GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2014

Aanwezig
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Chris Selleslagh, Marc Van Godtsenhoven, Patrick Vertongen, William Deboeck, Paul
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Jean Dewit, Bart Laeremans, Marc Hamelrijckx, Alena Van den Bussche, Steven Dupont,
Kirsten Hoefs, Kevin Vleminckx, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Anne
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Behandelde punten
Openbare zitting
1. Kennisneming van de verhindering van een gemeenteraadslid
2. Rechtspositieregeling personeel - Instellen van een regeling waarbinnen statutair
personeel na het bereiken van de pensioenleeftijd in dienst kan blijven
3. Principebeslissing inzake de verlenging van het convenant tussen de gemeente
Grimbergen en toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de toeristisch-recreatieve
werking in de regio Groene Gordel
4. Stand van zaken capaciteit onderwijs
5. Oprichting van een gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid Goedkeuring statuten en afsprakennota
6. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de krokusvakantie
7. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Humbeek ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de krokusvakantie
8. Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden in de
gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever ingevolge de herberekening van het
lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de krokusvakantie
9. Basisonderwijs - Aanpassing voorwaarden en principes van het inschrijvingsbeleid
10. Interne kredieaanpassingen met nummers 35, 36 en 37 voor het dienstjaar 2013 Kennisneming
11. Interne kredieaanpassingen met nummer 4 voor het dienstjaar 2014 - Kennisneming
12. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen - Ontwerp van rekening 2013 - Goedkeuring
13. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen - Ontwerp van budgetwijziging 2014 - Goedkeuring
14. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Lintbos - Rekening 2013 Goedkeuring
15. Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum en
bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

16. Principebeslissing betreffende de bestemming van stoffelijke resten bij exhumaties op
de gemeentelijke begraafplaatsen
17. Aanneming van werken voor het bijzonder onderhoud van wegen, riolen,
huisaansluitingen en bijbehorende werken (Raamcontract) - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
18. Onteigening van de panden gelegen te Wolvertemsesteenweg 4 en Rijkenhoekstraat 2
(respectievelijk kadastraal gekend als 2de afdeling - sectie E - nrs. 266x4 & 266w4)
in kader van de herinrichting van het kruispunt
Wolvertemsesteenweg/Rijkenhoekstraat/Hogesteenweg
19. Stand van zaken parking C
20. Overeenkomst betreffende de uitvoering van huishoudelijke energiescans vanaf 2014
21. Opheffen van het 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 Walraevenstraat ter hoogte van huisnummer 7
22. Aanvullend reglement op het algemeen regelement op de politie van het wegverkeer
inzake het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers in de Schoolstraat
ter hoogte van de aansluiting met de de Villegas de Clercampstraat
23. Bekrachtiging van de politieverordening bij hoogdringendheid inzake werken in de
Vaartstraat
24. Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (politiecombi) - Voorwaarden en wijze van
gunnen
25. Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (patrouillevoertuig) - Voorwaarden en wijze
van gunnen
26. Lokale politie - Samenaankoop gas voor de periode 2015-2017
27. Lokale politie - Openstelling vacatures in het operationeel kader te begeven bij
mobiliteit

Toegevoegde agendapunten
28. Promotie van culturele en sportverenigingen in Grimbergen + aanvulling aangevraagd
door raadslid Karlijne Van Bree
29. Franstalige verkoopsstanden op de zondagsmarkt van Grimbergen-centrum
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans
30. Anderstalige jeugdtrainingen in Strombeek-Bever aangevraagd door raadslid Bart
Laeremans
31. Werkpunten Grimbergse gemeentescholen aangevraagd door raadslid Gerlant van
Berlaer
32. Deontologische code politiek mandatarissen Grimbergen aangevraagd door raadslid
Philip Roosen

Mondelinge vragen

Besloten zitting
33. Lokale politie - Definitieve pensionering van een operationeel personeelslid naar
aanleiding van fysieke ongeschiktheid
34. Lokale politie - Definitieve pensionering van een operationeel personeelslid naar
aanleiding van fysieke ongeschiktheid

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid XXX XXXXX aangeduid om de stemmingen aan te vangen.

1e zaak:

Kennisneming van de verhindering van een gemeenteraadslid

Overwegende dat mevrouw Elke WOUTERS bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14-102012 werd verkozen tot gemeenteraadslid en dat zij op 2-1-2013 als gemeenteraadslid
werd geïnstalleerd;
Gelet op artikel 115 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen waardoor een
cumulatiebeperking van toepassing is wanneer het mandaat van gemeenteraadslid wordt
voortgezet tijdens een periode van moederschapsrust;
Overwegende dat raadslid Elke WOUTERS hierdoor tijdelijk in de onmogelijkheid is om
haar mandaat als gemeenteraadslid uit te oefenen;
Gelet op artikel 14, 2°, en artikel 16 van het gemeentedecreet;
Gelet op de e-mail van 1-4-2014 waarbij gemeenteraadslid Elke WOUTERS meldt dat zij
gebruik wil maken van de procedure van verhindering omwille van zwangerschapsverlof
en zich tijdelijk wil laten vervangen in de gemeenteraad gedurende een minimale termijn
van 12 weken en dit ten vroegste 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum op 205-2014, dit is ten vroegste met ingang van 8-4-2014;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis dient te nemen van deze verhindering;
Overwegende dat bij verhindering van een gemeenteraadslid het gemeenteraadslid wordt
vervangen door zijn opvolger die wordt aangewezen overeenkomstig het Lokaal en
Provinciaal Kiesdecreet van 8-7-2011, en dit zolang de toestand van verhindering duurt;
BESLUIT:
Artikel 1.
Akte te nemen van de verhindering van raadslid Elke WOUTERS wegens
zwangerschapsverlof gedurende een minimale termijn van 12 weken en dit ten vroegste 6
weken voor de uitgerekende bevallingsdatum op 20-5-2014, dit is ten vroegste met
ingang van 8-4-2014.
Art. 2.
Raadslid Elke WOUTERS gedurende haar verhindering te vervangen door haar opvolger,
aangeduid overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
Mevrouw Vera Van Impe vervoegt de vergadering.
2e zaak:

Rechtspositieregeling personeel - Instellen van een regeling waarbinnen
statutair personeel na het bereiken van de pensioenleeftijd in dienst kan
blijven

Gelet op het decreet van 17/01/2014 tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe
Gemeentewet, dat in werking trad op 16/02/2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 06/09/2013 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 12/11/2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het
mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging betreft;
Overwegend dat door deze gewijzigde regelgeving de aanstellende overheid vanaf
01/03/2014, statutaire personeelsleden na het bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar
in dienst kan houden en dit telkens voor een periode van 1 jaar, steeds verlengbaar per
jaar;
Overwegend dat het nodig is om de rechtspositieregeling aan te passen om deze
maatregelen te kunnen toepassen op het statutair personeel;

Overwegend dat het zinvol is om in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde
voorwaarden positief gevolg te kunnen geven aan de vragen van personeelsleden die na
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar verder willen blijven werken, voor zover zij
gunstig geëvalueerd werden betreffende hun functioneren in de voorbije jaren;
Gelet op het protocol dat over dit dossier werd afgesloten in de schoot van het Gewoon
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog overlegcomité van het Gemeente- en OCMW
personeel;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Artikel 188 van de rechtspositieregeling als volgt aan te passen:
Art. 188.
§ 1. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast
aangestelde statutaire personeelslid:
1° het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, de vervroegde pensionering en de
ambtshalve pensionering als gevolg van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978
houdende economische en budgettaire hervormingen;
2° het vrijwillige ontslag;
3° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van het ongunstig
evaluatieresultaat voor de tussentijdse periodieke evaluatie, zoals vermeld in artikel 84,
§ 2, tweede lid.
§ 2. In afwijking van § 1, 1°, kan de aanstellende overheid het vast aangestelde
statutaire personeelslid na het bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst
houden. Het statutaire dienstverband wordt verlengd op verzoek van de aanstellende
overheid of op verzoek van het personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke
instemming van het personeelslid vereist. In het tweede geval is de uitdrukkelijke
instemming van de aanstellende overheid vereist. In beide gevallen verleent de
aanstellende overheid de verlenging voor een periode van hoogstens één jaar, telkens
verlengbaar met hoogstens één jaar. Het betrokken personeelslid behoudt gedurende de
volledige periode van de verlenging de hoedanigheid van vast aangesteld statutair
personeelslid.
3e zaak:

Principebeslissing inzake de verlenging van het convenant tussen de
gemeente Grimbergen en toerisme Vlaams-Brabant vzw betreffende de
toeristisch-recreatieve werking in de regio Groene Gordel

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen,
verenigingen en ondernemingen;
Overwegende dat Toerisme Vlaams-Brabant vzw een overkoepelend en coördinerend
orgaan is voor het toerismebeleid op provinciaal niveau waarin de provincie, de
gemeenten, Toerisme Vlaanderen en regionale toeristische organisaties participeren;
Overwegende dat voor de uitwerking van een toeristisch-recreatieve werking (cf.
regiowerking en promotie) in de regio Groene Gordel een samenwerking werd opgezet
tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de gemeentebesturen uit de regio en dat deze
samenwerking werd uitgeschreven in de vorm van een convenant;
Overwegende dat dit convenant enerzijds de taakafspraken tussen de verschillende
partners en anderzijds de financiële inbreng van deze partners vastlegt;
Overwegende dat Toerisme Vlaams-Brabant vzw hierbij optreedt als overkoepelend en
coördinerend orgaan voor het toerismebeleid op provinciaal niveau en hierbij o.a. de
volgende taken opneemt (via de provinciale dienst Toerisme en met het eigen
werkingsbudget):
•
algemene beleidsvoorbereiding voor het toeristisch-recreatief beleid;
•
implementeren en opvolgen van de strategische plannen;
•
onderzoek: verzamelen van basisindicatoren omtrent toerisme en recreatie in de
regio's zowel voor dagtoerisme als voor verblijfstoerisme;
•
productontwikkeling:

stimuleren en adviseren van grote toeristische hefboomprojecten (nieuwe
attractiepunten, bezoekerscentra, logies en verblijfsarrangementen);
- stimuleren en adviseren van ontwikkeling van MICE-infrastructuren;
- sturing en beleidsvoorbereiding rond recreatieve bovengemeentelijke
productontwikkeling;
marketing:
- globale marketing voor Vlaams-Brabant met zijn toeristische entiteiten;
- distributie publicaties via verdeelkanalen in provincie en daarbuiten;
vertegenwoordiging naar hoger niveau (Toerisme Vlaanderen);
vertegenwoordiging van de toeristisch-recreatieve sector in overleg met andere
sectoren op provinciaal niveau en andere provinciale diensten;
-

•

•
•

Overwegende dat het Toeristisch Recreatief Actieplatform (TRAP) Groene Gordel hierbij
werd opgericht als platform binnen de algemene vergadering van Toerisme VlaamsBrabant vzw en met een vertegenwoordiging in de raad van bestuur;
Overwegende dat het TRAP Groene Gordel op basis van het Strategisch Beleidsplan
Toerisme Groene Gordel met het budget van de regionale promotiepool de promotie en
vermarkting van de Groene Gordel verzorgt;
Overwegende dat de besteding van dit budget wordt vastgelegd in een jaarplan waarin de
promotieacties duidelijk worden omschreven en begroot en dat jaarlijks dient
goedgekeurd te worden door de partners die financieel participeren in het TRAP;
Overwegende dat in dit kader ten slotte voor elk van de drie subregio's in de Groene
Gordel een regionale VVV werd opgericht, waarbij de gemeente Grimbergen tot het
werkingsgebied van de regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters vzw behoort;
Overwegende dat elk van deze VVV's als leden de gemeenten heeft die het convenant
ondertekenden, alsook Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de toeristisch-recreatieve
organisaties en actoren gevestigd of actief in de betreffende subregio;
Overwegende dat deze regionale VVV's op grond van hun streekkennis en contact met de
basis een belangrijke rol spelen in de uitbouw van recreatie voor de lokale bevolking en
onthaal van inkomend toerisme;
Overwegende dat zij in dit kader o.a. de volgende taken opnemen:
•
overleg met lokale actoren en ambtenaren (i.s.m. de provinciale regiocoördinator);
•
onthaalfunctie voor de streek met overleg en in nauwe samenwerking met lokale
VVV's en diensten voor toerisme om overlapping te vermijden;
•
toeristisch-recreatieve productontwikkeling (uitvoering in overleg met Toerisme
Vlaams-Brabant dat verantwoordelijk is voor erkenning routes en bemiddelt bij
Toerisme Vlaanderen);
•
ontwikkeling van gemeenteoverschrijdende dagprogramma's voor groepen en
verenigingen;
•
coördinatie van de gidsenwerking en bijscholing met betrekking tot de regionale
inhoud en het actueel aanbod (evenementen, tentoonstellingen);
•
specifieke publicaties gericht op de regionale bevolking (bv. streekmagazine);
•
informatieverwerving en inhoudelijke aanbreng voor publicaties gericht op
doelgroepen buiten eigen regio;
•
werking rond streekproducten i.s.m. vzw Streekproducten Vlaams-Brabant;
•
organisatie van streekgebonden evenementen die de streekidentiteit versterken;
•
promotie van de eigen subregio, duidelijk gesitueerd binnen de Groene Gordel;
Overwegende dat deze taken door de regionale VVV's kunnen worden opgenomen door
eigen personeel of kunnen worden uitbesteed, steeds in samenwerking met de
gemeentelijke ambtenaren en lokale actoren;
Overwegende dat de middelen hiervoor komen uit het budget "regiowerking" dat door de
gemeenten wordt samengebracht en uit eigen inkomsten van de VVV;
Overwegende dat de bijdrage van de gemeenten voor dit toerisme- en recreatiebeleid
wordt gebaseerd op het inwonersaantal waarbij voor de periode van 1 januari 2008 tot en
met 31 december 2013 het inwonersaantal van januari 2006 in aanmerking werd
genomen;
Overwegende dat elke gemeente van de betrokken regio € 0,5 per inwoner dient bij te
dragen en dat dit bedrag als volgt werd opgesplitst in promotie en regiowerking:

•
•

€ 0,2 per inwoner voor promotie (cf. regionale promotiepool);
€ 0,3 per inwoner voor regiowerking (cf. taken regionale VVV);

Overwegende dat het gemeentebestuur Grimbergen intekende op deze toeristischrecreatieve samenwerking door de bekrachtiging van vermeld convenant voor de periode
van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006, en dit bij gemeenteraadsbeslissing van
28 oktober 2004;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 december 2004 houdende de
toetreding van de gemeente Grimbergen tot de regionale VVV Toerisme Brabantse
Kouters vzw en de goedkeuring van de desbetreffende statuten;
Overwegende dat in de gemeentewinkel, gelegen Prinsenstraat 22 te 1850 Grimbergen
tevens in een ruimte wordt voorzien voor dit regionaal toeristisch kantoor (VVV) voor de
regio Brabantse Kouters (cf. beslissing gemeenteraad van 26 augustus 2004 houdende de
goedkeuring van de overeenkomst met Opbouwwerk Haviland voor het vestigen van een
streekproductenwinkel in Grimbergen);
Overwegende dat het convenant betreffende de toeristisch-recreatieve werking in de
regio Groene Gordel tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de gemeente Grimbergen
nadien werd verlengd tot 31 december 2013, en dit bij gemeenteraadsbeslissingen van 1
juni 2006 en 26 juni 2008;
Overwegende dat bijgevolg het huidige convenant betreffende de toeristisch-recreatieve
werking in de regio Groene Gordel tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de gemeente
Grimbergen liep tot 31 december 2013;
Gelet op het schrijven van 3 juli 2013 vanwege Toerisme Vlaams-Brabant vzw waarbij
wordt meegedeeld dat heden aan een nieuw Strategisch Beleidsplan Toerisme voor de
Groene Gordel 2014-2019 wordt gewerkt en dat deze plannen de basis zullen vormen
voor het regionaal toerismebeleid en voor nieuwe convenanten;
Overwegende dat Toerisme Vlaams-Brabant vzw, in afwachting van het formaliseren van
de verdere samenwerking inzake het toerisme- en recreatiebeleid via nieuwe
convenanten, aan de gemeentebesturen vraagt om een principiële beslissing te nemen
met betrekking tot deze nieuwe convenanten en om de bijdrage voor de regiopromotie en
de regiowerking in de begroting 2014 in te schrijven;
Overwegende dat het nodige budget voor de betaling van de gemeentelijk bijdrage 2014
werd ingeschreven in het budget 2014;
Overwegende dat in dit kader nog een principebeslissing dient genomen te worden;
Overwegende dat er nog geen ontwerpteksten voor de nieuwe convenanten betreffende
de toeristisch-recreatieve werking in de regio Groene Gordel aan het gemeentebestuur
werden bezorgd;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het huidige convenant tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de gemeente Grimbergen
betreffende de toeristisch-recreatieve werking in de regio Groene Gordel, dat werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2008 en dat liep tot en met 31
december 2013, te verlengen tot 31 december 2014 en hiertoe de gemeentelijke bijdrage
2014 (cf. € 16.982,5) te storten aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw.
Art. 2.
Na ontvangst van de tekst van de nieuwe convenanten, die zal gebaseerd zijn op het
nieuwe Strategische Beleidsplan Toerisme voor de Groene Gordel 2014-2019, te
beraadslagen over de verdere participatie aan de toeristisch-recreatieve samenwerking
binnen de regio Groene Gordel na 2014.
4e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Schepen Patrick Vertongen deelt mee dat de bekisting voor de plaatsing van containers
voor de gemeentelijke basisschool De Negensprong in de wijk Borgt klaar is. Het beton
wordt eerstdaags gegoten.

Op een vraag betreffende het aantal inschrijvingen voor volgend schooljaar in verhouding
tot de capaciteit van het gemeentelijk basisonderwijs antwoordt de schepen dat er in
Beigem nog 14 plaatsen beschikbaar zijn, terwijl de andere scholen volzet zijn. In de
gemeentelijke basisschool te Strombeek-Bever staan 28 kinderen op de wachtlijst.
Gedetailleerde cijfers zullen worden opgevraagd en bezorgd aan de gemeenteraadsleden.
De heer Bart Laeremans vervoegt de vergadering.
5e zaak:

Oprichting van een gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid Goedkeuring statuten en afsprakennota

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 december 2013 betreffende de
beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Erasmus Grimbergen;
Overwegende dat de gemeenteraad in dit kader besliste het college van burgemeester en
schepenen te belasten met het onderzoek naar de mogelijkheden om een
adviescommissie flankerend onderwijsbeleid op te richten;
Overwegende dat deze adviescommissie tot opdracht zal hebben om het
gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren inzake het
flankerend onderwijsbeleid;
Overwegende dat deze nieuw op te richten adviesstructuur bijgevolg moet voldoen aan de
bepalingen van artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat bijgevolg de gemeenteraad bevoegd is voor de oprichting van deze
adviesraad en dat de gemeenteraad ook de nadere voorwaarden voor de
representativiteit dient vast te stellen en de samenstelling, werkwijze en procedures van
deze adviesraad dient te regelen;
Gelet eveneens op artikel 43, §2, 14°, van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de
bevoegdheid van de gemeenteraad tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren
niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd;
Gelet op de ontwerptekst van statuten van de gemeentelijke adviesraad flankerend
onderwijsbeleid en de ontwerptekst van afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de
gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een gemeentelijke adviesraad voor flankerend onderwijsbeleid op te richten.
Art. 2.
De statuten van deze gemeentelijke adviesraad voor flankerend onderwijsbeleid als volgt
vast te stellen:
"Artikel 1. – Oprichting en zetel
De gemeente Grimbergen richt een gemeentelijke adviesraad op, “adviesraad flankerend
onderwijsbeleid” genoemd, die erkend is als advies gevende raad inzake het flankerend
onderwijsbeleid.
Onder flankerend onderwijsbeleid wordt verstaan, het geheel van acties van een lokale
overheid om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse
onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale
actoren.
De zetel van deze adviesraad is gevestigd in het gemeentehuis, Prinsenstraat 3 te 1850
Grimbergen.
Artikel 2. - Doelstelling
De doelstelling van de adviesraad is de volgende:
a) Adviesfunctie

De adviesraad flankerend onderwijsbeleid brengt, op verzoek van het schepencollege of
de gemeenteraad, of op eigen initiatief, advies uit over alle aangelegenheden in verband
met het flankerend onderwijsbeleid.
Minstens één keer per jaar brengt de adviesraad flankerend onderwijsbeleid advies uit
betreffende de door de erkende basisscholen ingediende aanvragen in het kader van het
subsidiereglement flankerend onderwijs in Grimbergen.
De modaliteiten m.b.t. deze adviesfunctie worden verder uitgewerkt in een afsprakennota
tussen de adviesraad en het gemeentebestuur.
b) Inspraak
De adviesraad flankerend onderwijsbeleid kan in het kader van haar adviesopdracht
inspraakinitiatieven organiseren.
c) Informatieve en sensibiliserende functie
De adviesraad flankerend onderwijsbeleid heeft tevens een informatieve en
sensibiliserende taak en kan hiervoor eigen initiatieven nemen.
d) Projectwerking
De adviesraad kan een stimulerende rol spelen bij projectwerkingen, wie ook het initiatief
neemt.
Artikel 3. – Samenstelling
De gemeentelijke adviesraad “flankerend onderwijsbeleid” is samengesteld uit
stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en deskundigen-waarnemers.
De stemgerechtigde leden kiezen een voorzitter en een secretaris.
§1. Stemgerechtigde leden
De adviesraad bestaat uit 9 stemgerechtigde leden die elk een Grimbergse gesubsidieerde
basisschool vertegenwoordigen:
1. één vertegenwoordiger
2. één vertegenwoordiger
Bever)
3. één vertegenwoordiger
4. één vertegenwoordiger
5. één vertegenwoordiger
6. één vertegenwoordiger
7. één vertegenwoordiger
8. één vertegenwoordiger
9. één vertegenwoordiger

van de gemeentelijke basisschool “’t Mierken” (Beigem)
van de gemeentelijke basisschool “’t Villegastje” (Strombeekvan
van
van
van
van
van
van

de
de
de
de
de
de
de

gemeentelijke basisschool “Mozaïek” (Humbeek)
gemeentelijke basisschool “de negensprong” (Borgt)
vrije basisschool “Prinsenhof” (Grimbergen)
vrije basisschool “De Cirkel” (Humbeek)
vrije basisschool “De Ankering” (Grimbergen)
vrije basisschool “Sint-Jozef” (Strombeek-Bever)
gemeenschapsschool “De Regenboog” (Grimbergen)

Elke school draagt hiertoe een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor. Deze voorgedragen vertegenwoordigers moeten deel uitmaken
van de schoolraad van de betrokken school.
De stemgerechtigde leden worden door de gemeenteraad bij geheime stemming gekozen.
Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.
Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente Grimbergen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraad.
§2. Niet-stemgerechtigde leden
De niet-stemgerechtigde leden zijn:
•
de bevoegde schepenen;
•
een gemeentelijke ambtenaar die het secretariaat waarneemt.
§3. Deskundigen-waarnemers
De adviesraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep
te doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers. Ze nemen deel aan
de discussies, maar hebben geen stemrecht.
§4. Samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden

Het samenwerken van verschillende gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd. De
bestaande gemeentelijke adviesraden kunnen elk een vertegenwoordiger aanduiden die
de communicatie met de adviesraad flankerend onderwijsbeleid verzorgt.
Deze vertegenwoordiger heeft een dubbele taak:
1. de in hun adviesraad naar voor gekomen onderwerpen inzake het flankerend
onderwijsbeleid laten zij aan bod komen in de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
2. de in de adviesraad flankerend onderwijsbeleid behandelde onderwerpen die hun
belangensfeer raken bespreken zij in de eigen adviesraad.
Artikel 4. – Duur van het mandaat
Het lidmaatschap van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid loopt gelijk met deze van
de legislatuur van de gemeenteraad en blijft geldig tot de adviesraad vernieuwd is.
In functie van nieuwe regelgeving kan de adviesraad te allen tijde worden ontbonden en
vervolgens opnieuw samengesteld.
Aan het lidmaatschap van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid komt verder een
einde door:
•
ontslagneming;
•
drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de
adviesraad;
•
het aanvaarden van een politiek mandaat;
•
terugtrekking van de betrokken school uit de adviesraad;
•
intrekking van het mandaat van de vertegenwoordiger door de betrokken school.
Artikel 5. – Ondersteuning van de adviesraad
De gemeente stimuleert de werking van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid door
voldoende administratieve en logistieke ondersteuning te verlenen.
De concrete ondersteuninginitiatieven worden omschreven in de afsprakennota.
Artikel 6. – Wijziging statuten
Elke wijziging aan de statuten gebeurt door de gemeenteraad.
De adviesraad kan beslissen om een voorstel tot wijziging van de statuten aan de
gemeenteraad voor te leggen wanneer het voorstel op de agenda van de vergadering is
vermeld en wanneer twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit
aantal niet wordt bereikt, komt de adviesraad opnieuw samen binnen de veertien dagen.
De statuten kunnen dan worden gewijzigd ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden."
Art. 3.
De onderstaande afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke
adviesraad voor flankerend onderwijsbeleid goed te keuren:
"Deze afsprakennota bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor de samenwerking
tussen de gemeente Grimbergen en de adviesraad flankerend onderwijsbeleid.
Artikel 1. - Het vragen van advies
§1. Het gemeentebestuur zal de adviesraad flankerend onderwijsbeleid om advies vragen
over alle aangelegenheden in verband met het flankerend onderwijsbeleid.
§2. De adviesvraag gebeurt in een vroegtijdig stadium van de beleidsontwikkeling,
namelijk wanneer er een beleidsvoornemen voorligt en/of bij de start van de
beleidsvoorbereiding.
§3. Adviesvragen worden schriftelijk gesteld.
§4. De adviesvraag wordt gericht aan de voorzitter van de adviesraad.
§5. De adviesvraag bevat steeds de volgende informatie:
1. een duidelijke omschrijving van de vraag;
2. vermelding van eventuele wettelijke of financiële voorwaarden waarmee rekening
moet gehouden worden bij het advies;
3. de uiterlijke datum waarop het advies moet bezorgd worden aan het
gemeentebestuur.

§6. De adviesvraag kan mondeling worden toegelicht door de betrokken schepen en/of de
gemeentesecretaris.
Artikel 2. – Advies uitbrengen
§1. De adviezen worden schriftelijk bezorgd aan het gemeentebestuur.
§2. De adviesraad beschikt over een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de
schriftelijke vraag tot advies om het advies aan het gemeentebestuur te bezorgen. Enkel
omwille van uitzonderlijke redenen en mits motivatie kan het gemeentebestuur deze
termijn inkorten.
§3. Het advies wordt binnen 14 dagen na de bijeenkomst van de adviesraad overgemaakt
aan het gemeentebestuur.
§4. De termijn waarbinnen een advies wordt gegeven kan in onderling overleg tussen het
gemeentebestuur en de adviesraad verlengd worden.
§5. De adviezen bevatten steeds de volgende zaken:
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam en welke betrokkenen hierbij werden
geconsulteerd;
2. een duidelijk geformuleerd standpunt van de adviesraad met een stevige
argumentatie die dit standpunt verdedigt;
3. de eventuele minderheidsstandpunten;
4. eventuele afwijkingen van het standpunt van het gemeentebestuur worden gestaafd
met argumenten en/of alternatieven.
§6. De adviezen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
adviesraad.
Artikel 3. – Het gevolg dat aan de adviezen wordt gegeven
§1. De gemeente Grimbergen zal telkens wanneer er een advies wordt overgemaakt:
•
•

binnen een maand een bericht van ontvangst geven met vermelding wanneer het
advies behandeld wordt;
binnen een termijn van twee maanden een gemotiveerd antwoord geven op het
advies. Dit antwoord omvat onder andere de volgende zaken:
- datum van behandeling door het college en/of de gemeenteraad;
- duidelijke omschrijving van de beslissing en bijhorende motivatie bij de keuze van
de beslissing;
- een duidelijke omschrijving van de verdere opvolgingsprocedure.

§2. De adviezen worden toegevoegd aan het dossier dat wordt voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.
Artikel 4. – Informatie-uitwisseling
Permanente informatie-uitwisseling
§1. Het gemeentebestuur informeert de adviesraad flankerend onderwijsbeleid permanent
door:
1. de agendapunten en uittreksels uit de verslagen van de gemeenteraad die verband
houden met het flankerend onderwijsbeleid ter beschikking te stellen van de
adviesraad;
2. het informeren over en betrekken van de adviesraad bij alle gemeentelijke
beleidsinitiatieven met betrekking tot het flankerend onderwijsbeleid.
Informatie-uitwisseling in het kader van de adviesopdracht
§2. Voor elk advies moet de adviesraad tijdig beschikken over voldoende
achtergrondinformatie met betrekking tot de adviesvraag. Bij voorkeur wordt deze
informatie gelijktijdig met de schriftelijke adviesvraag aan de adviesraad bezorgd.
§3. De informatie met betrekking tot de adviesvraag ligt gedurende de adviesperiode ter
inzage voor de leden van de adviesraad, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Deze inzage
verloopt via de betrokken gemeentelijke dienst en gebeurt steeds na afspraak.
§4. De adviesraad kan steeds bijkomende informatie vragen in verband met verschillende
aspecten van het onderwerp waarover advies wordt gegeven. Elk verzoek om bijkomende
informatie wordt door het bestuur beantwoord door ofwel deze informatie ter beschikking

te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te
delen.
Informatie-uitwisseling met andere adviesraden
§5. De adviesraad duidt een vertegenwoordiger aan die de communicatie met de andere
adviesraden verzorgt. Deze vertegenwoordiger heeft een dubbele taak:
1. de in de adviesraad flankerend onderwijsbeleid behandelde onderwerpen die de
belangensfeer van een andere adviesraad raken, aan bod laten komen in de
betrokken adviesraad;
2. de in andere adviesraden aan bod gekomen onderwerpen inzake het flankerend
onderwijsbeleid aan bod laten komen in de adviesraad flankerend onderwijsbeleid.
Artikel 5. – Administratieve ondersteuning
§1. De vergaderingen van de adviesraad worden bijgewoond en opgevolgd door een
medewerker van de betrokken gemeentelijke dienst.
§2. Het secretariaatswerk (verslagneming, kopiëren, versturen uitnodigingen en
verslagen, …) wordt eveneens door de betrokken gemeentedienst verzorgd.
Artikel 6. – Logistieke ondersteuning
§1. De adviesraad kan voor haar vergaderingen gratis gebruik maken van een lokaal van
de gemeente, evenals van didactisch materiaal (geluidsinstallatie, beamer, pc, …).
§2. De aanvraag van lokalen en materiaal gebeurt via de desbetreffende interne
procedure.
Artikel 7. – Verzekeringen
Voor de verzekering van de leden van de adviesraden heeft het gemeentebestuur bij de
verzekeringsmaatschappij Ethias de volgende polissen afgesloten:
•

verzekering lichamelijke ongevallen – stemgerechtigde leden en
plaatsvervangers van de gemeentelijke adviesraden (polisnr. 45.169.160)
Deze verzekering waarborgt de lichamelijke ongevallen van de stemgerechtigde leden
en de plaatsvervangers van de gemeentelijke adviesraden tijdens de uitoefening van
hun mandaat en tijdens de verplaatsingen genoodzaakt tijdens dit mandaat, met
inbegrip van de weg van en naar het werk (mandaat).

•

verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (polisnr. 45.205.523)
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het gemeentebestuur verzekert ook
de burgerlijke aansprakelijkheid welke ten laste kan worden gelegd van de leden van
de gemeentelijke adviesraden uit hoofde van schade veroorzaakt aan derden en
voortspruitend uit de organisatie en het verloop van vergaderingen en activiteiten.
De polis verzekert ook de vrijwilligers van adviesraden voor hun persoonlijke
aansprakelijkheid alsook de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan worden
gelegd van het bestuur uit hoofde van de daden begaan door deze vrijwilliger.

Artikel 8. – Openbaarheid
§1. De bijeenkomsten van de adviesraad zijn enkel toegankelijk voor de uitgenodigde
leden en voor de personen die op expliciete vraag worden uitgenodigd door de voorzitter.
§2. De verslagen van de adviesraad worden ter inzage gelegd in het gemeentehuis (cf.
fractielokaal) en worden ter kennisgeving overgemaakt aan het college van burgemeester
en schepenen.
§3. Voor alles inzake openbaarheid is het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur van toepassing alsook het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad."

6e zaak:

Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Beigem ingevolge de herberekening van
het lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de krokusvakantie

Overwegende dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141,
§2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 24
maart 2014 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 8
gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 10 maart 2014;
Overwegende dat de betrokken school ingevolge deze bijkomende gesubsidieerde
klaslestijden op 10 maart 2014 haar 2 lestijden ten laste van het bestuur inlevert;
Gelet op artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, waarin de mogelijkheid opgenomen
werd om klaslestijden om te zetten naar uren kinderverzorging;
Overwegende dat de resterende 6 lestijden zouden worden omgezet naar 10 uren
kinderverzorging;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 8 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Beigem met ingang van 10 maart 2014 goed te keuren.
Art. 2.
Kennis te nemen van het feit dat de gemeentelijke basisschool Beigem op 10 maart 2014
haar 2 lestijden ten laste van het bestuur terug inlevert.
Art. 3.
Na ponderatie van de overige 6 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden, 10 uren in het
ambt van kinderverzorging aan te wenden.
7e zaak:

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

Overwegende dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141,
§2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 17
maart 2014 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 18
gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 10 maart 2014;
Overwegende dat er voor het schooljaar 2013-2014 geen lestijden ten laste van het
gemeentebestuur werden toegekend aan de kleuterafdeling van de gemeentelijke

basisschool Humbeek, waardoor er geen lestijden ten laste van het bestuur dienen te
worden ingeleverd;
Gelet op artikel 5, §7, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997
betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs waardoor er in het
kleuteronderwijs minstens 7,7 % van de lestijden volgens de schalen dient te worden
aangewend voor het leergebied lichamelijke opvoeding;
Overwegende dat hierdoor 1 van de 18 instaplestijden dient te worden aangewend voor
lichamelijke opvoeding;
Gelet op artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, waarin de mogelijkheid opgenomen
werd om klaslestijden om te zetten naar uren kinderverzorging;
Overwegende dat 5 van de 18 instaplestijden zouden worden omgezet naar 8 uren
kinderverzorging;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 18 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Humbeek met ingang van 10 maart 2014 goed te keuren.
Art. 2.
Van de in artikel 1 bijkomende gesubsidieerde instaplestijden, 1 instaplestijd aan te
wenden voor lichamelijke opvoeding.
Art. 3.
Van de in artikel 1 bijkomende gesubsidieerde instaplestijden, 5 instaplestijden te
pondereren naar 8 uren in het ambt van kinderverzorging.
8e zaak:

Basisonderwijs - Kleuterafdeling - Inrichting van bijkomende instaplestijden
in de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever ingevolge de
herberekening van het lestijdenpakket in de kleuterafdeling na de
krokusvakantie

Overwegende dat vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kinderen kunnen worden
toegelaten tot het kleuteronderwijs;
Gelet op het feit dat ze de effectieve intrede in de school echter enkel kunnen maken op
de "instapdata" vastgelegd in artikel 12 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997;
Gelet op het feit dat de lestijden in het kleuteronderwijs, in toepassing van artikel 141,
§2, van bovenvermeld decreet, op de instapdata die na de krokusvakantie vallen, kunnen
worden herberekend;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen zich in de zitting van 17
maart 2014 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van 30
gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 10 maart 2014;
Overwegende dat de betrokken school ingevolge deze bijkomende gesubsidieerde
klaslestijden op 10 maart 2014 30 van haar 34 lestijden ten laste van het bestuur
inlevert;
Gelet op artikel 5, §7, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997
betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs waardoor er in het
kleuteronderwijs minstens 7,7 % van de lestijden volgens de schalen dient te worden
aangewend voor het leergebied lichamelijke opvoeding;
Overwegende dat hierdoor 1 van de 30 instaplestijden dient te worden aangewend voor
lichamelijke opvoeding;

Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerde Onderwijs;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 30 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Strombeek-Bever met ingang van 10 maart 2014 goed te keuren.
Art. 2.
Kennis te nemen van het feit dat de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever op 10
maart 2014 30 van haar 34 lestijden ten laste van het bestuur terug inlevert.
Art. 3.
Van de in artikel 1 bijkomende gesubsidieerde instaplestijden, 1 instaplestijd aan te
wenden voor lichamelijke opvoeding.
De heren Jean Dewit en Marc Hamelrijckx vervoegen de vergadering.
9e zaak:

Basisonderwijs - Aanpassing voorwaarden en principes van het
inschrijvingsbeleid

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2012 waarbij rekening houdend met de
capaciteitsbepaling voor de gemeentelijke basisscholen de volgende voorwaarden en
principes aan het inschrijvingsbeleid werden gekoppeld:
•
de leerlingen, die momenteel ingeschreven zijn, krijgen de kans om hun
schoolcarrière te vervolledigen in de gemeentelijke basisschool;
•
de leerlingen die blijven zitten krijgen de kans om een volledige schoolcarrière verder
te zetten in de gemeentelijke basisschool;
•
de leerlingen die tijdelijk (1 schooljaar) genoodzaakt zijn om naar een speelleerklas te
gaan krijgen het daaropvolgende schooljaar de kans om hun schoolcarrière verder te
zetten in de gemeentelijke basisschool;
•
de voorrangsperiodes voor inschrijvingen (broers/zussen, kinderen van
personeelsleden, al dan niet werken met contingentering) worden bepaald;
•
er wordt een chronologisch inschrijvingsregister bijgehouden vanaf het moment dat
de maximumcapaciteit van een klas is bereikt, op basis waarvan ouders kunnen
worden gecontacteerd op het moment dat er een plaats vrijkomt;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen in
dezelfde zitting mandateerde om de nadere modaliteiten vast te stellen omtrent de
bepalingen in punten 4 en 5;
Gelet op artikel 37 novies, § 5, 6°, van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het
basisonderwijs waaruit blijkt dat het schoolbestuur kan beslissen om in bepaalde situaties
toch over te gaan tot een inschrijving wanneer de vastgestelde capaciteit reeds werd
bereikt;
Gelet op het advies van de juridische dienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden
en Gemeenten dat de dienst Personeel en Organisatie hieromtrent heeft ingewonnen;
Overwegende dat het hier een beslissing betreft die kan worden genomen door het
schoolbestuur, in dit geval de gemeenteraad en dat de gemeenteraad eveneens kan
beslissen om deze bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en
schepenen of het betrokken schoolhoofd;
Gelet op de processen-verbaal van de schoolraden van de gemeentescholen van
Grimbergen;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Marc Hamelrijckx;
stemmen tegen:

///
onthouden zich:
Gerlant Van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves
Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, 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, Anne Deman;
BESLIST: met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 13 onthoudingen
Enig artikel.
Zich akkoord te verklaren om de voorwaarden en principes van het inschrijvingsbeleid
zoals bepaald in de gemeenteraadszitting van 24 mei 2012 uit te breiden met:
"In toepassing van artikel 37novies, § 5, van het decreet van 25 februari 1997
betreffende het basisonderwijs, kan het schoolbestuur beslissen om toch over te gaan tot
inschrijven, ondanks het bereiken van de capaciteit. De bevoegdheid om bepaalde
leerlingen toch in te schrijven als de maximumcapaciteit is bereikt, wordt gedelegeerd
aan het college van burgemeester en schepenen."
10e zaak:

Interne kredieaanpassingen met nummers 35, 36 en 37 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 17 maart 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 35 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 24 maart 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 36 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 31 maart 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 37 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.

Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 35
GBB-SAZ/0119-00/6160500/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 26.234,48

GBB-FIN/0100-00/6240100/
BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN/U

€ 1.792,09

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

€ 60,00

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

€ 5.542,99

GBB-FIN/0040-00/6500110/
BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN/U

€ 1.986.110,29

GBB-FIN/0040-00/6500120/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
€ 1.914,23

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

€ 4.332,44

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

€ 57.637,38

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

€ 26.293,84

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

€ 1.280,00

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

€ 5.442,22

GBB-OND/0850-00/6493130/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 38.393,00

GBB-OND/0851-00/6493130/
BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN/U

€ 66.871,00

GBB-FIN/0750-00/6120030/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 2.922,63

GBB-LOG/0750-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 12.100,00

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

€ 4.861,52

GBB-LOG/0703-00/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 900,00

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

€ 942.978,28

GBB-OW/0310-00/2280000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

GBB-FIN/0040-00/4241640/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U
I.K. 36

€ 8,60
€ 8,60
€ 6.044,00
€ 6.044,00

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

GBB-FIN/0040-00/4230100/
BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN/U

€ 1.792,09

€ 2,15
€ 2,15
€ 2.956,01
€ 2.956,01
€ 105,00
€ 105,00
€ 2.039,89
€ 2.039,89
€ 29,27
€ 29,27
€ 7,49
€ 7,49
€ 60.000,00
€ 60.000,00

€ 3.374.514,48

€ 2.639,69
€ 2.639,69

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

€ 2.498,69

€ 690,00

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

€ 17.406,46

€ 800,00

GBB-SAZ/0050-00/6131020/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 6.000,00

€ 457,60

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

€ 11.113,87

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

€ 1.705,22

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

€ 4.537,64

GBB-SPORT/0740-03/6110100/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 37.026,96

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

€ 29.249,85

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

€ 2.210,00

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

€ 1.912,08

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

€ 6.458,93

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

€ 8.497,04

ACT-12/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-5/U

€ 28.435,00

ACT-12/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-5/U
ACT-32/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-6/U

€ 0,80
€ 0,80
€ 653,92
€ 653,92
€ 28.435,00

€ 6.522,60

€ 36.693,37
€ 36.693,37

€ 1.068.972,31

€ 16.694,54
€ 16.694,54

€ 13.000,00

€ 11.511,86
€ 11.511,86

€ 11.422,98

ACT-119/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-5/U
ACT-64/0310-00/2250100/

€ 297,42

€ 40.478,28

ACT-69/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U
ACT-119/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-5/U

€ 297,42

€ 6.522,60

GBB-OW/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U
ACT-69/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 767,34

€ 6.522,60

ACT-58/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U
GBB-OW/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 767,34

€ 28.435,00

ACT-32/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-6/U
ACT-58/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 1.947,60

€ 11.422,98
€ 11.422,98

€ 19.669,07

€ 10.764,00

BESTUUR/CBS/60/IE-10/U
ACT-64/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U
ACT-59/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 10.764,00
€ 1.915,92

ACT-59/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U
ACT-65/0310-00/2250100/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 913,45
€ 913,45

€ 47.600,00

ACT-65/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-10/U

€ 25.796,00
€ 25.796,00

I.K. 37
GBB-OW/0310-00/2280000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 60.000,00

GBB-OW/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/60/IE-18/U

€ 16.694,54

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

€ 111.352,73

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

€ 2.098,00

GBB-FIN/0740-00/6493250/
BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN/U

€ 975.129,70

GBB-SPORT/0740-00/6493250/
BESTUUR/CBS/49/IE-GEEN/U

€ 79.216,40

11e zaak:

€ 60.000,00
€ 60.000,00
€ 34,26
€ 34,26
€ 4.779,40
€ 4.779,40

Interne kredieaanpassingen met nummer 4 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 24 maart 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 4 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassing wordt ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 4
GBB-WIEB/0200-00/6140200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 56.050,00

GBB-WIEB/0200-00/6409301/
BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/U
GBB-WIEB/0500-00/6160030/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.203,77
€ 2.500,00

GBB-WIEB/0750-00/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U
GBB-SPORT/0740-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.203,77

€ 298,87
€ 298,87

€ 1.550,00

GBB-SPORT/0740-00/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 200,00
€ 200,00

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

€ 7.419,20

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

€ 4.404,00

GBB-OW/0869-00/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 6.000,00

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

€ 3.130,00

GBB-FIN/0030-00/6401010/
BESTUUR/CBS/419/IE-GEEN/U

€ 15.000,00

GBB-FIN/0030-00/6420000/
BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

€ 20,00

GBB-FIN/0030-00/6590000/
BESTUUR/CBS/700/IE-GEEN/U

€ 100,00

€ 230,00

GBB-WIEB/0700-00/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 6.000,00

GBB-WIEB/0739-00/6103000/
BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

12e zaak:

€ 303,00
€ 303,00
€ 115,83
€ 115,83
€ 250,00

€ 166,00
€ 166,00

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen - Ontwerp van rekening 2013 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;

Overwegende dat de rekeningen van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat het ontwerp van de rekening 2013 van de vzw Cultuurcentrum
Strombeek / Grimbergen via mailbericht werd overgemaakt aan de gemeente op 26
maart 2014;
Overwegende dat na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad de gemeentelijke
vertegenwoordiger deze rekening mee zal kunnen goedkeuren op de algemene
vergadering van deze instelling;
Overwegende dat een toelichting van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen is
toegevoegd;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage 2013 op € 1.430.000,00 werd vastgesteld;
Overwegende dat deze rekening een batig resultaat vertoont van € 75.559,85;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het ontwerp van de rekening 2013 van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen
goed te keuren.
13e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen - Ontwerp van budgetwijziging 2014 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de overheidsuitgaven,
voornamelijk wat de toelagen aan de door de gemeenten gesubsidieerde rechtspersonen
betreft;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat budgetten van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen en
wijzigingen hieraan aan de goedkeuring van de gemeenteraad zijn onderworpen;
Overwegende dat een ontwerp van budgetwijziging 2014 via mailbericht bij de gemeente
op 26 maart 2014 is binnengekomen, samen met een begeleidende toelichting;
Overwegende dat een herschikking van kredieten binnen uitgaven en ontvangsten werd
doorgevoerd;
Overwegende dat het saldo van de rekening 2013 (€ 75.559,85) in deze wijziging tevens
werd verwerkt;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage hierdoor met € 9.941,31 wordt verminderd
tegenover de oorspronkelijk goedgekeurde toelage;
Overwegende dat na bespreking en goedkeuring door de gemeenteraad deze
budgetwijziging door de raad van bestuur van de vzw Cultuurcentrum Strombeek /
Grimbergen zal kunnen goedgekeurd worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het ontwerp van budgetwijziging 2014 van de vzw Cultuurcentrum Strombeek /
Grimbergen goed te keuren.
14e zaak:

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Lintbos - Rekening
2013 – Goedkeuring

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op
de aanwending van sommige toelagen, in het bijzonder de artikels 4 en 5;

Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21 april 1993 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden inzake de vereisten omtrent openbaarheid en inzagerecht
bij de uitoefening van gemeentelijke en provinciale belangen in samenwerking met
private rechtspersonen aangaande toelagen;
Overwegende dat de rekeningen van de vzw Lintbos onderworpen zijn aan de
goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat de rekening 2013 door de algemene vergadering van deze vereniging
op 10 februari 2014 werd goedgekeurd;
Overwegende dat het batig resultaat van 2012 een saldo vertoont van € 408,37;
Overwegende dat de totale ontvangsten in eigen dienstjaar € 1.734,83 bedroegen;
Overwegende dat de totale uitgaven in eigen dienstjaar € 1.511,96 bedroegen;
Overwegende dat de gecumuleerde ontvangsten (€ 408,37 + € 1.734,83) verminderd
met de uitgaven (€ 1.511,96) in een batig saldo 2013 resulteert van € 631,24;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De rekening 2013 van de vzw Lintbos goed te keuren.
15e zaak:

Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van vzw
Cultuurcentrum en bepaling van het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger

Gelet op het feit dat de algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum, een extern
verzelfstandigd agentschap van de gemeente in privaatrechtelijke vorm, bijeengeroepen
werd om op 28 april 2014 om 20.00 uur te vergaderen met de volgende agenda:
10. Goedkeuring verslag vorige vergadering
11. Installatie algemene vergadering
12. Samenstelling raad van bestuur
13. Goedkeuring rekening 2013 Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw
14. Goedkeuring rekening 2013 Museumcultuur Strombeek/Gent
15. Kwijting der bestuurders
16. Goedkeuring eerste begrotingswijziging 2014
17. Varia en rondvraag
Gelet op artikel 246, § 2, van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de
vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering dienen te handelen
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad;
Gezien derhalve het mandaat van schepen Marc Van Godtsenhoven als gemeentelijk
vertegenwoordiger met de meerderheid van de stemmen voor deze algemene
vergadering moet worden vastgesteld;
Overwegend dat de installatie van de algemene vergadering zal gebeuren op basis van de
nieuwe door gemeenteraad op 29 augustus 2013 goedgekeurde en door de
toezichthoudende overheid op 25 november 2013 aanvaarde statuten;
Gelet op het feit dat de bestuurders die door de gemeenteraad werden aangeduid in de
zitting van 27 februari 2014 in de raad van bestuur worden opgenomen;
Overwegend dat de rekening 2013 van de vzw Cultuurcentrum Strombeek / Grimbergen,
evenals de begrotingswijziging 2014, in de zitting van heden afzonderlijk ter goedkeuring
aan de gemeenteraad werden voorgelegd;
Gelet op het feit dat de kwijting der bestuurders een rechtstreeks gevolg is van de
goedkeuring van de rekening;
Overwegend dat de rekening 2013 Museumcultuur Strombeek/Gent in de algemene
rekening vervat zit, maar op de algemene vergadering op vraag van het Agentschap
Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid afzonderlijk wordt behandeld in het kader
van de specifieke subsidiëring van de museumcultuurwerking;

BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het feit dat de algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum, een
extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente in privaatrechtelijke vorm,
bijeengeroepen werd om op 28 april 2014 om 20.00 uur te vergaderen met de volgende
agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Installatie algemene vergadering
3. Samenstelling raad van bestuur
4. Goedkeuring rekening 2013 Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw
5. Goedkeuring rekening 2013 Museumcultuur Strombeek/Gent
6. Kwijting der bestuurders
7. Goedkeuring eerste begrotingswijziging 2014
8. Varia en rondvraag
Art. 2.
De heer Marc Van Godtsenhoven, gemeentelijk vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum, te machtigen om de in
artikel 1 vermelde agendapunten namens de gemeente goed te keuren.
16e zaak:

Principebeslissing betreffende de bestemming van stoffelijke resten bij
exhumaties op de gemeentelijke begraafplaatsen

Overwegend dat de continuïteit van begravingen moet worden gegarandeerd via een
toekomstgericht ruimtelijk beleid en dat het daarom noodzakelijk is regelmatig over te
gaan tot het vrijmaken van percelen met niet-geconcedeerde begravingen, grafkelders en
columbaria op de verschillende Grimbergse begraafplaatsen;
Overwegend dat op basis van artikel 18 van het decreet van 16 januari 2004 betreffende
de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals laatst gewijzigd op 22 februari 2013, enkel
de raad kan bepalen welke bestemming gegeven wordt aan de stoffelijke resten
aangetroffen binnen de omheining van de begraafplaats;
Overwegend dat het aangewezen is dat de raad hierover een principebeslissing neemt;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43;
Op voorstel van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
§ 1. Bij exhumaties op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten de stoffelijke resten van
gewoon begraven personen herbegraven worden in de knokenput die op de begraafplaats
in kwestie is voorzien. Indien op deze begraafplaats geen knokenput kan worden
voorzien, moeten zij op het vrij te maken perceel zelf worden begraven, op een minimum
diepte van 6 meter onder het maaiveld.
§ 2. Bij exhumaties moeten de assen uit begraven urnen herbegraven worden op het
daartoe op de begraafplaats in kwestie voorziene perceel. Indien hiertoe op deze
begraafplaats geen perceel kan worden voorzien, worden de assen uitgestrooid op de
strooiweide.
17e zaak:

Aanneming van werken voor het bijzonder onderhoud van wegen, riolen,
huisaansluitingen en bijbehorende werken (Raamcontract) - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 24;
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, en latere wijzigingen;
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, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanneming van werken voor het
bijzonder onderhoud van wegen, riolen, huisaansluitingen en bijbehorende werken
(Raamcontract)” een bijzonder bestek met nr. 2014/398 werd opgesteld door de dienst
Openbare Werken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 148.791,28 incl.
21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze
opdracht niet beschikt over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 20142019 onder rekeningnummer 0200-00 2240100 en 0310-00 2281000;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het bijzonder bestek met nr. 2014/398 voor de opdracht
“Aanneming van werken voor het bijzonder onderhoud van wegen, riolen,
huisaansluitingen en bijbehorende werken (Raamcontract)”, opgesteld door de dienst
Openbare Werken.
Art. 2.
Akkoord te gaan met de lastvoorwaarden zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Art. 3.
Bovengenoemde opdracht te laten gunnen bij wijze van de open aanbesteding.

18e zaak:

Onteigening van de panden gelegen te Wolvertemsesteenweg 4 en
Rijkenhoekstraat 2 (respectievelijk kadastraal gekend als 2de afdeling sectie E - nrs. 266x4 & 266w4) in kader van de herinrichting van het
kruispunt Wolvertemsesteenweg/Rijkenhoekstraat/Hogesteenweg

Gelet op de notariële akte van 14 oktober 2011 waarbij de gemeente eigenaar is
geworden van de 'Mamoet';
Gelet op het schattingsverslag vanwege het Kantoor der Registratie d.d. 28 april 2013,
waarbij de aankoopprijs van de woning gelegen Wolvertemsesteenweg 4 geschat werd op
93.000,00 euro;
Gelet op het schattingsverslag vanwege het Kantoor der Registratie d.d. 5 mei 2013,
waarbij de aankoopprijs van de woning gelegen Rijkenhoekstraat 2 geschat werd op
40.000,00 euro;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2013
om de onderhandelingen tot aankoop van 2 panden gelegen Wolvertemsesteenweg 4 en
Rijkenhoekstraat 2 op te starten;
Overwegende dat de eigenaars van de woning gelegen Wolvertemsesteenweg 4 op 4
maart 2012 een voorstel gedaan hebben tot gemeentelijke aankoop van deze woning aan
110.000,00 euro, op basis van een schattingsverslag van studiebureau mesO d.d. 29
februari 2012;
Gelet op het schrijven van 12 november 2013 waarbij de eigenaars van de woning
gelegen Wolvertemsesteenweg 4 menen recht te hebben op een wederbeleggingsvergoeding;
Overwegend dat deze wederbeleggingsvergoeding echter enkel wordt uitgekeerd in geval
van een onteigening, waardoor de eigenaars zich dus uitspreken voor een minnelijke
onteigening van het pand;
Overwegende dat tot op heden de eigenaars/erfgenamen van de woning gelegen
Rijkenhoekstraat 2 geen enkele reactie hebben gegeven op het oorspronkelijk voorstel tot
aankoop; dat derhalve ook hier de procedure tot onteigening opgestart dient te worden,
waarbij eerst een minnelijk voorstel tot onteigening dient aangeboden te worden;
Overwegende dat bij een onteigening een wederbeleggingsvergoeding (overeenkomstig
het nationaal degressief tarief voor het Vlaams Gewest) dient uitgekeerd te worden als
vergoeding voor de kosten die de onteigende zal moeten maken om een gelijkwaardig
onroerend goed te kopen als dat wat hem ontnomen werd (o.a. notariskosten,
registratierechten, overschrijvingskosten);
Overwegende dat het gemeentelijk voorstel tot minnelijke onteigening aan de eigenaars
van de woning gelegen Wolvertemsesteenweg 4 derhalve 108.345,00 euro (inclusief
wederbeleggingsvergoeding) wordt;
Overwegende dat de gemeente Grimbergen geen termijn kan geven waarbinnen de
herinrichting van het kruispunt Wolvertemsesteenweg/Rijkenhoekstraat/Hogesteenweg
uitgevoerd zal worden;
Overwegende dat de woning gelegen Wolvertemsesteenweg 4 tot op heden nog steeds
verhuurd wordt;
Overwegend dat het mogelijk is om een extra bepaling in de minnelijke
onteigeningsovereenkomst op te nemen op basis waarvan de eigenaars het goed tot
nader bericht kunnen blijven verhuren en de gemeente Grimbergen dan, met naleving
van een opzegtermijn van 6 maanden, via aangetekend schrijven aan de eigenaars kan
laten weten wanneer zij haar recht op het pand wenst te laten gelden, zodat de huurder
alsnog de mogelijkheid heeft om een nieuw onderkomen te vinden;
Overwegende dat het gemeentelijk voorstel tot minnelijke onteigening aan de eigenaars
van de woning gelegen Rijkenhoekstraat 2 derhalve 47.440,00 euro (inclusief
wederbeleggingsvergoeding) wordt;
Gelet op artikel 42 en 43 van 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.
Akkoord te gaan met de minnelijke onteigening van de woning gelegen Wolvertemsesteenweg 4 (kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nrs. 266x4) aan de
vastgestelde onteigeningsvergoeding (inclusief wederbeleggingsvergoeding) van
108.345,00 euro.
Art. 2.
Akkoord te gaan om in de minnelijke overeenkomst te laten opnemen dat de eigenaar
van de woning gelegen Wolvertemsesteenweg 4 tot nader orde kan blijven verhuren en
dat de gemeente Grimbergen haar recht op het pand pas zal laten gelden mits naleving
van een opzegtermijn van zes maanden.

Art. 3.
Akkoord te gaan met de minnelijke onteigening van de woning gelegen Rijkenhoekstraat
2 (kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie E, nrs. 266w4) aan de vastgestelde
onteigeningsvergoeding (inclusief wederbeleggingsvergoeding) van 47.440,00 euro.
Art. 4.
Over te gaan tot juridische onteigening indien met de eigenaars voor een van beide
bovenvermelde panden geen overeenkomst tot minnelijke onteigening kan gesloten
worden, mits voorafgaande nadere beslissing hierover van de gemeenteraad.
Art. 5.
De gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris aan te stellen voor de
ondertekening van de akte.
19e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen Mertens, bevoegd voor ruimtelijke ordening, deelt mee dat:
•
vandaag om 13.00 uur een persconferentie werd gehouden in verband met het
dossier van de bouw van een nieuw nationaal voetbalstadion op Parking C waarop
vertegenwoordigers van de stad Brussel, Vlaams minister-president Kris Peeters en
vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische Voetbalbond aanwezig waren;
•
zij hiervan zelf pas gisterenmiddag werd verwittigd;
•
tijdens deze persconferentie werd:
- verwezen naar het witboek betreffende de kandidatuur voor het Europees
voetbalkampioenschap;
- bevestigd werd dat Brussel een marktbevraging doet;
- vanuit Vlaamse hoek verklaard werd dat de vier wedstrijden uitstraling zullen
geven en dat Vlaanderen enkel ondersteuning geeft.
Aansluitend leest de burgemeester een nota aan de Vlaamse regering voor van 23 april
2014 betreffende de garanties die namens de Vlaamse Regering in het kader van de
kandidatuurstelling bij de UEFA ondertekend zullen worden, nl.:
•
de garantie inzake steun, algemeen en regionaal belang, waarin een bijkomende
clausule werd opgenomen waarin gesteld wordt dat de stad Brussel garandeert dat er
een geschikt stadion zal zijn;
•
de garantie betreffende visa, werkvergunningen en andere vergunningen;
•
de garantie betreffende anti-doping.
Burgemeester Marleen Mertens haalt verder aan dat:
•
de stad Brussel beloofde teksten te zullen doorsturen, maar dat deze niet zijn
toegekomen;
•
zij het witboek niet gezien heeft;
•
de bewering dat Grimbergen akkoord gaat met de bouw van een nieuw nationaal
voetbalstadion op Parking C niet klopt;
•
we zullen blijven vragen om betrokken te worden.
De heer Gerlant Van Berlaer, fractievoorzitter van sp.a vraagt het woord. Hij wijst erop
dat:
•
geïnteresseerden in het project hun dossier tegen 12 mei moeten indienen bij de stad
Brussel en laat enkele kopieën rondgaan van een document met hierop afdrukken van
persberichten die o.a. voorbeeldschetsen bevatten van hoe het stadion er zou kunnen
uitzien;
•
in het bundel “Open Oproep – Erfpacht onder voorwaarden” van de stad Brussel één
lijntje over Grimbergen is opgenomen op pagina 15 (De gronden zijn gelegen op het
grondgebied van het Vlaams Gewest, binnen de gemeente Grimbergen, ten noorden
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.);
•
op pagina 21 in één lijntje wordt aangegeven dat kandidaturen beoordeeld zullen
worden op basis van de financieel-economische draagkracht;
•
een verwijzing naar het RUP VSGB is opgenomen;
•
wordt aangegeven dat Brussel zal kiezen voor de economisch meest voordelige
offerte, dat hierbij niet gesproken wordt over mobiliteit en omgeving en dat
Grimbergen niet vermeld wordt als stakeholder;

•

•

de UEFA in haar witboek aangeeft dat zij onafhankelijke adviezen kan inwinnen en
dossierindieners om uitleg kan vragen en dat Grimbergen hierop zou kunnen inspelen
door een brief te schrijven naar de UEFA;
de buurtbewoners inmiddels een vzw geworden zijn om in beroep te kunnen gaan.

De heer Bart Laeremans, fractievoorzitter van Vernieuwing, vraagt het woord en geeft
aan dat:
•
hij het standpunt van de heer Gerlant Van Berlaer ondersteunt;
•
van oordeel is dat de gemeente procedures moet ondersteunen door de
buurtbewoners juridisch en financieel bij te staan;
•
een MER mobiliteit moet worden gemaakt en meent dat alle problemen met het
verbreden van de Ring niet opgelost zullen zijn;
•
Brussel carte blanche krijgt en wij, eenmaal dat het stadion er staat, daarover niets
meer zullen te zeggen hebben;
•
de hoofdstedenbouwkundige van de stad Brussel die het plan voor het NEO-project
tekent er ook heel Parking C bij krijgt, wat nooit de bedoeling was.
De heer Bart Laeremans vraagt tenslotte of wij hierover nog geconsulteerd worden.
Burgemeester Marleen Mertens krijgt opnieuw het woord en bevestigt dat wij een brief
zullen schrijven naar de UEFA.
De heer Gerlant Van Berlaer vraagt het woord en stelt voor om onze motie over Parking C
aan de UEFA over te maken.
Burgemeester Marleen Mertens zegt dat zij dat een goed idee vindt.
Raadslid Gerlant Van Berlaer vraagt vervolgens om het vooropgesteld overlegplatform op
te starten en om de buurtbewoners opnieuw uit te nodigen voor een vergadering.
Burgemeester Marleen Mertens deelt mee dat zij een kennismaking met de nieuwe
burgemeester van Brussel op haar agenda staan heeft en van oordeel is dat deze op een
bijeenkomst voor de buurtbewoners mee informatie dient te geven.
Raadslid Bart Laeremans krijgt het woord en vraagt, aansluitend bij het voorgaande,
toelichting betreffende de plannen voor de bouw van een tunnel in de omgeving van
Parking C.
Schepen van mobiliteit Paul Hermans krijgt het woord en wijst erop dat:
•
deze tunnel zou worden aangelegd onder de Romeinsesteenweg en los staat van het
stadion;
•
Brussels Expo Parking C wil vergroenen en beter bereikbaar wil maken;
•
over deze aangelegenheid constructief overleg plaatsvond;
•
ontwerpen moeten worden nagekeken;
•
vrachtwagens die nu het verkeer op de Romeinsesteenweg hinderen langs deze
tunnel zouden moeten ontsluiten.
Raadslid Bart Laeremans krijgt opnieuw het woord. Hij vraagt of er ook een Brusselse
voetbalploeg, bv. Anderlecht, in het nieuwe stadion zal spelen en merkt op dat het
stadion, zoals getekend op het document verspreid door raadslid Gerlant Van Berlaer, de
hele parking zal domineren waardoor een monofunctionele site zou ontstaan, in strijd met
het GRUP dat een functiemenging voorschrijft, zodat men voor dit project juridisch geen
poot heeft om op te staan.
Raadslid Gerlant Van Berlaer wijst erop dat het slechts om voorbeeldschetsen gaat.
De bespreking wordt afgesloten met de conclusie dat:
•
kopie van de motie van de gemeenteraad van Grimbergen naar de UEFA moet worden
gestuurd
•
na de bijeenkomst van de burgemeesters van Grimbergen en Brussel een overleg met
de buurtbewoners moet worden georganiseerd en dit liefst voor de volgende
gemeenteraadszitting.
20e zaak:

Overeenkomst betreffende de uitvoering van huishoudelijke energiescans
vanaf 2014

Gelet op artikel 57 van het gemeentedecreet;

Gelet op de collegebeslissing d.d .12 augustus 2013 houdende de principiële
ondertekening van het Vlaams-Brabants klimaatengagement op 4 oktober 2013, waarmee
de gemeente zich engageert tot het voeren van een volgehouden actief en ambitieus
gemeentelijk klimaatbeleid;
Overwegend dat de gemeente Grimbergen streeft naar een milieu- en energiebeleid dat
gebaseerd is op de algemene beginselen van duurzame ontwikkeling, met als belangrijk
element hierin een vermindering van het gebruik van fossiele en nucleaire grondstoffen;
Overwegend dat woningverwarming het grootste aandeel heeft in het huishoudelijk
energiegebruik;
Overwegend dat de huidige samenwerking met Het Vilvoords Zilverpunt vzw reeds sinds
2007 probleemloos verloopt;
Overwegend dat de uitvoering van deze overeenkomst kosteloos is voor de gemeente en
voor onbepaalde duur geldt;
Overwegend dat deze overeenkomst kadert binnen de actieverplichting van de
distributienetbeheerder ter stimulering van het rationeel energiegebruik door uitvoering
van huishoudelijke energiescans zoals beschreven in het Energiebesluit;
Overwegend dat een energiescan bestaat uit een huisbezoek door een energiesnoeier
waarbij energiesparende maatregelen worden uitgevoerd zoals plaatsen van
spaarlampen, radiatorfolie en buisisolatie, en waarbij daarnaast een rapport wordt
opgesteld waarin vrijblijvende adviezen voor verdere energiebesparing worden gegeven;
Overwegend dat met hulp van het OCMW in de toekomst nog meer energiescans kunnen
worden uitgevoerd (de doelstelling is 450 scans/jaar);
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 overeenkomst betreffende de verderzetting van de uitvoering van huishoudelijke
energiescans tussen het college van burgemeester en schepenen en het OCMW enerzijds,
en Het Vilvoords Zilverpunt vzw anderzijds, goed te keuren. Deze
samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 mei 2014 en loopt voor onbepaalde duur.
21e zaak:

Opheffen van het 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 Walraevenstraat ter hoogte
van huisnummer 7

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 gemeenteraadbesluit van 29 augustus 2013 houdende het instellen van een
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in de Adriaan
Walraevensstraat ter hoogte van het huisnummer 7;
Gelet dat de aanvrager ondertussen overleden 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;
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 voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de
Adriaan Walraevensstraat ter hoogte van huisnummer 7 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:

Aanvullend reglement op het algemeen regelement op de politie van het
wegverkeer inzake het aanbrengen van een oversteekplaats voor
voetgangers in de Schoolstraat ter hoogte van de aansluiting met de 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 de vraag tot het verplaatsen van de oversteekplaats voor voetgangers in de
Schoolstraat ter hoogte van de aansluiting met de de Villegas de Clercampstraat, om zo
een extra parkeerplaats te bekomen;
Overwegend dat de bestaande oversteekplaats voor voetgangers niet conform is met de
wetgeving;
Gelet op de politieverordening inzake het instellen van een nieuwe verkeersregeling aan
de school 't Villegastje in Strombeek d.d. 9 september 2013;
Gelet op de aanvulling op de politieverordening inzake het instellen van een nieuwe
verkeersregeling aan de school 't Villegastje in Strombeek d.d. 9 december 2013;
Overwegend dat, na het instellen van het parkeerverbod (van 8.45 uur tot 17.00 uur:
max. 30 minuten), werd vastgesteld dat er maar 1 reglementaire parkeerplaats
beschikbaar is in plaats van 2;
Overwegend dat deze problematiek verholpen kan worden door het verplaatsen van de
oversteekplaats voor voetgangers;
Overwegend dat deze oversteekplaats dan tevens beter zal aansluiting bij de huidige
looproutes van de voetgangers, waaronder de kinderen die de gemeentelijke basisschool
't Villegastje bezoeken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen in de Schoolstraat, ter hoogte van
de aansluiting met de de Villegas de Clercampstraat.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door de nodige wegmarkeringen
Art. 3.

Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
23e zaak:

Bekrachtiging van de politieverordening bij hoogdringendheid inzake
werken in de Vaartstraat

Gelet op het besluit van de burgemeester van 8 april 2014 inzake de politieverordening
bij hoogdringendheid ingevolge werken in de Vaartstraat, waarbij een gedeelte van de
openbare weg wordt ingenomen;
Gelet op het feit dat deze verordening werd uitgevaardigd met toepassing van 134, §1,
van de nieuwe gemeentewet met het oog op het nakomen van de verplichtingen die
voortspruiten uit artikel 125, § 2, van de nieuwe gemeentewet;
Overwegend dat artikel 134, §1, van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de
politieverordeningen die de burgemeester vaststelt vervallen indien zij door de raad in de
volgende zitting niet worden bekrachtigd;
Gelet op artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit, Marc
Hamelrijckx en Anne Deman;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De politieverordening die 8 april 2014 inzake de werken in de Vaartstraat bij
hoogdringendheid door de burgemeester werd uitgevaardigd wordt bekrachtigd.
Art. 2.
Een afschrift in tweevoud van dit besluit zal worden overgemaakt aan de bevoegde
autoriteiten.
24e zaak:

Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (politiecombi) - 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, 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 de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013, waarbij de toepassing van de
aankoopprocedure via de aanbestedingen van de federale politie werd verlengd tot 31
december 2019;
Gelet op de noodzaak om het huidige dienstvoertuig te vervangen;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze aankoop wordt geraamd op € 42.000,00
(excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/743-52 van de
buitengewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.

De aankoop van een dienstvoertuig (politiecombi) volgens de behoeftebepaling van de
politiezone goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven om na te gaan of dit voertuig wordt aangeboden in de open
meerjarenmarkten van de federale politie en de aankoop van het voertuig via deze
procedure aan het college van burgemeester en schepenen voor te leggen.
25e zaak:

Lokale politie - Aankoop dienstvoertuig (patrouillevoertuig) - 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, 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 de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2013, waarbij de toepassing van de
aankoopprocedure via de aanbestedingen van de federale politie werd verlengd tot 31
december 2019;
Gelet op de noodzaak om het huidige dienstvoertuig te vervangen;
Overwegende dat de totale kostprijs van deze aankoop wordt geraamd op € 20.000,00
(excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/743-52 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;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van een dienstvoertuig volgens de behoeftebepaling van de politiezone goed
te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven om na te gaan of dit voertuig wordt aangeboden in de open
meerjarenmarkten van de federale politie en de aankoop van het voertuig via deze
procedure aan het college van burgemeester en schepenen voor te leggen.
26e zaak:

Lokale politie - Samenaankoop gas voor de periode 2015-2017

Gelet op de richtlijn 2009/73/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 2003/55/EG;
Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen en de 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 juli 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 juli 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 een gunstig neerwaarts effect 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 en van gas voor
hun installaties, gebouwen en openbare verlichting;
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.
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 aardgas 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 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 aardgas 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 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 - 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 Deel VI – Het doeltreffend inzetten van
personeel, Titel II – De inplaatsstelling van het personeel, Hoofdstuk II – De regeling van
de mobiliteit;
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 27 februari 2014 om de permanente
openstelling in mobiliteit van de vacatures bij de lokale politie voor het dienstjaar 2014
goed te keuren;
Gelet op het feit dat de in de mobiliteitscyclus 2014-02 in competitie te stellen
betrekkingen ten laatste op 11 april 2014 dienden te worden meegedeeld aan de Directie
van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie;
Gelet op het feit dat de kandidaturen in de huidige cyclus nog niet gekend zijn;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 april 2013
om volgende vacatures in de mobiliteitscyclus 2014-02 voor het operationeel kader in
competitie te stellen:
•
3 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie voor de interventiedienst;
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie voor de interventiedienst;
•
3 voltijdse betrekkingen van agent van politie voor de bestuurlijke dienst;
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.
Kennis te nemen van het in competitie stellen in mobiliteitscyclus 2014-02 van de
volgende vacatures in het operationeel kader van de lokale politie:
•
3 voltijdse betrekkingen van inspecteur van politie voor de interventiedienst;
•
2 voltijdse betrekkingen van hoofdinspecteur van politie voor de interventiedienst;
•
3 voltijdse betrekkingen van agent van politie voor de bestuurlijke dienst.

Toegevoegde agendapunten
28e zaak:

Promotie van culturele en sportverenigingen in Grimbergen + aanvulling
aangevraagd door raadslid Karlijne Van Bree

Grimbergen is begiftigd met talrijke culturele en sportverenigingen. Lid zijn van zo een
vereniging en zelfs voorstellingen ervan bijwonen brengt mensen op een positieve manier
bij elkaar. Ook kan dit bijdragen tot meer sociale cohesie en kan het bevorderend werken
voor integratie/inburgering van nieuwe inwoners.
Dergelijke verenigingen bieden veel mogelijkheden aan met het oog op participatie maar
het is niet steeds overzichtelijk voor de inwoner om een globale blik te hebben over wat
er bestaat en om daar dan een keuze uit te maken.
Een verenigingengids is een middel om aan deze behoefte tegemoet te komen. Zulke gids
kan het verenigingsleven in de meest brede betekenis van het woord in kaart brengen. In
2010 werd minstens aan de muziekverenigingen verzocht om een formulier in te vullen en
aan de muziekacademie te bezorgen met het oog op het opstellen van een brochure,
maar het is onduidelijk wat er nadien mee is gebeurd; alleszins werd er geen
verenigingengids/brochure verspreid onder de inwoners.
Verder kan ook een beter uitgebouwde webstek van de gemeente een algemeen overzicht
bieden van de waaier aan mogelijkheden aan cultuur en sport in Grimbergen. Momenteel
is www.grimbergen.be wat betreft aanbod en linken erg summier opgebouwd, waardoor
het niet uitnodigend is om er een bezoek aan te brengen.
Wat cultuur in het bijzonder betreft, kan worden vastgesteld dat de vermeldingen van
activiteiten van plaatselijke verenigingen achteraan in de tweemaandelijks verspreide
Wegwijs-brochure van het CC (Grimburger) niet opvallend zijn. Ze zijn erg klein
weergegeven en verre van exhaustief. Hier moet aan gewerkt worden.
Een erg belangrijke rol ter verwezenlijking van bovenvermelde middelen ter promotie van
culturele en sportverenigingen in Grimbergen lijkt dus weggelegd voor de nieuwe
cultuurcoördinator en sportcoördinator.
Aansluitend hierbij stelt raadslid Karlijne Van Bree voor dat:
1. De gemeenteraad van Grimbergen aan de schepenen van cultuur en sport vraagt om
de cultuur- en sportcoördinatoren de opdracht te geven tot het vergaren en structureren
van informatie over de bestaande Grimbergse culturele en sportverenigingen met het oog
op het opstellen van een verenigingengids.
Deze verenigingengids zal tweejaarlijks verschijnen in de loop van de maand augustus.
Een eerste keer zal dit in augustus 2014 gebeuren.
Er kan gezocht worden naar sponsors om de uitgave van dergelijke gids gedeeltelijk of
geheel zelfbedruipend te maken.
2. De gemeenteraad van Grimbergen de schepen van cultuur verzoekt om de
cultuurcoördinator de opdracht te geven om de bevolking via de halfjaarlijks uitgebrachte

gids van het CC, die in alle Grimbergse brievenbussen zal verspreid worden, op de hoogte
te houden van culturele activiteiten die Grimbergse verenigingen in de gemeente
organiseren, zowel in het CC als buiten het CC. Deze activiteiten duidelijk te vermelden
en zo exhaustief mogelijk.
3. De schepenen van cultuur en sport, op verzoek van de gemeenteraad van Grimbergen,
een verdere uitbouw van de gemeentelijke webstek tot stand laten brengen, waarbij
uiteraard weergave zal worden gegeven van de toekomstige verenigingengids maar ook
linken zijn terug te vinden naar de Grimbergse verenigingen, indien deze voorhanden zijn.
De heer Marc Van Godtsenhoven, schepen van cultuur, krijgt het woord. Hij dankt
raadslid Karlijne Van Bree voor haar interpellatie en geeft aan dat:
•
het college het belangrijk vindt om verenigingen kenbaar te maken;
•
een verenigingengids echter geen duurzaam middel is om dit te doen omdat gegevens
snel veranderen en dat de verenigingengids uit het verleden dan ook een roemloze
dood is gestorven;
•
wel voorgesteld wordt om een digitale verenigingengids verder uit te bouwen en deze,
waar hij nu beperkt is tot een opsomming van 87 aangesloten verenigingen op een
lijst, gebruiksvriendelijker en visueel aantrekkelijker te maken;
•
de Wegwijs-brochure moet besproken worden op de raad van bestuur van het
Cultuurcentrum en niet op de gemeenteraad;
•
mevrouw Karlijne Van Bree haar interpellatie op een kantelmoment houdt omdat de
Wegwijs die gedurende tientallen jaren werd uitgegeven met een katern over
Grimbergen gezien de nood om te besparen en zuinig om te gaan met middelen
vervangen wordt door een magazine dat zal verschijnen in oktober en maart en
waarin verenigingen hun activiteiten nog steeds zullen kunnen aankondigen;
•
de website van het Cultuurcentrum een rubriek “te gast” zal krijgen, waar activiteiten
van verenigingen zullen worden opgenomen die in het Cultuurcentrum plaatsvinden;
•
voor andere activiteiten verwezen wordt naar de Uit-kalender en dat de cultuurraad
aan de verenigingen nog eens een demo zal geven over het plaatsen van activiteiten
op deze kalender;
•
wat betreft de gemeentelijke website overwogen wordt om culturele en sportieve
activiteiten onder één titel bij elkaar te brengen.
De heer Louis De Smedt, schepen van sport, krijgt het woord en wijst erop dat er een
sportgids bestaat die jaarlijks wordt aangepast.
Mevrouw Karlijne Van Bree krijgt opnieuw het woord. Zij wijst erop dat een digitale gids
inderdaad een noodzaak is om bij de tijd te blijven, maar dat in een brochure de plaatsing
van lokale activiteiten meer in het oog zal moeten vallen. Zij vraag om toch nog een
verenigingengids op goedkoop en duurzaam papier uit te brengen omdat niet iedereen die
in een fanfare zit naar een website gaat.
Schepen Marc Van Godtsenhoven krijgt opnieuw het woord en wijst erop dat aan de
muziekverenigingen gevraagd is om gegevens in te dienen voor een brochure die via de
academie zal verschijnen en die zal worden uitgebreid naar theater en koren. Hij verwijst
verder nog naar de oproep naar verenigingen om zich op Goesting live aan de bevolking
te presenteren en om te participeren aan Strombeek Feest.
29e zaak:

Franstalige verkoopsstanden op de zondagsmarkt van Grimbergen-centrum
aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort volgende interpellatie van raadslid Bart Laeremans:
Op 18 april werden we onaangenaam verrast door verkoopsstanden op de zondagsmarkt
in Grimbergen waarvan de uitbaters geen woord Nederlands spraken. Er werd uitsluitend
in het Frans publiciteit gemaakt voor matrassen en voor gevelrenovatie. Ze stonden op
een zeer opvallende plaats aan de ingang van het Kerkplein. De verkopers reden rond in
een Franse bestelwagen.
Het is niet de eerste keer dat eerder louche figuren opduiken op deze markt, maar het
was wel de eerste keer dat zo ostentatief gezondigd werd tegen het Nederlandstalig
karakter van onze gemeente.
Aansluitend stelt raadslid Bart Laeremans voor dat de gemeenteraad voorstelt dat het
schepencollege een antwoord verstrekt op de volgende vragen:

1. Werd afgelopen zondag een standplaats toegestaan aan Fransen voor het verkopen
van matrassen en het promoten van gevelrenovatie?
Zo ja, wanneer en door wie werd deze aanvraag gedaan? Werd de initiatiefnemers
gewezen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente? Welke bijdrage betaalden
zij?
Zo neen, welke middelen staan ter beschikking van de gemeente om op te treden
wanneer een stand wordt geplaatst zonder toestemming? Wie is concreet de
toezichthouder voor de zondagsmarkt? Welke initiatieven neemt de gemeente om dit
soort toestanden te voorkomen in de toekomst?
2. Kunnen gemeenteraadsleden of andere verantwoordelijken beroep doen op de politie
om zulke standhouders te doen opkramen?
De heer William De Boeck, schepen van lokale economie krijgt het woord. Hij licht toe
dat:
•
de verplichting bestaat om op de markt losse standplaatsen te voorzien voor
standwerkers, waarbij deze standplaats moet worden toegekend aan de eerste
standwerker die zich aanbiedt en die over een leurderskaart beschikt ;
•
wie een losse standplaats bezet het marktreglement moet respecteren;
•
de marktleider of zijn vervanger de losse standplaatsen toewijst;
•
beroep kan worden gedaan op de politie wanneer zich problemen voordoen en
eventueel een GAS-boete kan worden opgelegd;
•
het de eerste keer is dat een incident zoals aangehaald zich voordoet.
De heer Bart Laeremans krijgt het woord. Hij merkt op dat deze losse standplaats wel de
beste plaats van de markt is en vraagt om dit te herbekijken.
Schepen William De Boeck krijgt het woord en vult aan dat nog rekening moet worden
gehouden met het feit dat de vervangend marktleider zelf marktkramer is en ook zijn
stand dient open te houden. Hij wijst er tenslotte op dat de situering van de losse
standplaats in gemeenschappelijk overleg met de marktkramers bepaald werd, o.a.
rekening houdend met de volgorde van toekomen op de markt, en dat het verplaatsen
van marktkramers geen eenvoudige zaak is.
30e zaak:

Anderstalige jeugdtrainingen in Strombeek-Bever aangevraagd door
raadslid Bart Laeremans

De gemeenteraad hoort volgende interpellatie van raadslid Bart Laeremans:
Ik verneem dat tijdens de jeugdtrainingen van de Strombeekse voetbalploeg door de
trainers nog steeds volop Frans wordt gesproken, soms alleen maar Frans.
Concreet leren we uit een getuigenis dat op 11 april:
•
het C-speelveld ingepalmd was door 2 groepen spelertjes
eén trainer drukte zich exclusief uit in het Nederlands, de trainer van de andere groep
exclusief in het Frans;
•
ook het B-veld verdeeld was in 2 helften, met 2 spelersgroepen
één trainer drukte zich tweetalig uit, de andere enkel in het Frans;
•
het op het A-veld nog rampzaliger was: twee spelersgroepen (aan weerszijden van
het veld) en de trainers van beide groepen drukten zich enkel en alleen uit in het
Frans.
Aansluitend stelt raadslid Bart Laeremans voor dat de gemeenteraad voorstelt dat het
schepencollege een antwoord verstrekt op de volgende vragen:
•

Wat zijn de bevindingen van het schepencollege i.v.m. het taalgebruik bij de
betrokken club? Welke vorderingen werden er gemaakt?

•

Werden er recent nog controles gehouden door mensen van de Sportraad?

•

welke initiatieven neemt de gemeente om de club aan te zetten de gemaakte
afspraken na te komen?

•

Wat is de stand van zaken in het erkenningsdossier?

De heer Louis De Smedt, schepen van sport, krijgt het woord. Hij geeft aan dat hij in
verband met de toelichting van raadslid Laeremans andere getuigenissen heeft in het
algemeen alsook van de Vlaamse actiegroep die ook positieve meldingen doorgeven.
Hij wenst dit echter verder te laten voor wat het is en deelt vervolgens zijn bevindingen
mee over de vragen van raadslid Bart Laeremans:
•

Sinds februari 2013 heeft KFC Strombeek veel werk verricht om de Nederlandse taal
te promoten bij de jeugdopleiding:
- Op de website werd een tekst geplaatst:
“KFC Strombeek zoekt voor hun jeugdopleiding Nederlandstalige trainers”.

•

Er werd een jeugdcoördinator aangesteld, waarbij een bijkomende premie is voorzien
voor het promoten van de Nederlandse taal.

•

6 nieuwe trainers werden aangenomen, waarbij momenteel er 2 trainers zijn
ontslagen omdat ze de Nederlandse taal niet uitvoerig spraken.

•

Er werd een samenwerkingsakkoord ondertekend met ‘Het huis van het Nederlands’
en het Centrum voor Basiseducatie waarbij een taalactieplan wordt opgesteld. Hierbij
werd een taalcoach aangesteld sinds september 2013. Kostprijs: 6000 euro. Via de
dienst integratie van de gemeente kon KFC Strombeek rekenen op een subsidie van
2000 euro.

Betreffende de vorderingen citeert schepen Louis De Smedt wat de taalcoach vermeldt in
een tussentijdse stand van zaken:
“De trainers hebben bewezen dat ze in staat zijn Nederlands te praten op training alsook
tijdens de matchen. Nu is het belangrijk om door te zetten.
Men kan van een zwarte zone in dit geval niet direct een witte zone maken. Momenteel
zitten we met KFC Strombeek in een grijze zone.”
Vervolgens geeft schepen Louis De Smedt aan dat in samenspraak met de voorzitter van
de sportraad en de taalcoach in de maand maart op twee zaterdagen tijdens wedstrijden
controles werden gedaan bij alle trainers en dat de voorzitter van de sportraad positief
was over deze controles.
Inzake het erkenningsdossier deelt schepen Louis De Smedt mee dat KFC Strombeek in
een brief aan de sportraad heeft gevraagd om terug erkend te worden en dat het bestuur
van de sportraad hierover in zijn laatste vergadering een positief advies heeft uitgebracht,
wel met de vraag hoe het verder gaat verlopen nadat de taalcoach stopt.
31e zaak:

Werkpunten Grimbergse gemeentescholen aangevraagd door raadslid
Gerlant van Berlaer

De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat gevraagd wordt om dit door raadslid
Gerlant van Berlaer aangebracht agendapunt in de besloten zitting te behandelen,
aangezien de bespreking ervan snel gerelateerd zou kunnen worden aan personen.
Na overleg hierover wordt overeengekomen dat raadslid Gerlant van Berlaer zijn
interpellatie zal houden in de openbare zitting, maar dat de schepen van onderwijs zal
antwoorden in de besloten zitting.
De gemeenteraad hoort vervolgens de volgende interpellatie van raadslid Gerlant van
Berlaer:
Naar aanleiding van de verslagen van de doorlichting van de Gemeentescholen van
Grimbergen door de Onderwijsinspectie, wensen wij volgende pijnpunten uit deze
verslagen te belichten, en vragen wij u en de bevoegde schepen hierop te reageren, en
vragen wij de gemeenteraad over te gaan tot een beslissing.
1) Algemeen
Globaal mag gezegd worden dat bepaalde Grimbergse gemeentelijke scholen gunstig tot
zeer gunstig beoordeeld zijn door de Onderwijsinspectie. De gemeentelijke basisschool ‘t
Villegastje wordt in het rapport van januari 2013 zelfs als "voorbeeldschool" aangehaald.
2) Gemeentelijke basisschool de Negensprong (Borgt)
De basisschool kampt met een aantal verbeterpunten:

•

•
•

•

•

Met het oog op het voeren van een gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) ontbreekt
een brede en systematische registratie en analyse van context- en inputgegevens.
Hierdoor heeft de school geen concreet zicht op de noden en behoeften van haar
leerlingenpopulatie, in het bijzonder de leerlingen uit gezinnen met een lagere socioeconomische status (SES-leerlingen).
De school kan de begeleiding van anderstalige en taalzwakkere leerlingen of
leerlingen die meer specifieke (taal)noden hebben, nog meer doelgericht uitbouwen.
De school heeft nog ruimte om de kwaliteit van haar leerbegeleiding te optimaliseren:
De school ontwikkelde nog geen nascholingsbeleid dat erop gericht is op een
planmatige wijze te werken aan de deskundigheidsbevordering van haar
personeelsleden (in schril contrast met de nascholing die de schoolleiding wel heeft
gevolgd).
Het lukt de (lagere) school te weinig om het degelijke ontwikkelingsplan ICT, dat
onder impuls van de ICT-coördinator tot stand kwam, te realiseren. Met het beperkte
aantal computers, is het zo goed als onmogelijk om de inspanningsverplichting die de
overheid ten aanzien van ICT oplegt, na te komen.
Na deliberatie besliste het inspectieteam dat de tekorten voor het nastreven van de
leergebied overschrijdende eindtermen voor ICT van zulke aard zijn dat verdere
opvolging noodzakelijk is. Zij kondigen dan ook aan om over drie schooljaren opnieuw
een controle uit te oefenen op het nastreven van de leergebied overstijgende
eindtermen voor ICT. Deze controle kan plaatsvinden vanaf 20-09-2015. Als de
onderwijsinspectie tijdens de tweede controle oordeelt dat de leergebied
overstijgende eindtermen niet nagestreefd worden, kan dit leiden tot een advies aan
de Vlaamse Regering om de financiering of subsidiëring van de school geheel of
gedeeltelijk in te houden. (conform Art. 71 van het Decreet basisonderwijs
25/2/1997).

3) Gemeentelijke basisschool Mozaïek (Humbeek)
Ook in deze school kunnen punten verbeterd worden:
•

De onderwijskwaliteit van het Nederlands is in beide afdelingen (kleuter/lager)
ontoereikend. Het team mist daartoe een gedragen visie en afspraken over
taalvaardigheidsonderwijs. Ook de eerstelijnszorg voor leerlingen met
leermoeilijkheden voor Nederlands kan doelgerichter en planmatiger.

•

De school legt verschillende visieteksten voor, maar die hebben geen breed
draagvlak. Ze ondersteunen de school nauwelijks in haar ontwikkeling.

•

De school wil in de nabije toekomst een rapport ontwikkelen in een digitaal platform.
Tegelijk worstelt ze met het doelgericht evalueren en het al dan niet geven van
puntenscores.

•

De inspectie sluit deze doorlichting dan ook af met een gunstig advies beperkt in de
tijd. De school krijgt drie schooljaren de tijd om haar tekort voor Nederlands in beide
afdelingen weg te werken. Het inspectieteam meldt wel er alle vertrouwen in te
hebben dat de school hierin ook zal slagen.

4) Gemeentelijke basisschool ‘t Mierken (Beigem)
De school kreeg een gunstig advies voor zowel de kleuter- als de lagere afdeling. De
Onderwijsinspectie waardeert de inspanningen van het schoolbestuur, de
scholengemeenschap, de directie en het personeelsteam.
Toch doet de inspectie ook hier aanbevelingen:
•

Leraren en ouders krijgen slechts in beperkte mate zicht op verworven inzichten,
vaardigheden en attitudes. Op schoolniveau was de doeltreffendheid van de
evaluatie- en rapporteringspraktijk nog geen onderwerp van teamgericht overleg.

•

Toch ontbreekt bij de implementatie van vernieuwingen soms een goed uitgekiende
strategische aanpak, gebaseerd op afgebakende doelen en met een directe opvolging
tot op de klasvloer.

5) Gemeentelijke basisschool ‘t Villegastje (Strombeek)
De inspectie geeft na doorlichting aan deze school een zeer gunstig advies: "dit is op
details na een uitstekende en voorbeeldige school". Ze waardeert de inzet van de directie,
het personeelsteam en het schoolbestuur en heeft vertrouwen in de verdere

kwaliteitsvolle ontwikkeling van de school. Het draagvlak is voldoende groot om de
ingeslagen weg voort te zetten en de onderwijskwaliteit verder bij sturen, te verbeteren
en te borgen op basis van de aanbevelingen van het verslag.
't Villegastje mag dus terecht fier zijn op dit zeer gunstig rapport van de inspectie.
Raadslid Gerlant van Berlaer geeft vervolgens aan dat sp.a uiteraard alle begrip heeft
voor de complexiteit van het gemeentelijk onderwijs, maar uit het meerjarenplan en uit
de beleidsvisie uiteengezet door dit bestuur begrepen heeft dat het gemeenteonderwijs
en de aanpak van de praktische en inhoudelijke problemen hoog op de prioriteitenlijst
staan. Daarom vraagt hij dat de burgemeester of de bevoegde schepen meer toelichting
verschaft over de intussen geplande of genomen acties, en hierbij ook een eerste timing
weergeeft.
Concreet wil de sp.a-fractie graag antwoorden op volgende vragen:
•

Wat is de status van de opvolging van de verbeterpunten aangehaald in de rapporten
van de Onderwijsinspectie?

•

Los van de structurele en grondige middellange termijn aanpak wat betreft de
capaciteit van het gemeentelijk onderwijs in Grimbergen, welke remediëringsplannen
en eventuele noodmaatregelen voorziet Grimbergen om zo snel als mogelijk een
minimum niveau aan kwaliteit te garanderen ?

•

Wat is de exacte timing voor deze plannen en maatregelen?

•

In welke mate wordt de voorbeeldfunctie van 't Villegastje ook gepromoot als "good
practice" bij de andere gemeentelijke basisscholen in onze gemeente?

Aansluitend hierbij formuleert Gerlant van Berlaer volgend concreet ontwerp van
beslissing:
Gelet op de verslagen van de doorlichting van de Gemeentescholen van Grimbergen door
de Onderwijsinspectie;
Gelet op de dringendheid om aan bepaalde opmerkingen te remediëren, om te vermijden
dat Grimbergse gemeentescholen het risico lopen op een advies van de
Onderwijsinspectie aan de Vlaamse Regering om de financiering of subsidiëring van de
school geheel of gedeeltelijk in te houden, conform Art. 71 van het Decreet
basisonderwijs 25/2/1997;
Overwegende het belang van het gemeentelijk onderwijs voor de toekomst van onze
inwoners en de gemeente zelf, en de prioriteit die blijkt uit het bestuursakkoord om
kwaliteitsvol onderwijs te voorzien;
Gelet op de slechte score van Vlaanderen in het algemeen inzake het halen van de
Europese PISA-normen (Programme for International Student Assessment) in verband
met sociale en economische integratie;
Overwegende de aanwezigheid en te verwachten toename van SES-leerlingen (leerlingen
uit gezinnen met een lagere socio-economische status) in Grimbergen, en dan in het
bijzonder maar niet exclusief in wijken als Borgt en Strombeek-Bever;
Overwegende de aanwezigheid van een gemeenteschool in Strombeek (met name 't
Villegastje) met ware voorbeeldfunctie;
Gelet op het oprichten van een opgerichte gemeentelijke Adviesraad voor onderwijs
flankerende maatregelen (zie agenda Gemeenteraad van 24 april 2014; punt 5);
Overwegende de bijzondere interesse van de gemeenteraadsleden voor de progressie die
het gemeentebestuur maakt in het remediëren van de door de Onderwijsinspectie
blootgelegde pijnpunten;
Beslist de gemeenteraad:
ART 1
De gemeenteraad geeft de schepen van Onderwijs de opdracht om prioritair werk te
maken van de verbeterpunten zoals aangegeven in de verslagen en doorlichtingen door
de Onderwijsinspectie, en in de toelichting aangehaald.
ART 2

De gemeenteraad geeft de schepen van Onderwijs de opdracht om naast de maandelijkse
opvolging van het capaciteitsprobleem van de Grimbergse gemeentescholen, tevens
driemaandelijks toelichting te geven aan de voltallige gemeenteraad over de voortgang
inzake inhoudelijke en werkings verbeterpunten in kaart gebracht door de
Onderwijsinspectie.
ART 3
De gemeenteraad vraagt aan de nieuw opgerichte gemeentelijke Adviesraad voor
onderwijs flankerende maatregelen (zie agenda Gemeenteraad van 24 april 2014; punt 5)
zich prioritair te buigen over deze inhoudelijke en werkings verbeterpunten in kaart
gebracht door de Onderwijsinspectie, zich te laten bijstaan door de in Grimbergen en de
regio beschikbare experten, en remediëring voor te stellen.
32e zaak:

Deontologische code politiek mandatarissen Grimbergen aangevraagd door
raadslid Philip Roosen

De gemeenteraad hoort volgende interpellatie van raadslid Philip Roosen:
De N-VA-fractie heeft een eerste volledig uitgewerkte versie van een deontologische code
aangeboden aan de gemeenteraad wenst de visie te kennen over dit voorstel.
Tevens vraagt de N-VA-fractie de goedkeuring van de oprichting van een ‘deontologische
commissie’ binnen de gemeenteraad die de code alsook de opvolging ervan kan
behartigen.
Raadslid Philip Roosen geeft nog aan dat deze deontologische code niet moet worden
gezien als een politiereglement, maar als een instrument gericht op een efficiëntere en
aangenamere samenwerking.
Burgemeester Marleen Mertens krijgt het woord. Zij geeft aan dat de N-VA-fractie het
college van burgemeester en schepenen op snelheid heeft gepakt en dankt de N-VAfractie voor haar voorstel. Concreet stelt zij voor om voor het opstellen van een
gemeenschappelijke deontologische code voor gemeente en OCMW een werkgroep op te
richten met daarin een afgevaardigde van elke fractie, waarbij gekozen kan worden hetzij
voor een gemeenteraadslid hetzij voor een OCMW-raadslid. Verder stelt zij voor om de
bevoegdheid van de gemeenteraadscommissie personeel en organisatie uit te breiden
naar de deontologie.
Besloten zitting

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