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Mondelinge vragen

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word schepen Trui Olbrechts aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
1e zaak:

Vervanging van een verhinderd gemeenteraadslid

Gelet op de artikelen 7, §3, en 16 van het gemeentedecreet;
Gelet op de artikelen 8 en 58 van het decreet van 8-7-2011 houdende de organisatie van
de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het gemeentedecreet van
15-7-2005, het provinciedecreet van 9-12-2005 en het decreet van 19-12-2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (cf.
"Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet");
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20-12-2012 houdende kennisneming
geldigheidsverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2-1-2013 betreffende de installatie van
de gemeenteraadsleden: onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en bepaling rangorde;

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 24-4-2014 kennis nam 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;
Overwegende dat bijgevolg in haar tijdelijke vervanging dient te worden voorzien;
Overwegende dat de heer Gert LEENDERS bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14-102012 als eerste opvolger op de lijst N-VA werd verkozen;
Overwegende dat de heer Gert LEENDERS per brief van 9-4-2014 werd gevraagd of hij
het mandaat van vervangend gemeenteraadslid wenst te aanvaarden;
Overwegende dat de heer Gert LEENDERS per brief van 23-4-2014 liet weten geen
gebruik te willen maken van zijn opvolgend recht;
Overwegende dat bijgevolg de tweede opvolger heer Philippe DECROCK per brief van 254-2014 werd gevraagd of hij het mandaat van vervangend gemeenteraadslid wenst te
aanvaarden;
Overwegende dat de heer Philippe DECROCK gebruik wenst te maken van het recht van
opvolgend raadslid en in dit kader op 7-5-2014 de volgende documenten heeft ingediend:
•
een verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet;
•
een uittreksel uit het strafregister (model 1);
•
een uittreksel uit het bevolkingsregister;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Philippe DECROCK;
Overwegende dat uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat belanghebbende voldoet aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden, namelijk:
•
de Belgische nationaliteit hebben of EU-onderdaan zijn;
•
de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
•
in het bevolkingsregister van de gemeente Grimbergen ingeschreven zijn;
•
zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, vermeld in titel
3, hoofdstuk 4, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet;
Overwegende dat uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat er geen onverenigbaarheden
zijn;
Overwegende dat de heer Philippe DECROCK bijgevolg kan toegelaten worden tot de
installatie;
Overwegende dat de heer Philippe DECROCK vervolgens in handen van de voorzitter van
de gemeenteraad de volgende eed aflegt:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Overwegende dat van deze eedaflegging een afzonderlijke akte wordt opgemaakt;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De geloofsbrieven van de heer Philippe DECROCK (N-VA) goed te keuren.
Art. 2.
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad
van de heer Philippe DECROCK en hem bijgevolg te installeren als vervangend
gemeenteraadslid, en dit voor de periode van verhindering van raadslid Elke WOUTERS.
De heer Philippe DECROCK vervoegt de vergadering.
2e zaak:

Kennisneming van de tijdelijke vervanging van een lid van de
gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving

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

Overwegende dat mevrouw Elke WOUTERS hierbij door de fractie N-VA aangeduid werd
om te zetelen in de gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 24-4-2014 kennis nam van de
verhindering wegens zwangerschapsverlof van mevrouw Elke WOUTERS om haar ambt als
gemeenteraadslid uit te oefenen, en dit ten vroegste vanaf 8-4-2014 en gedurende een
minimale periode van 12 weken;
Overwegende dat de fractie N-VA derhalve in haar tijdelijke vervanging als lid van de
gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving dient te voorzien;
Overwegende dat de fractie dit tijdelijk mandaat in deze gemeenteraadscommissie dient
toe te wijzen door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad;
Overwegende dat deze akte van voordracht om ontvankelijk te zijn ten minste
ondertekend moet zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het
kandidaat-commissielid deel uitmaakt;
Gelet op het schrijven van 9-4-2014 aan de voorzitter van de fractie N-VA met het
verzoek om d.m.v. de bijgevoegde voordrachtsakte een gemeenteraadslid voor te dragen
ter tijdelijke vervanging van mevrouw Elke WOUTERS als lid van de
gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving;
Gelet op de door de politieke fractie N-VA ingediende voordrachtsakte van 25-4-2014
waarbij de heer Jean-Paul WINDELEN wordt aangeduid als tijdelijk vervangend lid van de
gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving;
Overwegende dat deze voordrachtakte geldig is daar deze akte ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de betrokken fractie;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van de verhindering wegens zwangerschapsverlof van mevrouw Elke
WOUTERS als lid van de gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving, en dit ten
vroegste vanaf 8-4-2014 en gedurende een minimale periode van 12 weken.
Art. 2.
Kennis te nemen van de aanduiding door de fractie N-VA van gemeenteraadslid Jean-Paul
WINDELEN als tijdelijk vervangend lid van de gemeenteraadscommissie infrastructuur en
omgeving.
Art. 3.
Een afschrift van deze beraadslaging ter kennisneming over te maken aan de
betrokkenen en aan de voorzitter van de fractie N-VA.
3e zaak:

Vervanging van een afgevaardigde van de gebruikers en de filosofische en
ideologische strekkingen in het beheersorgaan van de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op de wet van 16-7-1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28-1-1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het organiek reglement van het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek
Grimbergen zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 25-10-1989 en laatst
gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 12-2-1995;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28-3-2013 betreffende de aanduiding
van 24 leden in het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen, waarvan 12
afgevaardigden van de politieke strekkingen van de gemeenteraad en 12
vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen;

Overwegende dat mevrouw Marleen LEONARD hierbij werd aangeduid - op voordracht van
de fractie Vernieuwing - als afgevaardigde van de gebruikers en de filosofische en
ideologische strekkingen in het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen;
Gelet op het schrijven van 8-5-2014 waarmee mevrouw Marleen LEONARD ontslag neemt
als afgevaardigde van de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen in het
beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen;
Overwegende dat de fractie Vernieuwing mevrouw Rita DE BLOCK voordraagt als lid in
het beheersorgaan van de openbare bibliotheek ter vervanging van mevrouw Marleen
LEONARD;
Gaat over tot een geheime stemming over de aanduiding van mevrouw Rita DE BLOCK
als afgevaardigde van de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen in het
beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen, waaruit blijkt dat 29 jastemmen en 0 nee-stemmen worden uitgebracht bij 0 onthoudingen;
Stelt vast dat mevrouw Rita DE BLOCK de volstrekte meerderheid der stemmen bekomt;
BESLIST:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Marleen LEONARD als afgevaardigde van
de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen in het beheersorgaan van de
Openbare Bibliotheek Grimbergen.
Art. 2.
Mevrouw Rita DE BLOCK aan te duiden als afgevaardigde van de gebruikers en de
filosofische en ideologische strekkingen in het beheersorgaan van de Openbare
Bibliotheek Grimbergen ter vervanging van mevrouw Marleen LEONARD.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te zenden aan de betrokkenen en aan de voorzitter van
het beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek Grimbergen.
4e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Schepen Patrick Vertongen deelt het volgende mee:
•
betreffende de gemeentelijke basisschool Borgt:
- de betonnen sokkel voor de plaatsing van de containerklassen is gegoten;
- plaatsing van de containerklassen zal gebeuren in de maand juli;
- in september zal alles klaar zijn
•
betreffende de gemeentelijke basisschool Beigem:
- de overheidsopdracht is gepubliceerd;
- in de maand juni zal er hierover meer nieuws zijn
•
betreffende de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever
- uit capaciteitsmiddelen is een bedrag van 1.499.621,44 euro beschikbaar
- er wordt gestreefd naar een project op locatie waarbij de aanpalende eigendom
wordt betrokken
- de technische en financiële haalbaarheid van een dergelijk project wordt
onderzocht en de studie in kwestie moet tegen half augustus ingediend worden
- in functie van de resultaten van de haalbaarheidsstudie zal het project verder
gefinaliseerd worden
- half september moet een bijgewerkt dossier ingediend worden bij AGION om de
capaciteitsmiddelen te behouden
5e zaak:

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

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
5 mei 2014 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van
6 gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 22 april 2014;
Overwegende dat het schoolhoofd van onze gemeentelijke basisschool Beigem na de
krokusvakantie reeds gebruik maakte van het systeem voor herberekening van het
lestijdenpakket voor de kleuterafdeling, waarbij de 2 lestijden ten laste van het bestuur
werden ingeleverd;
Gelet op artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende
de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, waarin de mogelijkheid opgenomen
werd om klaslestijden om te zetten naar uren kinderverzorging;
Overwegende dat de 6 lestijden 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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 6 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Beigem met ingang van 22 april 2014 goed te keuren.
Art. 2.
Na ponderatie van deze 6 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden, 10 uren in het ambt
van kinderverzorging aan te wenden.
6e zaak:

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

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
5 mei 2014 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van
4 gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 22 april 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 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 4 instaplestijden zouden worden omgezet naar 6 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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 4 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Humbeek met ingang van 22 april 2014 goed te keuren.
Art. 2.
Na ponderatie van deze 4 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden, 6 uren in het ambt
van kinderverzorging aan te wenden.
7e zaak:

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

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
5 mei 2014 principieel akkoord verklaarde met de bijkomende aanwending van
6 gesubsidieerde instaplestijden met ingang van 22 april 2014;
Overwegende dat het schoolhoofd van onze gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever
na de krokusvakantie reeds gebruik maakte van het systeem voor herberekening van het
lestijdenpakket voor de kleuterafdeling, waarbij 30 van de 34 lestijden ten laste van het
bestuur werden ingeleverd;
Overwegende dat de betrokken school ingevolge de bijkomende gesubsidieerde
klaslestijden op 22 april 2014 de overige 4 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 2 lestijden zouden worden omgezet naar 3 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;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aanwending van 6 bijkomende gesubsidieerde lestijden in de gemeentelijke
basisschool Strombeek-Bever met ingang van 22 april 2014 goed te keuren.
Art. 2.
Kennis te nemen van het feit dat de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever op
22 april 2014 4 lestijden ten laste van het bestuur terug inlevert.
Art. 3.

Na ponderatie van de overige 2 bijkomende gesubsidieerde klaslestijden, 3 uren in het
ambt van kinderverzorging aan te wenden.
8e zaak:

Basisonderwijs - Kennisname van de facultatieve vakantiedagen voor het
schooljaar 2014-2015

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het
schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de instellingen voor basisonderwijs, in toepassing van bovenvermeld
besluit, per schooljaar over twee facultatieve vakantiedagen kunnen beschikken;
Overwegende dat deze vakantiedagen naar keuze mogen worden aangewend om
tegemoet te komen aan plaatselijke of specifieke omstandigheden en dat zij daartoe
mogen worden opgesplitst in halve dagen;
Gelet op het door de scholen ingediende voorstel betreffende de vastlegging van de
facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar 2014-2015;
Gelet op het gunstig advies dat ter zake werd uitgebracht door de respectievelijke
schoolraden;
Gelet op het protocol dat aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten in de schoot
van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het
Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De facultatieve vakantiedagen van de gemeentescholen van Grimbergen voor het
schooljaar 2014-2015 als volgt vast te leggen:
Gemeentelijke basisschool Beigem:
•
woensdag 1 oktober 2014 (halve dag);
•
maandag 16 maart 2015 (hele dag);
•
woensdag 13 mei 2015 (halve dag);
Gemeentelijke basisschool Borgt:
•
woensdag 1 oktober 2014 (halve dag);
•
woensdag 28 januari 2015 (halve dag);
•
vrijdag 13 maart 2015 (hele dag);
Gemeentelijke basisschool Humbeek:
•
maandag 2 februari 2015 (hele dag);
•
donderdag 30 april 2015 (hele dag);
Gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever:
•
maandag 10 november 2014 (hele dag);
•
maandag 9 maart 2015 (hele dag).
9e zaak:

Basisonderwijs - Lestijdenpakket schooljaar 2014-2015 - Inrichting van
lestijden ten laste van de gemeente

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs die voor subsidiëring door de Vlaamse
Gemeenschap in aanmerking komt;
Gelet op de verantwoordingen van de schoolhoofden van de gemeentescholen van
Grimbergen betreffende de nood aan lestijden ten laste van het bestuur;
Gelet op de bijkomende toelichting, bemerkingen en overwegingen vanuit de dienst
Personeel en Organisatie;

Overwegende dat daaruit blijkt dat met de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde
lestijden in de gemeentescholen van Grimbergen tijdens het schooljaar 2014-2015
onvoldoende ambten van onderwijzer en kleuteronderwijzer zullen kunnen worden
ingericht om tot een pedagogisch verantwoorde en werkbare schoolorganisatie te komen;
Overwegende dat door het inrichten van 52 lestijden ten laste van het bestuur het
bovenstaande wel kan worden gerealiseerd, aangezien hierdoor:
•
de voor het geschat aantal leerlingen op 1 september 2014 nadelige telling van 1
februari 2014 kan worden gecompenseerd;
•
het (deeltijds) splitsen van te grote klassen mogelijk wordt;
•
de scholen in staat zijn om hun zwakkere leerlingen te ondersteunen (opsplitsing
combinatieklassen en differentiatie);
Gelet op het feit dat onze gemeente ook tijdens de vorige schooljaren lestijden ten laste
heeft genomen (vorig schooljaar 69, waarvan er 33 werden ingeleverd op basis van de
hertellingen op 1 oktober 2013 met terugwerkende kracht op 1 september 2013 en 24
extra voor de bijkomende klascontainer Strombeek-Bever);
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de gemeenteraad als hoogste orgaan van het schoolbestuur moet
beslissen over de inrichting van lestijden ten laste van de gemeente;
Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs ter zake;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Tijdens het schooljaar 2014-2015 wordt door het bestuur het volgend aantal lestijden ten
laste genomen ten behoeve van de gemeentescholen van Grimbergen:
52 lestijden, als volgt te verdelen:
49
•
•
•
•

voor het lager onderwijs:
Beigem:
13
Borgt:
19
Humbeek:
17
Strombeek-Bever: 0

3 voor het kleuteronderwijs:
•
Beigem:
3
•
Borgt:
0
•
Humbeek:
0
•
Strombeek-Bever: 0
Art. 2.
De gemeentescholen die bij de start van het schooljaar lestijden ten laste van het bestuur
inrichten in de kleuterafdeling, en vanaf een bepaalde instapdatum extra gesubsidieerde
instaplestijden kunnen inrichten ingevolge een hertelling (1 kleuter = 1 lestijd), moeten
op die datum het aantal lestijden ten laste terug inleveren dat overeenstemt met het
aantal lestijden dat extra gesubsidieerd wordt.
Art. 3.
Indien bij de hertelling op 1 oktober 2014 in de kleuterafdeling of de lagere afdeling van
de gemeentelijke basisscholen met terugwerkende kracht van 1 september 2014
bijkomende gesubsidieerde lestijden kunnen worden ingericht, wordt het aantal
overeenkomstige lestijden ten laste terug ingeleverd.
10e zaak:

Basisonderwijs - Verlenging samenwerkingsverband van de huidige
scholengemeenschap voor de periode 2014-2020

Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 28 april 2011 overging tot de
verlenging van de scholengemeenschap Grimbergen voor de periode van 2011-2014,
bestaande uit de 4 gemeentelijke basisscholen, namelijk:
•
de gemeentelijke basisschool Beigem: 't Mierken;
•
de gemeentelijke basisschool Borgt: de negensprong;

•
•

de gemeentelijke basisschool Humbeek: Mozaïek;
de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever: 't Villegastje;

Gelet op het feit dat de periode van de huidige scholengemeenschap van Grimbergen dus
afloopt op 31 augustus 2014 waardoor een verlenging van de samenwerking zich vanaf 1
september 2014 opdringt;
Gelet op het feit dat een samenwerkingsverband tussen meerdere scholen normaliter
wordt vastgelegd voor de duur van 6 schooljaren;
Gelet op het feit dat het mogelijk is om, in continuïteit met de vorige schooljaren, enkel
met onze eigen gemeentelijke scholen voor het kleuter- en lager onderwijs een
scholengemeenschap te blijven vormen voor de periode van het schooljaar 2014-2015 tot
en met het schooljaar 2019-2020, aangezien de minimumgrens van 900 leerlingen wordt
bereikt;
Overwegende dat onze gemeentelijke basisscholen op 1 februari 2014 samen namelijk
1248 leerlingen telden;
Gelet op het feit dat de overeenkomst inzake de beslissing tot oprichting van een
scholengemeenschap vóór 15 juni 2014 moet overgemaakt worden aan het departement
Onderwijs om officieel erkend te blijven als scholengemeenschap;
Gelet op het feit dat in deze beslissing uitdrukkelijk moet worden vermeld welke
bevoegdheden het bestuur delegeert aan de scholengemeenschap;
Gelet op het advies van de betrokken schoolraden omtrent de verlenging van de huidige
scholengemeenschap voor de periode 2014-2020;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad, als inrichtende macht van het gemeentelijk
onderwijs, bevoegd is om ter zake een beslissing te nemen;
Gelet op het protocol dat ter zake werd afgesloten in de schoot van het Afzonderlijk
Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De huidige scholengemeenschap verder te zetten voor de periode van het schooljaar
2014-2015 tot en met het schooljaar 2019-2020, bestaande uit:
•
de gemeentelijke basisschool Beigem: 't Mierken;
•
de gemeentelijke basisschool Borgt: de negensprong;
•
de gemeentelijke basisschool Humbeek: Mozaïek;
•
de gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever: 't Villegastje.
Art. 2.
De bevoegdheden van de stuurgroep (de betrokken schoolhoofden, de betrokken schepen
en de medewerker(s) van de afdeling Interne Zaken - dienst Personeel en Organisatie)
van de scholengemeenschap als volgt vast te stellen:
Afspraken maken en adviezen uitbrengen over:
•
de wijze waarop de puntenenveloppen worden aangewend die door de Vlaamse
Gemeenschap worden voorzien voor de scholen voor zorg, ICT en administratie en de
puntenenveloppe stimulus voor de scholengemeenschap;
•
de overdracht van lestijden tussen en binnen scholen van de scholengemeenschap,
waarbij de beperking van 3% wordt opgeheven;
•
het aangaan van samenwerkingsverbanden met scholen die niet tot de
scholengemeenschap behoren;
•
het voeren van een personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap, dat
ondersteund wordt door een centrale administratie;
•
het beleid inzake de aankoop van schoolboeken, dat ondersteund wordt door een
centrale administratie;
•
de inhoud van het pedagogisch project en het schoolreglement (inclusief de
bijdrageregeling);
•
het uitwerken van een beleidsplan voor de scholengemeenschap inzake het
zorgbeleid, ICT-beleid en talenbeleid, wat bijkomend per school verder uitgewerkt
wordt zodat de schooleigenheid behouden blijft.

11e zaak:

Extern verzelfstandigd agentschap Heemschut vzw - Algemene vergadering
van 10-6-2014 - Kennisname agendapunten en bepaling van het mandaat
van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het feit dat de algemene vergadering van Heemschut vzw, een extern
verzelfstandigd agentschap van de gemeente in privaatrechtelijke vorm, bijeengeroepen
werd om op 10-6-2014 om 20.00 uur te vergaderen met de volgende agenda:
1. verslag algemene vergadering 22-1-2014;
2. rekening 2013;
3. samenstelling raad van bestuur;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23-1-2014 houdende aanduiding van de heer
Marc VAN GODTSENHOVEN als gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap
Heemschut vzw;
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;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van het feit dat de algemene vergadering van Heemschut vzw, een
extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente in privaatrechtelijke vorm,
bijeengeroepen werd om op 10-6-2014 om 20.00 uur te vergaderen met de volgende
agenda:
1. verslag algemene vergadering 22-1-2014;
2. rekening 2013;
3. samenstelling raad van bestuur.
Art. 2.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN, gemeentelijk vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van Heemschut vzw, te machtigen om de in artikel
1 vermelde agendapunten namens de gemeente goed te keuren.
12e zaak:

Opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. - Algemene vergadering van 24-62014 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
I.W.V.B.;
Overwegende dat op dinsdag 24-6-2014 een algemene vergadering van I.W.V.B. zal
gehouden worden;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28-11-2013 waarbij een gemeentelijke
vertegenwoordiger en plaatsvervanger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van I.W.V.B. voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van I.W.V.B. van 18-4-2014 m.b.t. de volgende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 24-6-2014:
1. Verslag van de raad van bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2013
b. goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2013
c. goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar
2013

4.
5.
6.
7.

Verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris (lid IBR)
Benoemingen
In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
Varia en mededelingen

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze agendapunten
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28-4-2014
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Raadslid Steven Dupont vervoegt de vergadering
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering,
waaraan nog niet wordt deelgenomen door Steven DUPONT;
BESLIST: met eenparigheid der stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene
vergadering van 24-6-2014 van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.:
1. Verslag van de raad van bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2013
b. goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2013
c. goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar
2013
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris (lid IBR)
5. Benoemingen
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Varia en mededelingen
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 24-6-2014 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden) principieel te
mandateren om de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
1. I.W.V.B., Stropstraat 1 te 9000 GENT.
2. de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
13e zaak:

Dienstverlenende vereniging Haviland - Algemene vergadering van 19-62014 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Haviland;
Overwegende dat een algemene vergadering van Haviland igsv plaatsvindt op 19-6-2014;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 waarbij een gemeentelijke
effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger werden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van Haviland igsv voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van Haviland igsv van 28-4-2014 m.b.t. de volgende
agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 19-6-2014:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19-12-2013: goedkeuring;
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2013;

3. jaarrekening 2013 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31-12-2013,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring;
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring;
5. verslag van de commissaris over het 48ste maatschappelijk dienstjaar: goedkeuring;
6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;
7. vaststelling resultaatsbestemming;
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten;
9. vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring;
10. varia.
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze agendapunten
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12-5-2014
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering:
BESLIST: met eenparigheid der stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende bijkomende agendapunten met toelichtingsnota's van
de algemene vergadering van 19-6-2014 van Haviland igsv:
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19-12-2013: goedkeuring;
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2013;
3. jaarrekening 2013 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31-12-2013,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring;
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring;
5. verslag van de commissaris over het 48ste maatschappelijk dienstjaar: goedkeuring;
6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris;
7. vaststelling resultaatsbestemming;
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten;
9. vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring;
10. varia.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 19-6-2014 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van 24-10-2013 werd aangeduid, principieel te mandateren om
de voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Haviland igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 ZELLIK;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
14e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Aanduiding voor de volledige
verdere legislatuur van een effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger en
een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene
vergadering

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Havicrem;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;
Gelet op de statuten van Havicrem;

Overwegende dat ingevolge de wijziging van artikel 44 van het decreet intergemeentelijke
samenwerking en artikel 32 van de statuten van Havicrem, de vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van Havicrem voor de volledige legislatuur kan worden
aangeduid;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de
afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere
organen;
Gelet op het voorstel om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de verdere duur van deze legislatuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de verdere volledige legislatuur voor de algemene
vergaderingen van Havicrem waaruit blijkt dat:
19 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Eddie BOELENS;
1 stem op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Steven DUPONT;
2 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
9 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger voor de verdere volledige legislatuur
voor de algemene vergaderingen van Havicrem waaruit blijkt dat:
19 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Alena VAN DEN
BUSSCHE;
1 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Steven DUPONT;
1 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
1 stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht op naam van Philip ROOSEN.
3 ongeldige stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht.
6 blanco stemmen op 31 stemmers worden uitgebracht.
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Eddie BOELENS aan te duiden voor de volledige verdere legislatuur als effectieve
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Havicrem.
Art. 2.
Mevrouw Alena VAN DEN BUSSCHE aan te duiden voor de volledige verdere legislatuur als
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van
de opdrachthoudende vereniging Havicrem.
Art. 3.
Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger te
mandateren om op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging
Havicrem te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad
zullen worden genomen over de agendapunten.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 VILVOORDE;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en zijn/haar plaatsvervanger.
15e zaak:

Opdrachthoudende vereniging Havicrem - Algemene vergadering van 256/2014 - Kennisname agendapunten en vaststelling van het mandaat van
de gemeentelijke vertegenwoordiger

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Havicrem;
Overwegende dat een algemene vergadering van Havicrem plaatsvindt op 25-6-2014;
Gelet op het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
laatst gewijzigd bij decreet van 18-1-2013;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij een effectieve en
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger werden aangeduid voor de
algemene vergaderingen van Havicrem voor de volledige verdere legislatuur;
Gelet op de volgende agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering
van 25-6-2014:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 18-12-2013;
2. stand van zaken nieuwbouwproject: toelichting door de projectcoördinator;
3. jaarrekening 2013: vaststelling en goedkeuring jaarrekening conform artikel 65 en 68
van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
artikel 33 van de statuten van Havicrem;
4. verslag bedrijfsrevisor: kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor conform artikel 65
van het decreet en artikel 33 van de statuten;
5. conform het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
de beslissing van 18-11-2013 door de stad Vilvoorde m.b.t. de voordracht van de
heer Kevin VINCKE i.v.p. de heer Jan ANCIAUX in de RVB.
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6-72001 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger m.b.t. deze agendapunten
dient vast te stellen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19-5-2014
betreffende bovenvermelde agendapunten;
Gaat over tot een stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de
aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger om deze agendapunten goed te keuren
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering:
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Kennis te nemen van de volgende agendapunten met toelichtingsnota's van de algemene
vergadering van 25-6-2014 van Havicrem:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 18-12-2013;
2. stand van zaken nieuwbouwproject: toelichting door de projectcoördinator;
3. jaarrekening 2013: vaststelling en goedkeuring jaarrekening conform artikel 65 en 68
van het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
artikel 33 van de statuten van Havicrem;
4. verslag bedrijfsrevisor: kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor conform artikel 65
van het decreet en artikel 33 van de statuten;
5. conform het decreet van 6-7-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
de beslissing van 18-11-2013 door de stad Vilvoorde m.b.t. de voordracht van de
heer Kevin VINCKE i.v.p. de heer Jan ANCIAUX in de RVB.
Art. 2.
De gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 25-6-2014 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) die bij
gemeenteraadsbeslissing van heden werd aangeduid, principieel te mandateren om de
voorstellen op de agenda goed te keuren, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
•
Havicrem, Mechelsesteenweg 277 te 1800 VILVOORDE;
•
de gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
16e zaak:

Interne kredietaanpassing met nummer 5 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 28 maart 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 5 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassing wordt ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 5
GBB-OW/0200-00/2240100/
BESTUUR/CBS/600/IE-18/U

€ 456.798,17

GBB-OW/0200-00/2250900/
BESTUUR/CBS/600/IE-18/U

€ 5.000,00

GBB-OW/0119-00/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 46.682,20

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

€ 9.972,80

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

€ 132.041,63

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

€ 549,10

€ 447,34

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

€ 4.908,00

€ 196,65

GBB-WIEB/0119-02/6130100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 30.000,00

GBB-WIEB/0119-02/6140200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 27.075,00

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

€ 400,00

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

€ 1.200,00

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

€ 38.675,49

€ 6.979,66
€ 6.979,66
€ 5.177,59
€ 5.177,59
€ 643,99

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 34,20
€ 34,20
€ 629,20

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

€ 1.900,91

GBB-BIB/0703-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 12.550,00

GBB-BIB/0703-00/6492050/
BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

€ 629,20
€ 78,00
€ 78,00

ACT-153/0719-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.800,00

ACT-153/0719-00/6140100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 600,00

€ 70,20

ACT-153/0719-00/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 500,00

€ 200,00

ACT-153/0710-00/6140100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

€ 148,40

GBB-SPORT/0740-00/6160200/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.800,00

€ 100,00

GBB-SPORT/0740-00/6150500/
BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U

€ 100,00

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

€ 112.250,00

GBB-LOG/0740-02/6130000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.000,00

GBB-AC/0820-00/6160250/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 3.500,00

GBB-AC/0820-00/6160150/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 810,72
€ 810,72
€ 880,00
€ 880,00

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

€ 5.884,17

GBB-OW/0869-04/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 4.720,00

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

€ 3.500,00

ACT-269/0879-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 500,00

17e zaak:

€ 418,60

€ 2.068,24
€ 2.068,24
€ 1.000,00
€ 1.000,00

Bouw Pierebad - Aanpassing dadingsovereenkomst

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2013 – 6e zaak – Gemeentelijke
zwembad Pierebad – Dading houdende goedkeuring van een ontwerp van
dadingsovereenkomst tussen:
•
nv Algemene Aannemingen Van Laere
•
A & T Europe S.P.A.
•
Gemeente Grimbergen
•
nv Vloeren Fosselle
•
nv Studiebureau W.J. & M.C. Van Campenhout
•
nv Axa Belgium
•
nv HDI-Gerling Verzekeringen
•
nv HDI-Gerling Services
•
cvba Federale Verzekeringen
•
cvba Technische Controlebureau voor het Bouwwezen
•
nv Jansen Finishings
•
nv Fidea

tot beëindiging van onderlinge betwistingen m.b.t. de bouw van het gemeentelijk
zwembad Pierebad;
Gelet op het feit dat nv Van Laere na 12 december 2013 nog ingrijpende wijzigingen aan
de tekst van deze ontwerpovereenkomst wenste door te voeren, waarbij de gemeente
Grimbergen:
•
expliciet zou onderschrijven dat de voorlopige oplevering van het Pierebad plaats zou
hebben gevonden op 12 januari 2009;
•
zou aanvaarden om bij een eventuele veroordeling van de nv Van Laere in een geschil
dat zij heeft met de nv AXA Belgium de helft van de gerechts- en advocatenkosten te
dragen;
Overwegend dat derhalve verdere onderhandelingen nodig waren om tot een nieuwe
ontwerptekst te komen;
Gelet op de nieuwe ontwerptekst die thans voorligt, waarin voor het eerste
bovenvermelde punt een compromistekst is opgenomen die de standpunten van de nv
Van Laere en de gemeente Grimbergen weergeeft, zonder dat aan enige partij gevraagd
wordt wat dan ook te erkennen, en waaruit het tweede bovenvermelde punt werd
geschrapt;
Overwegend dat de gemeente Grimbergen, voor slot van alle rekeningen, in het kader
van de nieuwe overeenkomst nog steeds een bedrag van 31.379,07 euro ten laste zal
nemen;
Gelet op het feit dat deze ontwerpovereenkomst nog door andere betrokken partijen moet
worden aanvaard, doch dat de ondertekening ervan hierna zo snel mogelijk dient te
gebeuren om de vooropgestelde planning van de erin beschreven herstellingen niet in het
gedrang te brengen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het akkoord te bevestigen met het afsluiten van een dading betreffende de gebreken die
de oplevering van het zwembad Pierebad verhinderen en die berust op de principes
waarvan reeds kennis genomen werd in de zitting van 12 december 2013.
Art. 2.
Het aangepast ontwerp van overeenkomst betreffende de in artikel 1 vermelde dading
zoals voorgelegd in de zitting van heden goed te keuren en de voorzitter van de
gemeenteraad en de gemeentesecretaris te machtigen om de definitieve overeenkomst te
ondertekenen voor zover hierin geen inhoudelijke wijzigingen meer worden opgenomen
die van aard zijn om de lasten van de gemeente verzwaren.
18e zaak:

Voorstel tot overname van de gemeentelijke weg, zijnde de
Romeinsesteenweg door het Vlaams Gewest

Gelet op het schrijven van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 6 mei 2008 waarbij gemeld
werd dat de overdracht van de Romeinsesteenweg (voor de Vlaamse gemeenten) een
bevoegdheid is van het Vlaams Gewest, waarbij de officiële aanvraag derhalve ook aan
het Vlaams Gewest gericht dient te worden;
Gelet op het feit dat een goed samenhangend beheer van de Romeinsesteenweg erg
moeilijk is daar deze eigendom is van verschillende steden/gemeenten die deel uitmaken
van zowel het Vlaams als het Brussels Gewest;
Gelet op het feit dat de Romeinsesteenweg een weg is met een bovengemeentelijk
karakter, zijnde de nabijheid van Parking C, de Heizelpaleizen/Expohallen, de Ring R0, …;
Overwegende dat er sprake is van heel wat nieuwe grote projecten langs de
Romeinsesteenweg;
Overwegende dat al deze projecten aansluiten op een gemeentelijke weg, zijnde de
Romeinsesteenweg, zonder dat de gemeente bij de eigenlijke projecten betrokken is;

Overwegende dat de opwaardering van de Romeinsesteenweg van gemeenteweg naar
gewestweg een logisch gevolg is van de huidige en toekomstige toestand en gebruik van
de Romeinsesteenweg;
Overwegende dat art. 192 van het gemeentedecreet stelt "de Vlaamse Regering bepaalt,
na advies van de gemeenteraad en de provincieraad in kwestie, welke wegen op het
grondgebied van die gemeente als gewestwegen beschouwd worden";
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Grimbergen d.d. 23 oktober 2008
houdende het advies inzake de overname van de Romeinsesteenweg door het Vlaams
Gewest;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Wemmel d.d. 27/02/2014 die aan de
gemeente Grimbergen ten informatieven titel werd overgemaakt, om een voorstel in te
dienen bij het Vlaams Gewest met betrekking tot het overnemen van de gemeentelijke
weg, zijnde de Romeinsesteenweg en waarbij het voorstel wordt overgemaakt aan de
bevoegde minister en aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Grimbergen d.d. 7 april 2014 om het voorstel tot overdracht van de gemeentelijke weg,
zijnde Romeinsesteenweg, in te dienen bij het Vlaams Gewest;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het voorstel tot overdracht van de gemeentelijke weg, zijnde de Romeinsesteenweg in te
dienen bij het Vlaams Gewest.
Art. 2.
Dit voorstel over te maken aan de bevoegde minister en het A.W.V. (Agentschap Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant).
Art. 3.
Dit besluit ter info over te maken aan het gemeentebestuur van Wemmel.
19e zaak:

Toekenning investeringssubsidie LRV Lenterik

Overwegende dat de chalet waar de LRV Lenterik in gevestigd is, een gemeentelijk
eigendom betreft;
Overwegende dat er aan de chalet dringende dakwerken noodzakelijk zijn;
Overwegende dat deze vereniging zelf de administratie en prijsvragen voor de herstelling
van het dak wenst uit te voeren;
Overwegende dat hiervoor een investeringssubsidie van € 10.000,00 aan de Landelijke
Rijvereniging kan toegekend worden, na goedkeuring van de werken;
Overwegende dat de investeringssubsidie voorzien is op de jaarbudgetrekening 0050-00 /
6640000;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De goedkeuring wordt verleend aan de Financieel Beheerder om na goedkeuring van de
werken de investeringssubsidie ten bedrage van € 10.000,00 toe te kennen aan de LRV
Lenterik.
20e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen Mertens, bevoegd voor ruimtelijke ordening, deelt het volgende
mee

betreffende het verloop van de bewonersvergadering die op vraag van de gemeenteraad
plaatsvond op 14 mei in het auditorium van Procter & Gamble:
•
de stad was Brussel vertegenwoordigd door de heer Alain Courtois, eerste schepen,
en de Koninklijke Belgische Voetbalbond was vertegenwoordigd door de heer Didier
De Baere, verantwoordelijke stadions;
•
het eisenpakket dat aan de gemeenteraadsleden ontvingen werd toegelicht
•
schepen Alain Courtois deelde mee dat:
- er voor het project vier kandidaat-promotoren zijn die tegen 12 mei hun
voorstellen moesten indienen;
- de ingediende offertes eerst aan een juridisch onderzoek zullen worden
onderworpen
- vervolgens een beoordeling zal plaatsvinden door een jury waarin ook de
gemeente Grimbergen vertegenwoordigd zal zijn
- de beoordeling plaats zal vinden in de periode september/oktober, wat gelijkloopt
met de periode waarin de FIFA zich zal uitspreken over de toekenning
•
de stad Brussel zal de omwonendenin een overlegplatform betrekken bij het verdere
verloop van het dossier via de vzw van de heer Philippe Fierens
Aansluitend beslist de gemeenteraad om de interpellatie van raadslid Bart Laeremans te
horen betreffende een motie over de plannen voor een nationaal stadion op Parking C in
Grimbergen. Raadslid Bart Laeremans licht zijn voorstel als volgt toe:
“De stad Brussel zette inmiddels eenzijdige stappen inzake een aanbestedingsprocedure
voor het nieuwe stadion. Het betreft een erfpachtconstructie, waarvoor inmiddels vier
kandidaten inschreven. Daarnaast werd reeds een ontwerper aangesteld die blijkbaar vrij
spel heeft gekregen om heel de site van Parking C naar goeddunken van Brussel in te
richten.
Het is duidelijk dat de Vlaamse regering verzaakt aan haar opdracht, met name het
bewaken van het naleven van het GRUP dat in december 2011 tot stand is gekomen.
Wie de Brusselse plannen voor het nieuwe stadion van nabij heeft bekeken, kan niet
anders dan vaststellen dat dit stadion de hele site van Parking C en de wijde omgeving
volledig zal domineren. Dit staat haaks op het GRUP.
We moeten tevens vaststellen dat de gemeente Grimbergen noch bij de beslissingen van
de stad Brussel, noch bij deze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch bij deze van
het Vlaams Gewest betrokken werd.
In deze context is het voorbarig om nu reeds te spreken over allerlei nevenfacetten
inzake het nieuwe stadion, zoals het klimaatneutraal maken ervan of het heffen van
allerlei gemeentelijke taksen.
We moeten er immers in eerste instantie over waken dat de bindende bepalingen van het
GRUP zouden gerespecteerd worden, waardoor het stadion er de facto niet kan komen.
De gemeente zou in deze context dan ook alles in het werk moeten stellen om de
buurtbewoners te steunen in hun strijd tegen de bouw van het stadion op deze locatie.
Het gaat hier om een strijd van David tegen Goliath, een gevecht van kleine mensen
tegen een groot en machtig stadsbestuur, waarvan zij niet eens inwoners, laat staan
kiezers zijn.
Men kan van deze mensen niet verwachten dat zij alle juridische argumenten zelf moeten
uitzoeken en alle noodzakelijke dure procedures zelf zouden bekostigen. Grimbergen
moet solidair zijn met deze onfortuinlijke inwoners, die geen enkele schuld hebben aan
deze situatie.”
Aansluitend hierbij wenst raadslid Bart Laeremans een motie ter stemming te leggen
waarbij de gemeenteraad van Grimbergen het schepencollege opdraagt om tegen de
gemeenteraad van juni 2014 te onderzoeken op welke wijze de bewoners van de
omgeving van Parking C kunnen ondersteund worden, zowel op het vlak van juridisch
advies als op het vlak van bijstand bij de procedurekosten.
Na verder debat en beraadslaging over de informatie die door de burgemeester werd
aangebracht en over de interpellatie van raadslid Bart Laeremans wordt aanvaard dat zal
worden onderzocht welke stappen kunnen worden ondernomen in functie van concrete
verdere stappen in verband met de mogelijk realisatie van het project en dit gegeven het
feit dat er actueel nog geen sprake is van juridisch aanvechtbare daden of besluiten.

21e zaak:

Gecoro - Kennisname jaarverslag 2013

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de
nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale
en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 4;
Gelet op het verslag voorgelegd door de voorzitter van de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening op 28 april 2014 betreffende het beheer van de werkingsmiddelen in
het kalenderjaar 2013;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het verslag van de voorzitter van de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening d.d. 28 april 2014 betreffende de werkzaamheden en het beheer
van de werkingsmiddelen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening tijdens
het jaar 2013.
22e zaak:

Ondertekening Burgemeestersconvenant

Gelet op het feit dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in
haar vijfde Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de
klimaatverandering ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed
van de mens de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het
midden van de 20ste eeuw;
Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een
Veranderende Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft
verbonden haar CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met 20% te verminderen, door de
energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in
de totale energiemix tot 20% te verhogen (20-20-20-doelstellingen);
Overwegend dat een van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor Energie
Efficiëntie de oprichting van een ‘Convenant of Mayors’ (Burgemeestersconvenant) is;
Overwegend dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is
toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat
multilevel governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen
klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij
het Burgemeestersconvenant te betrekken;
Overwegend dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de
verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich
dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen;
Overwegend dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en
diensten direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de
broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke
activiteiten;
Overwegend dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen
kan realiseren als ook de lokale stakeholders, de burgers en hun organisaties daartoe een
bijdrage leveren;
Overwegend dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de
burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat
lokale initiatieven kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de
broeikasgasemissies;
Overwegend dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter
bevordering van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de
klimaatverandering onder de bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de
politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen worden uitgevoerd;
Overwegend dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies
helpen verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen incl.

programma’s op het vlak van duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik
van duurzame energie;
Overwegend dat de provincie Vlaams-Brabant de ambitie heeft klimaatneutraal te
worden;
Gelet op de vraag van de provincie Vlaams-Brabant aan de gemeenten om het
Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan het realiseren van de
provinciale klimaatdoelstellingen;
Gelet op het feit dat de provincie Vlaams-Brabant door de Europese Commissie erkend is
als ‘Coördinator van het Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant, en
dus ondersteuning zal bieden aan de steden en gemeenten bij elke stap van het
Burgemeestersconvenant, zowel voor de opmaak van het klimaatplan (inclusief een
nulmeting) als voor de uitvoering en de voortgangsrapporteringen;
Gelet op het feit dat de gemeente op 4 oktober 2013 het Vlaams-Brabants
Klimaatengagement ondertekende, waarbij zij zich engageerde om een volgehouden,
actief en ambitieus klimaatbeleid te voeren;
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.
Om als gemeente het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) te ondertekenen,
en neemt kennis van bijhorende engagementen (zie bijlage ‘Burgemeestersconvenant’).
Art. 2.
Er zich met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant toe te verbinden volgende
engagementen na te komen:
•
verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op ons grondgebied
tegen 2020 met ten mínste 20% terug te dringen;
•
een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de
uitvoering van het actieplan moet dienen;
•
het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het
Burgemeestersconvenant in te dienen;
•
de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
•
het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het
opstellen van het klimaatactieplan;
•
na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport in
te dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden.
Art. 3.
De burgemeester machtiging te geven om het toetredingsformulier (zie bijlage) van het
Burgemeestersconvenant/Convenant Of Mayors te ondertekenen, tijdens het gezamenlijk
ondertekeningsmoment op 25 juni 2014.
Art. 4.
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst
Leefmilieu, t.a.v. Els Cornelis, Provincieplein 1, 3010 Leuven. De provincie bezorgt de
toetredingsformulieren gebundeld aan Europa na 25 juni 2014.
23e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een parkeerverbod in de Limbosbaan

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 latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het instellen van een parkeerverbod in de Limbosbaan in het
gedeelte tussen de Meerstraat en Kapruin;
Overwegend dat de doorgang voor landbouwvoertuigen gehinderd wordt door
geparkeerde voertuigen;
Overwegend dat deze vraag besproken werd tijdens een vergadering van de beperkte
commissie en gunstig geadviseerd werd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een parkeerverbod in te stellen in de Limbosbaan in het weggedeelte tussen Meerstraat
en Kapruin.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden E1 en
onderbord Xd (25 meter).
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
24e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake de voorrangsregeling Rijkenhoekstraat - Pater
Pieraertsstraat

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 latere wijzigingen;
Overwegend dat de gemeenteraad op 2 februari 2012 de voorrangsregeling op het
kruispunt Rijkenhoekstraat - Vorststraat wijzigde;
Overwegend dat hierbij evenwel de voorrangsregeling voor het gedeelte van de
Rijkenhoekstraat tussen de Vorststraat en de Veldkantstraat niet gewijzigd werd;
Overwegend dat de weggebruikers hierdoor komende uit de pater Pieraertsstraat, een
doodlopend straatje, voorrang van recht hebben;
Overwegend dat deze situatie niet overeenstemt met de voorrangsregeling vooropgesteld
voor lokale verzamel- en ontsluitingswegen;
Overwegend dat dit gedeelte van de Rijkenhoekstraat nochtans deel uitmaakt van de
ontsluitingsroute via de Veldkantstraat;
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.
Op het kruispunt Rijkenhoekstraat met Pater Pieraertsstraat de voorrangsregeling te
wijzigen waardoor de Rijkenhoekstraat voorrang krijgt t.o.v. de Pater Pieraertsstraat.
Art. 2.

De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden B15 en
B1 alsook het aanbrengen van de nodige wegmarkeringen (haaientanden)
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
25e zaak:

Bekrachtiging van de politieverordening bij hoogdringendheid inzake
werken in de Fabrieksweg

Gelet op het besluit van de burgemeester van 30 april 2014 inzake de politieverordening
bij hoogdringendheid ingevolge werken in de Fabrieksweg ter hoogte van de aansluiting
met de Humbeeksesteenweg, waarbij dit kruispunt wordt afgesloten voor iedere
bestuurder;
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;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De politieverordening die op 30 april 2014 inzake de werken in de Fabrieksweg 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.
26e zaak:

Politieverordening voor wedstrijden WK voetbal 2014 op groot scherm

Gelet op artikel 119, 119bis, 133 en 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Grimbergen;
Gelet op het advies van politie Grimbergen van 28 april 2014;
Gelet op de vertoning op groot scherm van alle wedstrijden van de Rode Duivels op het
WK Voetbal vanaf 17 juni 2014, en, eventueel, ook van de finale van dit tornooi;
Gelet op het feit dat de wedstrijden vertoond worden in een bewoonde zone;
Overwegende dat er veel supporters verwacht worden;
Overwegende dat de veiligheid gegarandeerd moet worden, en de hinder voor de
omwonenden zo veel mogelijk beperkt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2014;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De

Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe Decrock, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe;
BESLIST: met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen bij 0 onthoudingen

Reglement betreffende de organisatie op de parking Prinsenbos van
rechtstreekse uitzendingen op groot scherm van voetbalwedstrijden van
het WK 2014
Titel I - Regeling van de commerciële activiteiten
Artikel 1.
§ 1. Wie de organisatie van de uitzendingen op groot scherm van wedstrijden van het WK
2014 als sponsor ondersteunt met een bijdrage van minstens 500 euro kan naar
aanleiding van de uitzending van de wedstrijden vragen om op de parking Prinsenbos een
stand op te stellen. Zij dienen hiervoor zelf in te staan en stellen het gemeentebestuur in
kennis van de activiteit die zij op hun standplaats zullen ontwikkelen.
Het is hen verboden in deze stand dranken en/of eten te verkopen.
Art. 2.
De maximale afmetingen van de stand bedragen 4 m op 8 m.
Art. 3.
Het is verboden om andere dan Nederlandstalige publiciteit in en rond de stand te voeren
en uit te hangen.
Art. 4.
De standhouder staat in voor de netheid in en rond zijn stand. Hij moet zich hiertoe
voorzien van de nodige vuilnisrecipiënten. Deze dienen gedeponeerd te worden in de
speciale container op de parking Prinsenbos.
Titel 2 - Openbare orde en veiligheid
Art. 5.
§ 1. Het is verboden om andere alcoholische dranken te verbruiken dan diegene die door
de op de parking toegelaten aanbieders worden verkocht of dan diegene die door de op
de parking toegelaten standhouders gratis worden aangeboden.
Er mogen geen sterke dranken met een alcoholpercentage van 22% of meer worden
verkocht, aangeboden of meegebracht op en rond het plein.
Onverminderd andere straffen zal de lokale politie instaan voor de vernietiging van de in
beslag genomen bedoelde sterke dranken.
§ 2. Iedereen die alcoholische dranken aanbiedt, dient zich te houden aan de wetgeving
ter zake. Voor de toegelaten - niet sterke - alcoholische dranken betekent dit o.a. dat
deze niet mogen worden verkocht of aangeboden aan min-16-jarigen.
Bij overtreding van bovenvermelde wetgeving is de verkoper/aanbieder hoofdelijk
aansprakelijk.§ 3. Dranken mogen niet in glazen aangeboden worden. Standhouders die
gebruik maken van glazen flessen moeten ervoor zorgen dat de flessen geenszins door
anderen gebruikt of ontvreemd kunnen worden.
Art. 6.
Het gebruik van brandstoffen is onderworpen aan de volgende regels:
•
Er mag geen gebruik gemaakt worden van gas in de stands.
•
Het gebruik van petroleum is NIET toegelaten.
•
Waar olie en frituurvet gebruikt worden voor de bereiding van warme gerechten dient
een brandwerend deken aanwezig te zijn en een poederbrandblusapparaat van 6 kg
(ABC poeder) of een schuimbrandblusapparaat van 6 kg. Dit toestel dient voorzien te
zijn van een sticker waar de uiterste geldigheidsdatum is op aangebracht, een
jaarlijkse keuring door de leverancier is verplicht.
•
Alle apparatuur in de stands moet beantwoorden aan de AREI (Algemeen Reglement
Elektrische Installaties).

Art. 7.
Elke standhouder dient zich te houden aan de richtlijnen, gegeven door de
vertegenwoordiger van de organisator, brandweer en/of lokale politie, inzonderheid
wanneer deze tot doel hebben de openbare veiligheid te vrijwaren of te herstellen.
Art. 8.
Door het aanvaarden van een standplaats verklaart de standhouder zich akkoord met de
bepalingen van dit reglement.
Art. 9.
Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en
op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken
of vreugdeschoten te lossen.
Art. 10.
Het is verboden voorwerpen op iemand te werpen, die de persoon hinderen of bevuilen of
op welke manier dan ook schade veroorzaken.
Art. 11.
Het is verboden wild te plassen.
Art. 12.
Het is verboden in de nek te zitten en paraplu’s, spandoeken,… en andere voorwerpen te
gebruiken die het zicht van de andere aanwezigen op het scherm kunnen belemmeren.
27e zaak:

Lokale politie - Voorstelling externe bevraging in het kader van het extern
communicatieplan

Gelet op het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 waarin een strategische doelstelling in het
luik interne werking en dienstverlening onder gecommuniceerde strategie en beleid werd
geformuleerd: "Tegen eind 2017 voert de PZ Grimbergen een duidelijke,
gecommuniceerde strategie en beleid, die gedragen wordt door de medewerkers.";
Overwegende de voorstelling van de geplande methodologie door de korpschef in deze
zitting;
BESLIST:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de voorgestelde methodologie tot externe bevraging in het kader
van het extern communicatieplan.
28e zaak:

Lokale politie - Openstelling betrekkingen in het kader van onmiddellijke
werving van aspiranten-inspecteur via mobilieit voor en tijdens de opleiding
- cyclus 2014

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten artikelen IV.I.3, tweede lid, IV.I.33§1, eerste en
tweede lid, VI.II.3, VI.II.4bis, VI.II.4ter en VI.II.4quater;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving,
selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de
politiediensten;
Overwegende dat volgende betrekkingen vacant zijn verklaard overeenkomstig de
regeling inzake de mobiliteit bedoeld in het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot
regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten deel VI, titel II,
hoofdstuk II:
•
2 betrekkingen van inspecteur interventie zijn vacant verklaard in het kader van de
mobiliteitscyclus 2013-05 reeksnummer 2107,
•
2 betrekkingen van inspecteur interventie zijn vacant verklaard in het kader van de
mobiliteitscyclus 2014-01 reeksnummer 2107;

Overwegende dat de betrekkingen ingevolge die vacantverklaringen niet konden worden
ingevuld;
Overwegende dat daarom een beroep kan worden gedaan op de "onmiddellijke werving"
voor de invulling van deze betrekkingen;
Overwegend dat, indien ook deze "onmiddellijke werving" geen resultaat oplevert, beroep
kan worden gedaan op de mogelijkheid tot invulling van deze betrekkingen in het raam
van de aan aspirant-inspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus die içn het begin van de
basisopleiding georganiseerd wordt;
Op voorstel van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Een beroep te doen op de "onmiddellijke werving" voor de invulling van twee vacante
betrekkingen van inspecteur-interventie.
Art. 2.
Indien de "onmiddellijke werving", niet leidt tot de invulling van de in artikel 1 vermelde
betrekking, deze bij voorbaat vacant te verklaren in het raam van de aan de aspirantinspecteurs voorbehouden mobiliteitscyclus die in het begin van de basisopleiding
georganiseerd wordt.
Art. 3.
Deze beslissing, samen met de daartoe voorziene bijlage aan de ministeriële omzendbrief
GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, selectie en de opleiding van de
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, via de algemene directie van
de ondersteuning en het beheer van de federale politie, aan de minister van Binnenlandse
Zaken bezorgen.
29e zaak:

Lokale politie - Procedure aanwerving agenten buiten mobiliteitssysteem

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
Overwegende dat overeenkomstig artikel IV.I.30 & 31 van het koninklijk besluit van 30
maart 2001 (RPPol) gewijzigd bij artikel 14 van het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot
wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van
politiediensten, er een wervingsreserve van kandidaten bestaat die reeds een
ingangsproef hebben afgelegd en waardoor de zone kan overgaan tot het aanwerven van
externe kandidaten;
Overwegende dat overeenkomstig artikel IV.II.47 van het koninklijk besluit van 30 maart
2001 (RPPol) een agent reeds tot een korps kan behoren alvorens de opleiding aan te
vangen;
Overwegende het feit dat er een structureel tekort is in het kader van agenten van politie
en dat dit niet kan worden ingevuld door middel van de mobiliteitscycli, omdat er nooit
kandidaatstellingen worden ontvangen;
Overwegende dat de loonkost van de aspirant-agent gedurende de opleiding (+/- 4.5
maanden) gedragen wordt door de zone;
Gelet op het feit dat de benoeming als agent van rechtswege plaatsvindt op het moment
dat de aspirant-agent slaagt in zijn opleiding;
Overwegende dat voor deze betrekkingen de nodige kredieten zijn voorzien in de
begroting van de lokale politie;
Gaat over tot de stemming waaraan niet wordt deelgenomen door Jean Dewit en Marc
Kamelrijckx;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.

Conform de bepalingen in het koninklijk besluit van 30 maart 2001 (RPPol) artikel IV.I.30
de openstelling van 1 betrekking voor de externe aanwerving van 1 kandidaat-agent voor
de bestuurlijke dienst goed te keuren
Art. 2.
De steundienst van de lokale politie te gelasten volgende procedure om tot een
aanwerving over te kunnen gaan op te starten:
•
Bij de diensten verantwoordelijk voor de rekrutering binnen de geïntegreerde politie
lijsten op te vragen van kandidaten die in aanmerking komen voor deze functie.
•
Het organiseren van selectiegesprekken, hierbij rekening houdend met de
opmerkingen in artikel 20 van het verslag van de Raad van State aan de Koning
aangaande artikel IV.I.30 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 (RPPol)
gewijzigd bij artikel 14 van het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van
verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van
politiediensten en een minimum van 5 kandidaten te selecteren om uit te nodigen op
een selectie.

Mondelinge vragen
Vanwege raadslid Marielle Romeyns
Raadslid Marielle Romeyns wenst te weten waarom er zoveel bezwaren zijn ingediend
tegen het project betreffende de bouw van assistentiewoningen bij de wijk Kerkeblok.
Burgemeester Marleen Mertens krijgt het woord. Zij wijst erop dat deze vraag behandeld
dient te worden in het kader van het normale verloop van de procedure betreffende de
vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omgeving Kerkeblok.
Vanwege Bart Laeremans
Raadslid Bart Laeremans werpt aansluitend bij het voorgaande op dat de rol die het
studiebureau zou hebben gespeeld inzake de behandeling van bezwaren naar verluidt
onverenigbaar zou zijn met deze die het speelde bij de opmaak van het ontwerp van
ruimtelijk uitvoeringsplan.
De gemeentesecretaris krijgt het woord en wijst erop dat deze aantijging geen juridische
gronde heeft. Dit wordt onder meer geïllustreerd door modelteksten van de provincie
Antwerpen waarin de voorbereiding van de behandeling van de bezwaren dien naar
aanleiding van het openbaar onderzoek worden ingediend expliciet wordt vermeld als deel
uitmakend van de opdracht van een studiebureau dat belast is met de opmaak van een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
Vanwege Gerlant van Berlaer
Raadslid Gerlant van Berlaer vraagt om een vraag te kunnen richten tot raadslid Jean
Dewit. Hij krijgt hiertoe het woord van de voorzitter en bevraagt raadslid Jean Dewit
vervolgens over het feit dat hij niet heeft deelgenomen aan de stemmingen bij
verschillende punten tijdens de zitting.
Aansluitend hierbij vraagt raadslid Gerlant van Berlaer hoe in dergelijk geval betreffende
de stemming wordt genotuleerd.
De gemeentesecretaris krijgt het woord en deelt mee dat in dergelijk geval uitdrukkelijk
wordt genotuleerd dat de gemeenteraad overgaat tot de stemming, waaraan niet wordt
deelgenomen door Jean Dewit.
Vanwege Philip Roosen
Raadslid Philip Roosen verwijst naar een vraag die reeds tijdens de zitting van september
2013 aan bod kwam. Hij wenst te weten hoe het komt dat de groendienst van de
gemeente niet kan volgen en haalt aan dat hij toch veel vragen van burgers krijgt over de
redenen waarom het openbaar domein te Grimbergen minder verzorgd is dan elders.
Burgemeester Marleen Mertens krijgt het woord en deelt mee dat er een werkgroep is
samengesteld om deze problematiek te bekijken en dat dit stapsgewijs wordt onderzocht.
Schepen Patrick Vertongen, bevoegd voor werken in eigen beheer, krijgt het woord en
reageert nog dat Grimbergen groener is dan Meise. Hij wijst er verder nog op dat door de
toepassing van het bermdecreet bepaalde stroken voor 15 juni niet mogen worden

gemaaid. Hij stelt dat de betrokken personeelsleden hun best doen en verwijst nog naar
de opruim voor Goesting in Grimbergen en voor de kermis.

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 24 april 2014 zodat deze, overeenkomstig artikel 33, 4de
lid, van het gemeentedecreet zijn goedgekeurd.
De voorzitter sluit de vergadering.

In zitting, datum als hierboven
de secretaris

de voorzitter

Hans Habils

Jos Smets

