
€ 192,68

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

€ 2.493,18

GBB-FIN/0750-00/6121010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 41,84

€ 0,78
€ 0,78

I.K. 34
GBB-OW/0119-00/6132030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 115.671,98

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

€ 5.504,17

GBB-FIN/0790-01/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 300,00

GBB-FIN/0119-01/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 1.196,85

€ 1.039,21
€ 1.039,21
€ 131,86
€ 131,86

GBB-WIEB/0701-01/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.000,00

GBB-FIN/0701-01/6470100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 3.250,00

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

€ 8.288,50

GBB-WIEB/0050-00/2220000/
BESTUUR/CBS/60/IE-17/U

€ 630,50
€ 630,50
€ 2.850,64
€ 2.850,64

GBB-FIN/0740-03/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 26.578,32

GBB-FIN/0740-02/6120010/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 20.363,01

GBB-FIN/0020-00/6450100/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 9.769,44

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

€ 7.600,40

€ 896,64

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

€ 8.700,00

€ 2.413,87

10e zaak:

€ 284,48
€ 284,48
€ 3.310,51

Interne kredietaanpassingen met nummers 2 en 3 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 10 februari 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 2 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 3 maart 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 3 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:

Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 2
GBB-BIB/0703-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 240,00

ACT-181/0703-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.500,00

GBB-ECZ/0710-00/6430100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 18.610,00

GBB-ECZ/0710-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U
GBB-FIN/0740-00/6150200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 223,00
€ 211,21
€ 211,21

€ 1.730,00

GBB-FIN/0740-03/6150200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U
GBB-FIN/0750-00/6150200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 223,00

€ 718,00
€ 718,00

€ 700,00

GBB-FIN/0750-03/6150200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 270,00
€ 270,00

GBB-OND/0800-04/6150500/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.100,00

GBB-OND/0800-02/6150500/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.135,00

GBB-OND/0800-03/6150500/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.300,00

GBB-OND/0800-01/6150500/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.600,00

GBB-L/0329-00/6160030/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

GBB-L/0329-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 100,00

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

€ 129.272,00

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

€ 728,00

€ 142,00
€ 142,00
€ 271,64
€ 271,64
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 219,18
€ 219,18

I.K. 3
ACT-269/0879-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 11.250,00

€ 11.250,00

ACT-269/0879-00/6160150/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 3.000,00

ACT-269/0879-00/6160250/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.750,00

ACT-269/0879-00/6160300/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 500,00

ACT-269/0879-00/6206010/
BESTUUR/CBS/410/IE-GEEN/U
GBB-LOG/0119-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 3.000,00
€ 3.500,00

€ 24.600,00

€ 350,00

GBB-OW/0119-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 350,00

GBB-WIEB/0119-02/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 133.425,00

GBB-WIEB/0119-00/6140400/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 3.573,73

€ 1.334,27

GBB-WIEB/0119-02/6150050/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 500,00

€ 49,10

GBB-WIEB/0200-00/6130200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 153.150,00

GBB-WIEB/0310-00/6130200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 7.125,00

GBB-BORG/0800-04/6160250/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 7.913,60

GBB-BORG/0874-04/6160250/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 3.909,60

GBB-BEIG/0800-01/6160200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.730,60

GBB-BEIG/0800-01/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 249,60

GBB-LOG/0869-00/6140100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 3.200,00

€ 1.383,37

€ 494,12
€ 494,12
€ 494,40
€ 494,40
€ 400,40
€ 400,40
€ 400,00

GBB-LOG/0869-01/6140100/
BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

€ 150,00

GBB-HUMB/0869-02/6140100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 250,00

GBB-LOG/0119-00/6430100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 20.050,00

GBB-LOG/0119-01/6140100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 9.000,00

GBB-OW/0200-00/2250600/
BESTUUR/CBS/600/IE-18/U

€ 5.000,00

GBB-WIEB/0200-00/2250600/
BESTUUR/CBS/600/IE-18/U
ACT-152/0500-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 732,12
€ 140,28
€ 140,28

€ 94.650,00

ACT-152/0500-00/6493190/
BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U
GBB-ECZ/0710-00/6430100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 732,12

€ 4.840,00
€ 4.840,00

€ 18.398,79

GBB-ECZ/0719-00/6430100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 568,00
€ 568,00

GBB-SPORT/0740-02/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 113.250,00

GBB-LOG/0740-02/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 700,00

GBB-WIEB/0869-01/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 4.000,00

ACT-144/0869-01/6103000/

€ 200,00

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 305,72
€ 305,72

BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U
ACT-271/0879-00/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 400,00

ACT-271/0879-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

€ 250,00

ACT-271/0879-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 260,00

€ 260,00

11e zaak:

€ 510,00

Mededeling van de kennisneming door de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant van de derde wijziging aan het budget 2013 en het
meerjarenplan 2013-2015

Overwegende dat de gemeenteraad op 12 december 2013 de derde budgetwijziging 2013
en het meerjarenplan 2013-2015 heeft vastgesteld;
Gelet op de bepalingen betreffende het algemeen administratief toezicht vervat in de
artikels 253 §1, 2°, en 255, §1, van het gemeentedecreet, op basis waarvan de
provinciegouverneur bevoegd is om de uitvoering van besluiten met betrekking tot het
budget binnen een termijn van 50 dagen te schorsen;
Gelet op de brief van 10 februari 2014 waarmee de provinciegouverneur meedeelt dat hij
kennis heeft genomen van bovenvermelde besluiten en dat hij geen reden ziet om
schorsend op te treden;
BESLIST:
Enig artikel.
Akte te nemen van de brief van 10 februari 2014 van de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant omtrent de kennisneming van de derde budgetwijziging 2013 en het
meerjarenplan 2013-2015 en vast te stellen dat er niet schorsend wordt opgetreden.
12e zaak:

Aanpassing van het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van
gemeentelijke materialen. Aanslagjaren 2014-2019

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling voor
de aanslagjaren 2008 - 2013 van een retributiereglement op het uitlenen van sommige
gemeentelijke feest- en keukenmaterialen en het eventueel vervoer ervan door de
gemeentediensten;
Overwegende dat het niet aangewezen is om materialen uit te lenen aan particulieren;
Overwegende dat het aangewezen is om het uitlenen van vlaggenmasten, vlaggen,
verlengdraden en toiletwagen uit te breiden naar officiële gemeentelijke en plaatselijke
kermissen zoals bepaald in het reglement op de kermissen;
Overwegende dat het aangewezen is om het gratis uitlenen van de materialen uit te te
breiden naar officiële gemeentelijke en plaatselijke kermissen zoals bepaald in het
reglement op de kermissen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
In artikel 2, §,1, van het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van
gemeentelijke materialen met ingang van 1 april 2014 de eerste alinea na de tabel te
vervangen door wat volgt:
" Vlaggenmasten, vlaggen, verlengdraden en toiletwagen worden enkel gebruikt en
geplaatst ter gelegenheid van een officiële gemeentelijke of plaatselijke kermis zoals
bepaald in het reglement op de kermissen en voor activiteiten waar de gemeente als
mede-organisator optreedt."

Art. 2.
In artikel 2, § 1, van het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van
gemeentelijke materialen met ingang van 1 april 2014 de tweede alinea na de tabel te
vervangen door wat volgt:
"Het ontlenen van bovengenoemde materialen is gratis voor:
• activiteiten in het kader van een officiële gemeentelijke of plaatselijke kermis zoals
bepaald in het reglement op de kermissen;
• een schoolfeest van het gemeentelijk onderwijs;
• Grimbergse bestuurlijke diensten, adviesraden en commissies voor activiteiten eigen
aan hun werking."
Art. 3.
In artikel 2, § 1, van het gemeentelijk retributiereglement op het uitlenen van
gemeentelijke materialen met ingang van 1 april 2014 de derde alinea na de tabel te
vervangen door wat volgt:
"Materialen worden niet uitgeleend aan particulieren en/of niet-Grimbergse verenigingen."
13e zaak:

Zonnige Woonst nv - Voorstel tot verkoop van 2.400 aandelen waarvan de
gemeente eigenares is

Gelet op het feit dat de gemeente Grimbergen aandeelhouder is van de Zonnige Woonst
nv, een instelling die leningen toestaat voor het bouwen, verbouwen, verbeteren of
aankopen van sociale woningen en woningen die ermee gelijkgesteld worden, voor zover
deze woningen effectief door de leners worden bewoond;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2012 houdende de
voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden, waarin onder
meer minimumbedragen worden voorzien wat betreft een aan te houden eigen vermogen;
Overwegende dat de Zonnige Woonst nv te kennen geeft dat het aanhouden van het
voorgeschreven eigen vermogen niet haalbaar is;
Overwegende dat het aandeelhouderschap van de gemeente Grimbergen in de Zonnige
Woonst nv 2.400 aandelen vertegenwoordigt;
Overwegende dat een bod tot aankoop van 100% van de aandelen van deze
vennootschap werd uitgebracht door de firma Demer en Dijle nv;
Overwegende dat per brief van 17 februari 2014 van de Zonnige Woonst nv het voorstel
waarvan sprake wordt overgemaakt aan de gemeente Grimbergen;
Overwegende dat het aandeelhouderschap van de gemeente in deze vennootschap als
volgt wordt samengesteld:

2.400

aandelen B

Nominale

Volstort

Aankoop

waarde

kapitaal

bod

€ 3.966,30

€ 23.296,53

€ 2,10 € 5.040,00

Overwegende dat de firma Demer en Dijle nv een bedrag van € 23.296,53 biedt voor
deze aandelen;
Overwegende dat de verkoop slechts kan doorgaan op voorwaarde dat minstens 75% van
de stemgerechtigde aandelen van de Zonnige Woonst nv wordt aangeboden aan de
koper, de Demer en Dijle nv;
Overwegende dat na een eventuele overdracht van de aandelen een fusie gepland wordt
waarbij Demer en Dijle nv de Zonnige Woonst nv zal opslorpen;
Overwegende dat na een overdracht van de aandelen de aandeelhouders van de Zonnige
Woonst nv, die niet ingaan op het voorstel tot verkoop van de aandelen, door een fusie
aandeelhouder zullen worden van Demer en Dijle nv;
Overwegende dat de Demer en Dijle nv een kredietvennootschap is die sociale
woonkredieten verstrekt en die gevestigd is te Leuven;

Overwegende dat de beslissing desbetreffende van de gemeente Grimbergen uiterlijk op
14 april 2014 moet worden medegedeeld;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
In te gaan op het voorstel van de Zonnige Woonst nv en over te gaan tot de verkoop van
2.400 aandelen aan de Demer en Dijle nv.
Art. 2.
De gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris te gelasten met de ondertekening
van de volmacht omtrent deze transactie die, uiterlijk op 14 april 2014 aan de Zonnige
Woonst nv moet worden medegedeeld.
14e zaak:

Gedeeltelijke opheffing van het rooilijnplan dat voor verbeteringswerken
aan de Humbeeksesteenweg werd vastgesteld bij koninklijk besluit van 17
maart 1961

Gelet op het rooilijnplan dat bij koninklijk besluit van 17 maart 1961 werd vastgesteld
met als opschrift "Ontwerp van verbetering en verbreding van weg van G.V. nr. 179.
(Humbeeksesteenweg.)";
Gelet op het feit dat dit rooilijnplan o.a. het gedeelte van de Humbeeksesteenweg omvat
gelegen vóór het kruispunt met de Heidebaan, komende van Grimbergen; dat binnen dit
gedeelte de woning ligt die actueel het huisnummer 337 draagt, die getroffen wordt door
deze oude rooilijn;
Gelet op het feit dat over de woning met huisnummer 337 op 22 mei 2013
stedenbouwkundige inlichtingen werden verstrekt aan notaris Jean-Luc Peêrs, zonder dat
hierbij melding werd gemaakt van het feit dat het goed getroffen is door een rooilijn;
Gelet op het feit dat dit begin november 2013 wel werd meegedeeld aan de architect die
bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening inlichtingen kwam nemen over de
mogelijkheden voor renovatie van dit goed;
Gelet op het schrijven van 10 januari 2014 waarmee advocatenkantoor Xirius de
gemeente in gebreke stelt om de reeds geleden en de toekomstige schade te vergoeden
(met inbegrip van de geleden minwaarde) van de personen die op basis van de verstrekte
stedenbouwkundige inlichtingen vermelde woning hebben gekocht en om de maatregelen
te treffen die nodig zijn om de nieuwe eigenaars toe te laten dringend renovatiewerken
uit te voeren;
Gelet op artikel 16, eerste lid, van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en
realisatie van rooilijnen, waarin het principe is vastgesteld dat het verboden is om
constructies te bouwen of herbouwen op een stuk grond dat door een nog niet
gerealiseerde rooilijn is getroffen of om verbouwings- of uitbreidingswerken, andere dan
stabiliteitswerken, uit te voeren aan een constructie die getroffen wordt door een nog niet
gerealiseerde rooilijn;
Gelet op artikel 16, tweede lid, 1°, van voormeld decreet houdende de bepaling dat
evenwel een stedenbouwkundige vergunning mag worden verleend die hiervan afwijkt als
uit het advies van de wegbeheerder blijkt dat de rooilijn niet binnen de vijf jaar na afgifte
van de stedenbouwkundige vergunning zal worden gerealiseerd, doch dat in dit geval,
wanneer na het verstrijken van de periode van vijf jaar toch tot onteigening zou worden
overgegaan, bij het bepalen van de vergoeding geen rekening wordt gehouden met de
waardevermeerdering die uit de vergunde handelingen voortvloeit;
Gelet op het feit dat advocatenkantoor Xirius vraagt dat in voorliggend geval geen
toepassing zou worden gemaakt van de afstand van meerwaarde;
Overwegende dat uit het dossier blijkt dat de gemeente Grimbergen met het oog op de
realisatie van bovenvermeld rooilijnplan bij akte verleden op 21 juni 1966 de strook grond
vóór de woning in kwestie verworven heeft, doch dat de woning zelf ongemoeid werd
gelaten;

Overwegende dat bij de werken voor de aanleg van de Gillebeekcollector in de
Humbeeksesteenweg, die voltooid werden in 2006, evenmin verder uitvoering werd
gegeven aan het rooilijnplan van 1961, zoals blijkt uit het as-builtplan van 27 september
2006;
Overwegende dat derhalve de rooilijn zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 maart
1961 tot nog toe niet volledig gerealiseerd werd;
Overwegende dat er ook op langere termijn geen intentie is om aan het weggedeelte in
kwestie nog verbeteringswerken uit te voeren waarbij deze rooilijn alsnog zou worden
gerealiseerd;
Gelet op artikel 4, tweede lid, van het decreet houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen, dat bepaalt dat voor de opheffing van een rooilijnplan een besluit volstaat,
zonder toepassing van de totstandkomingsprocedures voor rooilijnplannen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.
Het rooilijnplan dat vastgesteld werd bij koninklijk besluit van 17 maart 1961 met als
opschrift "Ontwerp van verbetering en verbreding van weg van G.V. nr. 179.
(Humbeeksesteenweg.)" op te heffen voor wat betreft het gedeelte dat door de woning
met huisnummer 337 van de Humbeeksesteenweg loopt.
15e zaak:

Stand van zaken Parking C

Burgemeester Marleen Mertens, bevoegd voor ruimtelijke ordening, deelt mee dat er geen
nieuwe elementen zijn in het dossier over de bouw van een nationaal voetbalstadion op
Parking C. Er wordt nog steeds geld gezocht voor dit project.
Tijdens een recente vergadering van de Intergemeentelijke Begeleidingscommissie over
de Romeinsesteenweg werd geen melding gemaakt van Parking C.
16e zaak:

Intrekking reglement sociaal wonen

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2013 met betrekking tot de goedkeuring
van het gemeentelijk reglement sociaal wonen;
Gelet op de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van een aantal bepalingen van het
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Gelet op het feit dat het Grondwettelijk Hof de regeling inzake sociale lasten, artikel
4.1.16 tot en met 4.1.26 van het decreet grond- en pandenbeleid, heeft vernietigd;
Gelet op het feit dat bij beschikking van 18 december 2013 het Hof de vernietiging heeft
uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de
sociale lasten regeling en dat hierdoor, meer in het bijzonder de bepalingen worden
vernietigd inzake de gewestelijke en gemeentelijke normen voor sociaal woonaanbod,
artikel 4.1.8 t.e.m. 4.1.11 van het decreet grond- en pandenbeleid, de normen sociaal
woonaanbod in plangebied, art 4.1.12 en 4.1.13, §1, van het voormelde decreet en de
gebiedspecifieke typebepaling voor RUP’s waarin werd voorzien in een sociaal
woonaanbod, artikel 7.2.34, §1, van het voormelde decreet;
Gelet op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof dat de bepalingen in de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening heeft vernietigd die onlosmakelijk verbonden zijn met de sociale
lastenregeling, artikel 4.3.1,§1, eerste lid, 3°, VCRO – weigering vergunning wegens
onverenigbaarheid met normen sociaal woonaanbod en de artikelen 4.6.2, §2 en 4.6.4,
§3, VCRO – verval vergunning met sociale last;
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014 van het uitreksel
uit arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2013 inzake het
beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009
betreffende het grond- en pandenbeleid en het decreet van het Vlaamse Gewest van 27
maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningenen handhavingsbeleid;

Overwegende dat door de onwettigheid het reglement niet automatisch vernietigd wordt
en zijn gelding blijft behouden, zodat het gemeentelijk reglement best zo snel mogelijk
wordt ingetrokken;
Gelet op het feit dat het bindend sociaal objectief en de regeling inzake bescheiden
woonaanbod blijft bestaan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Jean Dewit,
Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 6 onthoudingen
Enig artikel.
Het reglement sociaal wonen van 27 juni 2013 in te trekken.
17e zaak:

Verlenging gemeentelijke subsidie buitenmuurisolatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het feit dat de gemeente Grimbergen het Vlaams-Brabants klimaatengagement
heeft ondertekend op 4 oktober 2013;
Overwegend de bestaande huishoudelijke premie voor buitenmuurisolatie die
netbeheerder Eandis toekent;
Overwegend dat de plaatsing van buitenmuurisolatie samen met de buitenafwerking zeer
duur blijft;
Overwegend dat als de gemeente dezelfde voorwaarden als de netbeheerder hanteert, de
huidige samenwerkingsovereenkomst kan verder gezet worden, zodat de aanvrager een
premieaanvraag aan Eandis doet, waarna Eandis de lijst met toegekende premies één
maal per maand aan de gemeente bezorgt;
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement voor buitenmuurisolatie, zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 22 september 2011 en gewijzigd door de
gemeenteraad van 2 februari 2012, waarvan de gelding afliep op 31 december 2013;
Overwegend dat aan de voorwaarden van het premiereglement van Eandis moet voldaan
worden voor het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 een subsidie voor het
plaatsen van buitenmuurisolatie toe te kennen.
Art. 2.
Om op de subsidie aanspraak te kunnen maken dient aan de voorwaarden die vervat
staan in het subsidiereglement van de netbeheerder Eandis te worden voldaan.

Art. 3.
De subsidie die door de gemeente wordt toegekend, bedraagt 4 euro per m²
aangebrachte buitenmuurisolatie, met een maximum van € 500 per wooneenheid.
Art. 4.
De subsidie kan worden aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier van de
netbeheerder. Het formulier dient samen met een kopie van de facturen die de uitgaven
staven te worden overgemaakt aan de netbeheerder, die zich uitspreekt over het al dan
niet toekennen van de subsidie en die de gemeente maandelijks een lijst doorstuurt van
de toekenbare premies.
Art. 5.
De premie geldt voor facturen die worden opgemaakt vanaf 1 januari 2014.
Art. 6.
Het gemeentebestuur kan alle mogelijke controlemaatregelen treffen om na te gaan of de
geplaatste isolatie in overeenstemming is met de omschrijving in de premieaanvraag. In
het geval dat onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de subsidie geweigerd, hetzij
integraal teruggevorderd worden.
Art. 7.
De subsidie wordt slechts toegekend binnen de perken van het door de gemeenteraad
goedgekeurde budget en gebeurt op basis van het tijdstip waarop een aanvraag wordt
ingediend.
18e zaak:

Wijzigen van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer inzake het instellen van een laad- en loszone in
de Hendrik Drapsstraat ter hoogte van het huisnummer 35

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 29 augustus 2013 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
instellen van een laad- en loszone in de Hendrik Drapsstraat ter hoogte van het
huisnummer 35;
Gelet op artikel 2 van bovenvermeld besluit waarbij de maatregel gesignaleerd wordt door
plaatsing van de nodige borden E3 met onderborden 'uitgezonderd laden en lossen op
werkdagen tussen 7.00 uur en 12.00 uur' en Xa of Xb (begin en einde reglementering);
Overwegend dat de meeste leveringen op zaterdag gebeuren;
Overwegend dat dinsdag de sluitingsdag is;
Gelet op de vraag om het onderbord van het bestaande parkeerverbod te wijzigen naar:
'van 7.00 uur tot 12.00 uur - uitgezonderd dinsdag en zondag';
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie in vergadering van 20 februari
2014;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.

Artikel 2 van het gemeentebesluit van 29 augustus 2013 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
instellen van een laad- en loszone in de Hendrik Drapsstraat ter hoogte van het
huisnummer 35, als volgt te wijzigen:
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden E3 met
onderborden 'van 7.00 uur tot 12.00 uur - uitgezonderd dinsdag en zondag' en Xa of Xb
(begin en einde reglementering).
Art. 2.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
19e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen
met een handicap in de Adriaan Walraevensstraat ter hoogte van het
huisnummer 30

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 in de Adriaan Walraevensstraat ter hoogte van het huisnummer 30;
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 voorwaarde dat deze aansluit op de bestaande
parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het huisnummer 32;
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.
Een parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden in de Adriaan
Walraevensstraat ter hoogte van het huisnummer 30, aansluitend op de bestaande
parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het huisnummer 32.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren worden door plaatsing van het bord E9a met
onderbord type VIId en rekening houdend met de plaatselijke gesteldheid de nodige
wegmarkering aan te brengen.
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.

20e zaak:

Wijzigen van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer inzake het voorbehouden van parkeerplaats
voor personen met een handicap in de Klauwaartslaan

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
op het wegverkeer en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 m.b.t. de verkeerstekens, hun minimum
afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden en later wijzigingen;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2009 houdende het voorbehouden
van parkeerplaatsen voor personen met een handicap ondermeer in de Klauwaartslaan
tussen de inrit van de garage en de toegangsweg aan het gebouw 41 - 43 - 45 (artikel
1);
Gelet dat de aanvrager ondertussen verhuisd is;
Overwegend dat er geen algemeen belang aan deze parkeerplaats kan toegewezen
worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Artikel 1 van het gemeentebesluit van 16 december 2009 houdende het aanvullend
reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap, als volgt te
wijzigen:
Een parkeerplaats voor personen met een handicap voor te behouden in:
•
J. Deschampsstraat ter hoogte van de woning nr. 54;
•
Bergdal: tussen de inrit van de garage en het toegangswegje tot het gebouw nr. 16;
•
L. Luypaertstraat ter hoogte van de woning nr. 200.
Art. 2.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
21e zaak:

Opheffen van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer inzake het instellen van een verbod parkeren in
de Villegas de Clercampstraat

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 25 oktober 2007 inzake het instellen van een
verbod parkeren in de de Villegas de Clercampstraat ter hoogte van het huisnummer 77;
Gelet op artikel 1.4 van de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 inzake het
voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, waarbij de
mogelijkheid bestaat om gele onderbroken lijnen aan te brengen ter hoogte van de
woning;

Overwegend dat een parkeerverbod werd ingesteld ten behoeve van een persoon met een
handicap ter hoogte van de de Villegas de Clercampstraat 77;
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 een verbod parkeren in de de Villegas de Clercampstraat ter
hoogte van het huisnummer 77 op te heffen.
Art. 2.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
22e zaak:

Lokale politie - Kennisgeving goedkeuring door gouverneur van
begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2013

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 26/09/2013 houdende de vaststelling van
de eerste begrotingswijziging (gewone en buitengewone dienst) voor het dienstjaar 2013;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus, inzonderheid artikelen 71 tot 76, houdende bepalingen
inzake het administratief toezicht op de budgetwijzigingen van de lokale politie;
Gelet op de kennisneming van de gouverneur van de eerste begrotingswijziging van de
lokale politie van de politiezone Grimbergen voor het dienstjaar 2013;
Gelet op het besluit van 20 november 2013 waarbij de provinciegouverneur
bovenvermelde eerste begrotingswijziging van de lokale politie van de politiezone
Grimbergen voor het dienstjaar 2013 goedkeurt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant d.d.
20 november 2013 houdende de goedkeuring van de eerste begrotingswijziging (gewone
en buitengewone dienst) voor het dienstjaar 2013 van de lokale politie van de politiezone
Grimbergen.
23e zaak:

Lokale politie - Politiebegroting 2014 - Kennisgeving goedkeuring door de
gouverneur

Gelet op de kennisneming door de gouverneur van de politiebegroting 2014 van de lokale
politie Grimbergen;
Gelet op de opmerking van de gouverneur dat "op artikel 33007/465-48 - Federale
dotatie om het aanwervingsbeleid te stimuleren en op artikel 33008/465-48 - Federale
dotatie 'Salduz', een bedrag staat ingeschreven van respectievelijk 9.589,22 euro en
3.462,87 euro; dat de PLP 51 stelt dat het aangewezen is om op voornoemde artikel
voorlopig geen bedragen in te schrijven";
Gelet op het besluit van de gouverneur, waarin hij de politiebegroting van de lokale politie
Grimbergen voor het dienstjaar 2014 goedkeurt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST:

Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de begroting
2014 van de lokale politie, waarin de opmerking wordt gemaakt dat "op artikel
33007/465-48 - Federale dotatie om het aanwervingsbeleid te stimuleren en op artikel
33008/465-48 - Federale dotatie 'Salduz', een bedrag staat ingeschreven van
respectievelijk 9.589,22 euro en 3.462,87 euro; dat de PLP 51 stelt dat het aangewezen
is om op voornoemde artikel voorlopig geen bedragen in te schrijven".
24e zaak:

Lokale politie - Leveren en plaatsen van raamfolie - Voorwaarden en wijze
van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de lichtinval storend is bij het werken op de computers en het
ontvangen van burgers;
Gelet op de temperatuur die hoog oploopt in de zomer in de onthaal/dispatchingruimte;
Gelet op het feit dat de inkijk groot is in het onthaal/dispatchingsruimte en in
verhoorlokaal 3;
Gezien het derhalve aangewezen is om een overheidsopdracht uit te schrijven voor het
leveren en plaatsen van raamfolie;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op € 1.500,00
(excl. btw);
Overwegende dat deze opdracht derhalve kan worden gegund via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven;
Overwegende dat het nodige krediet voor deze aankoop wordt voorzien op artikel
330/723-51 van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit en Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De levering en plaatsing van raamfolie volgens de behoeften van de politiezone via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste drie leveranciers worden aangeschreven,
goed te keuren.
25e zaak:

Lokale politie - Bijkomende werken politiecommissariaat

Gelet op de nota van Belfius Bank nv d.d. 10 februari 2014 ter attentie van het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen betreffende de
bijkomende werken aan het politiecommissariaat;
Gelet op het feit dat de aanpassingswerken HVAC en sanitair noodzakelijk zijn ter
verhoging van het comfort in het gebouw tijdens warme zomermaanden en meer
specifiek in onthaal/dispatchingsruimte alsook om ziekte bij medewerkers te voorkomen;

Gelet op het feit dat de aanpassingswerken aan de parkingvakken ervoor zorgen dat er
geen modderpoel en plassen meer worden gevormd;
Gelet op het feit dat ten opzichte van het initiële basis leasing budget voorzien voor de
bouw van het politiecommissariaat, blijkt dat er nog +- € 106.000,00 aan middelen
beschikbaar zijn die gedeeltelijk kunnen aangewend worden om de voorgestelde
aanpassingswerken te financieren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit en Marc
Hamelrijckx;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het uitvoeren van aanpassingswerken aan de parkingvakken door
de firma Vermeulen bvba, Brillandstraat 3 te 9051 Afsnee, voor een totale kostprijs van
€ 9.412,20 (incl. btw).
Art. 2.
Akkoord te gaan om de kosten voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan de
parkingvakken te financieren door de reeds aangegane lening voor het bouwen van het
politiecommissariaat.
Art. 3.
Akkoord te gaan met het uitvoeren van aanpassingswerken HVAC en sanitair voor een
totale kostprijs van € 39.680,74 (incl. btw).
Art. 4.
Akkoord te gaan om de kosten voor het uitvoeren van de aanpassingswerken HVAC en
sanitair te financieren door de reeds aangegane lening voor het bouwen van het
politiecommissariaat.
26e zaak:

Lokale politie - Overheidsopdracht voor het reinigen van het cellencomplex
en het interieur van voertuigen na bevuiling

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Overwegende dat deze opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking waarbij minstens 3 leveranciers worden geraadpleegd;
Overwegende dat volgende werkzaamheden door de aangewezen firma dienen te worden
uitgevoerd:
•
reinigen/desinfecteren vloer (6,37 m²/individuele cel, 20,02 m²/collectieve cel en
8,65 m² in doucheruimte)
•
reinigen/desinfecteren muren (25,40 m²/individuele cel, 43,20 m²/collectieve cel
en 34,90 m² in doucheruimte)
•
reinigen/desinfecteren sanitair (1 toilet/individuele cel, 1 toilet/1 lavabo/1
douche in doucheruimte)
•
reinigen/desinfecteren rooster
•
reinigen/desinfecteren deur langs beide zijden van individuele cellen

•
•

reinigen/desinfecteren matrashoes
reinigen/desinfecteren van het interieur van voertuigen;

Overwegende dat het lastenboek enkel voorziet in het reinigen van het cellencomplex en
voertuigen op afroep;
Gelet op het lastenboek;
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/125-06 van de
gewone dienst van de politiebegroting;
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
Enig artikel.
Het lastenboek voor het reinigen van het cellencomplex en het interieur van voertuigen
op afroep voor een periode van 1 jaar (max. 2 jaar verlengbaar) goed te keuren.

Toegevoegde agendapunten
27e zaak:

Beter afstemmen op elkaar van de culturele activiteiten in Grimbergen
aangevraagd door raadslid Bart LaeremansPlak hier de tekst voor het derde
agendapunt.

De gemeenteraad hoort volgende interpellatie van raadslid Bart Laeremans:
Onlangs hebben we moeten vaststellen dat er in onze gemeente op dezelfde avond (15
maart) niet alleen twee fanfareconcerten plaatsvonden, meer bepaald in Humbeek en de
Borcht, maar ook nog eens een concert van het Humbeeks zangkoor. Dit is natuurlijk te
veel van het goede. Op die manier werft men van mekaar af.
Hier zijn duidelijk vooraf onvoldoende afspraken gemaakt. Dit werk lijkt ons een taak voor
de nieuwe cultuurcoördinator. Het zou tot haar vaste takenpakket moeten behoren dat zij
alle cultuurorganisaties van Grimbergen contacteert en bevraagt over hun
termijnplanning. Bij belangrijke overlappingen kan zij dan een bemiddelende rol spelen.
Op deze wijze kunnen de activiteiten beter op mekaar afgestemd worden en kunnen we
streven naar een maximaal rendement. Ook kan de promotie via de gemeentelijke
kanalen dat beter voorbereid en verzorgd worden.
Tegelijk zou zij ernaar moeten streven dat de Grimbergse verenigingen meer met mekaar
zouden samenwerken, bv. bij jubileumfeesten of in het kader van Grimbergse
evenementen zoals de 11 juliviering. De recente feestelijkheden naar aanleiding van 175
jaar KHSC Humbeek hebben nog maar eens bewezen hoe verrijkend zulke samenwerking
kan zijn.
Aansluitend hierbij stelt raadslid Bart Laeremans voor dat:
De gemeenteraad van Grimbergen aan de schepen van cultuur vraagt om samen met de
nieuwe cultuurcoördinator werk te maken van een betere afstemming van de Grimbergse
culturele activiteiten op mekaar, door tijdig met alle cultuurverenigingen contact te
leggen.
Tevens moet het tot het vaste takenpakket behoren van de cultuurcoördinator om de
samenwerking tussen de Grimbergse verenigingen te stimuleren en om deze beter te
betrekken bij de Grimbergse evenementen.
Schepen Marc Van Godtsenhoven haalt in zijn antwoord op deze interpellatie de
volgende elementen aan:
•
naast de in de aangehaalde activiteiten vond er in het Cultuurcentrum nog een
dansvoorstelling plaats;
•
elk van deze activiteiten heeft volk gelokt, organisatoren waren tevreden;
•
we kunnen dus vaststellen dat Grimbergen bruist en groot genoeg is opdat er
verschillende activiteiten naast elkaar kunnen plaatsvinden;
•
kijken bij de concurrentie was niet mogelijk, , maar in se zijn deze activiteiten toch
plaatselijk;

•
•

•

•
•

•

op zich is er niets tegen dat activiteiten samenlopen als er voldoende afstand tussen
is;
we bieden reeds mogelijkheid voor afstemming, waarbij verwezen kan worden naar:
- het zelf meedelen van onze hoofdactiviteiten;
- het overleg op initiatief van de gemeente dat rond de lenteconcerten plaatvindt
tussen fanfares en harmonieën.;
het plannen en organiseren van een concert is niet eenvoudig omdat met tal van
zaken rekening gehouden moet worden gehouden, zoals:
- de beschikbaarheid van de dirigent,
- de beschikbaarheid van de leden (niet in een vakantieperiode, niet in een
examenperiode),
- de beschikbaarheid van een vedette,
- de beschikbaarheid van een zaal;
verenigingen lopen elkaar niet voor de voeten;
wat de samenwerking van verenigingen betreft:
- de gemeente brengt verenigingen samen bij projecten zoals bvb. 100 jaar oorlog,
dat zal lopen in samenwerking tussen de Dorpsvried, fanfares, de heemkundige
kring, Hand in Hand en de raad van Beigemse verenigingen, onder coördinatie
van de dienst Cultuur;
- voor de 11-juli-viering zij vorig jaar de verenigingen uit Strombeek-Bever vooraf
samengebracht; nu zal dit opnieuw gebeuren voor de organisatie van de viering in
Grimbergen centrum en vindt hierover volgende week maandag een vergadering
plaats waarin we de verenigingen samenbrengen;
- het Beiaardfestival op 10 en 11 mei zal verlopen in samenwerking met een
muziekmaatschappij en met de academie;
- ook via Goesting in Grimbergen worden worden verenigingen aangezet tot
samenwerken;
over het voorstel om de cultuurbeleidcoördinator agenda’s te laten laten
samenleggen: het betreft een cultuurbeleidscoördinator en geen cultuurcoördinator;
deze cultuurbeleidscoördinator heeft een andere rol.

Mondelinge vragen
Vanwege Eric Nagels
Raadslid Eric Nagels haalt aan dat tijdens de laatste infovergadering over Indaver werd
vermeld dat het afvalwater rechtstreeks in beek wordt geloosd, zonder zuivering
Hij vraag of er inmiddels onderzoek is gebeurd naar het ontbreken van rioleringen voor de
bedrijven die in deze omgeving gevestigd zijn.
Schepen Eddie Boelens antwoordt dat deze aangelegenheid vorige week werd besproken
en specificeert dat:
•
de afwatering van de daken naar de Tangebeek wordt geleid;
•
het terreinwater dat potentieel bevuild is wordt opgevangen in een bufferbekken en
van daar uit wordt benut voor het bevochtigen van de massa;
•
dat de lozing verder over een lamelscheiding gebeurt, waardoor de organische
belasting van het afgevoerde water daalt.
Verder stelt schepen Boelens dat:
•
in de nieuwe vergunning strengere normen zijn opgelegd en dat het bedrijf een jaar
de tijd heeft om hieraan te voldoen (focus september);
•
vorig jaar 1000 m³. water werd geloosd door Indaver, wat weinig is en dat men hoopt
om dit nog te verminderen;
•
de vijf andere klasse 1-bedrijven uit de omgeving steeds procedés toepassen om de
lozing van afvalwater tot het minimum te beperken.
Raadslid Eric Nagels merkt op dat er geen riolering ligt, terwijl een paar 100 m verder
zuiveringstation is gevestigd.
Schepen Eddie Boelens bevestigt dat dit klopt, maar dat voldaan wordt aan de
lozingsnormen
Vanwege Vera Van Impe
Raadslid Vera Van Impe verwijst naar een persmededeling over het afvalbeleid die de
raadsleden ontvangen hebben en geeft aan dat ze dit een positief signaal vond. Concreet

vraagt zij hoe de derde doelstelling die in dit bericht werd geformuleerd in verband met
sluikstorten zal worden nagestreefd: zal er aan sensibilisering gedaan worden en/of zal er
zwaarder beboet worden?
Schepen Eddie Boelens antwoordt dat in overleg met de korpschef van de lokale politie de
controle zal worden verscherpt op in kaart gebracht hotspots. Het is echter delicaat om
hierover verder uit te wijden. Er is ook uitwisseling met steden met ervaring rond
cameracontrole en overleg en samenwerking met de wijkagenten. Schepen Eddie Boelens
bevestigt dat er bij de politie bereidheid is aandacht aan de problematiek te besteden. Hij
vermeldt verder nog dat de kost voor het opruimen van sluikstorten per jaar 198.000
euro bedraagt op basis van de inzet van een vrachtwagen en twee 2 personeelsleden.
Schepen Eddie Boelens verwijst in zijn antwoord verder naar de actie zwerfvuil, waaraan
tijdens de week voor de zitting werd meegewerkt door scholen en door 65 vrijwilligers en
geeft hij een pluim aan de zwervuilmeters en –peters. Tot slot geeft hij nog aan dat de
boetes voor sluikstorten zijn verdubbeld.
Vanwege Bart Laeremans:
Raadslid Bart Laeremans verwijst naar een bericht in Het Laatste Nieuws, waarin gewag
werd gemaakt van extra beveiliging en meer politiepatrouilles in de omgeving van het
Cultuurcentrum. Aansluitend hierbij wenst hij te weten aanpak van jongeren
integratieprojecten die tijdens de vorige legislatuur is opgestart reeds geëvalueerd werd.
In
•
•
•
•

zijn antwoord haalt schepen Marc Van Godtsenhoven het volgende aan:
in de voorbije weken is er bij het Cultuurcentrum overlast geweest van jongeren;
via het krantenartikel werd een signaal beoogd dat men zich moet houden aan regels;
de politie zal meer zichtbaar zijn aan het Cultuurcentrum;
het blijft wel spelen op twee paarden waarbij jongeren ook betrokken worden bij
activiteiten;
•
alle jongeren betrekken kan niet: voor een deel lukt dit wel via sportactiviteiten en via
dansles voor meisjes;
•
de betrokkenheid is echter geen vrijgeleide.
Schepen Paul Hermans vult het antwoord van schepen Marc Van Godtsenhoven aan met
volgende elementen:
•
er is inderdaad een twee sporenbeleid waarbij o.a. via sport ook ingezet wordt op het
sociale;
•
over wat tijdens de week fout loopt, wordt tijdens de sportactiviteit in het weekend
teruggekoppeld;
•
dit initiatief draait op volle toeren en de inzet van de jongerenwerker van vzw Intro
wordt hierbij als positief ervaren;
•
deze activiteiten moeten ook gezien worden als preventief;
•
in de stuurgroep wordt aanvullend ook gepleit voor een hardere aanpak.
Raadslid Karlijne Van Bree merkt op dat het probleem al lang bestaat en erkent dat het
noodzakelijk is om op twee sporen te werken. Zij stelt evenwel dat lang gewacht is met
het leggen van een nadruk op repressie en dat de betrokken jongeren niet voor dialoog
vatbaar zijn.
Raadslid Marielle Romeyns informeert naar de mogelijke inzet van een straathoekwerker.
Schepen Paul Hermans antwoordt hierop dat de jongerenwerker van vzw Intro sedert
januari halftijds aan het werk is en dat de straathoekrol één van de gehanteerde
werkwijzen is.
Jurgen Braeckmans, korpschef van de lokale politie vraag en krijgt het woord. Hij maakt
onderscheid tussen het objectief onveiligheidsgevoel dat voortkomt uit fenomenen zoals
vandalisme, drugs en diefstal en het subjectief onveiligheidsgevoel. Hij stelt dat de politie
aanwezig moet zijn om dit op te lossen en dat daarom gaan de ploegen gevraagd is om
langs te rijden én uit te stappen. Hij verdedigt een aanpak met een positieve boodschap,
samen met alle diensten.
Aansluitend wenst raadslid Bart Laeremans te weten of de trap aan het Cultuurcentrul zal
worden weggehaald. Schepen Marc Van Godtsenhoven bevestigt dat dit samen met
renovatie zal gebeuren en administratief ingepland staat voor dit jaar.
Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 27 februari 2014 zodat deze, overeenkomstig artikel 33,
4de lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
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