GEMEENTE GRIMBERGEN
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 JUNI 2014

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

Behandelde punten
Openbare zitting
1. Lokale politie - Jaarverslag 2013 - Kennisgeving
2. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een weg voorbehouden voor fietsers en voetgangers parkgebied 'Groene Parkpoort' Maalbeekvallei
3. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een verbod parkeren in de Beverlindestraat, Gentsestraat,
Temselaan, Temsesteenweg en Treft
4. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in Holbroek
5. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een parkeerverbod in de Parklaan
6. Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het instellen van een fietspad in de Veldkantstraat tussen Humbeeksesteenweg
en Hoeveland
7. Lokale politie – Openstelling van een betrekking van onthaalbediende–dienstplanner
in gesubsidieerd contractueel dienstverband
8. Lokale politie - Overheidsopdracht voor het takelen en bergen van voertuigen voor
een periode van 1 jaar (max. 2 jaar verlengbaar)
9. Lokale politie - Aankoop elektrische fietsen - Voorwaarden en wijze van gunnen
10. Lokale politie - Aankoop printers - Voorwaarden en wijze van gunnen
11. Lokale politie - Principiële beslissing betreffende de toetreding tot de virtuele
centrumstad "De Brabantse Kouters"
12. Lokale politie - Vaststelling van de jaarrekening 2013
13. Interne kredietaanpassingen met nummers 6, 7, 8, 9 en 10 voor het dienstjaar 2014
14. Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Heemschut - Ontwerp van
rekening 2013 - Goedkeuring
15. Subsidies van gemeentewege aan landbouw- en vaderlandslievende verenigingen Toewijzing - Dienstjaar 2014
16. Subsidies van gemeentewege aan organisaties actief op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking - Toewijzing - Dienstjaar 2014

17. Vaststelling van de jaarrekening 2013 (begrotingsrekening, resultatenrekening en
balans)
18. Brandweerdienst - Eindafrekening 2012 - Advies
19. Stand van zaken capaciteit onderwijs
20. Basisonderwijs - Aanduiding van de leden voor de gemeentelijke adviesraad
flankerend onderwijsbeleid
21. Basisonderwijs - Goedkeuring van het subsidiereglement voor de gemeentelijke
adviesraad "flankerend onderwijsbeleid"
22. Onderwijs - Continuering van het samenwerkingsplatform tussen de Academie Voor
Muziek, Woord en Dans en de gemeentelijke basisscholen voor de periode van 20142020
23. Extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw Algemene vergadering van 1-7-2014 - Kennisname agendapunten en bepaling van
het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
24. Oprichting van een gemeentelijke adviesraad Lintbos - Goedkeuring statuten en
afsprakennota
25. Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Aanduiding van een effectieve en een
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
26. Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten
op de openbare kermissen
27. Reglement betreffende de organisatie en de financiële en materiële ondersteuning van
kermissen
28. Stand van zaken parking C
29. Ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg - Definitieve vaststelling
30. Ruimtelijk uitvoeringsplan Groot-Molenveld - Definitieve vaststelling
31. Subsidiereglement voor het aanleggen van een extensief groendak
32. Verderzetting interlokale vereniging "Woonbeleid Regio Noord" - Goedkeuring van het
subsidiedossier - Goedkeuren van de in het subsidiedossier begrootte gemeentelijke
bedragen

Toegevoegde agendapunten
33. Bekendmaking van openbare onderzoeken en over de invulling van de woonzone
bovenaan de Brusselsesteenweg aangevraagd door raadslid Bart Laeremans

Mondelinge vragen

Besloten zitting
34. Vaste aanstelling in statutair dienstverband van een personeelschef (A1a-A3a)

Besluiten
Openbare zitting
De voorzitter opent de vergadering.
Bij loting word raadslid Bart Laeremans aangeduid om de stemmingen aan te vangen.
De heer Steven Dupont vervoegt de vergadering.
1e zaak:

Lokale politie - Jaarverslag 2013 - Kennisgeving

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het jaarverslag 2013 van de lokale politie Grimbergen.

De heren Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Eric Nagels en Kevin Vleminckx
vervoegen de vergadering.
BESLIST:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2013 van de lokale politie.
2e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een weg voorbehouden voor fietsers en
voetgangers - parkgebied 'Groene Parkpoort' Maalbeekvallei

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 inhuldiging van het parkgebied 'Groene Parkpoort' Maalbeekvallei op zondag
15 juni 2014;
Overwegend dat in dit gebied een weg voor wandelaars en fietsers is aangelegd die
doorgetrokken werd in de Vorststraat;
Overwegend dat de nodige verkeerssignalisatie dient geplaatst te worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aangelegde weg in het Parkpoort-project (gelegen op de gemeentelijke percelen
tussen de Wolvertemsesteenweg en de Vorststraat) wordt voorbehouden aan het verkeer
van voetgangers en fietsers.
In de Vorststraat wordt een deel van de openbare weg voorbehouden aan het verkeer van
voetgangers, fietsers en tweewielige bromfietsers klasse A.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregelen zullen gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden D10 en F99b (begin en einde).
Art. 3.
Dit besluit wordt overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekendgemaakt
en ter kennis van de weggebruikers gebracht.
3e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een verbod parkeren in de
Beverlindestraat, Gentsestraat, Temselaan, Temsesteenweg en Treft

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

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 april 1969 houdende het aanvullend reglement
op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van een
stationeerverbod in de Beverlindestraat - beurtelings parkeren;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 mei 1968 houdende het aanvullend reglement
op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van een
stationeerverbod in de Temselaan en Treft;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit 24 maart 1994 dat een wijziging inhoudt van het
gemeenteraadsbesluit van 2 mei 1968 inzake stationeerverbod Temselaan;
Overwegend dat het halfmaandelijks beurtelings parkeren op basis van de hoger
vermelde gemeenteraadsbesluiten nog steeds is ingesteld in Beverlindestraat, Temselaan
en Treft;
Overwegend dat in de meeste straten het halfmaandelijks beurtelings parkeren werd
vervangen door het systeem "blokparkeren";
Rekening houdend met de bestaande regelgeving in volgende straten zijnde:
Overwegend dat de huidige parkeersituatie in de Gentsestraat en de Temsesteenweg
behouden blijft;
Gelet op het advies van de beperkte commissie van 24 januari 2013 inzake het
stelselmatig opheffen van het beurtelings parkeren;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Artikel 1.
Het onder artikel 1 vermelde beurtelings parkeren van het gemeenteraadbesluit van 2
mei 1968 inzake de invoering van beurtelings parkeren in Temselaan en Treft wordt
geschrapt.
Volgende besluiten van de gemeenteraad worden opgeheven:
•
17 april 1969 - Het aanvullend reglement op het algemeen reglement van de politie
van het wegverkeer inzake de invoering van beurtelings parkeren in de
Beverlindestraat;
•
24 maart 1994 - Wijziging van het aanvullend reglement op het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van beurtelings parkeren in de
Temselaan;
Art. 2.
Een parkeerverbod wordt ingesteld in:
•
Beverlindestraat:
- langs de zijde van de pare huisnummers;
- tussen de Temsesteenweg en het huisnummer 29;
•
Temselaan:
- tussen het huisnummer 3 en 31;
- tussen het huisnummer 39 en Boechoutlaan;

•

- tussen
- tussen
Treft:
- tussen
- tussen
- tussen
- tussen
- tussen

Romeinsesteenweg en het huisnummer 12;
het huisnummer 18 en Boechoutlaan;
Romeinsesteenweg en het huisnummer 19;
het huisnummer 27 en 63;
Gentsestraat en het huisnummer 70;
het huisnummer 68 en 54;
het huisnummer 34 en Romeinsesteenweg.

Art. 3.
De hoger vermelde maatregelen zullen gesignaleerd worden door plaatsing van de nodige
borden E1 en onderborden Xa en Xb.
Art. 4.
Dit besluit zal overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet worden
bekendgemaakt en ter kennis van de weggebruikers gebracht.
4e zaak:

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

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 om een parkeerverbod in te stellen tegenover de garage die hoort bij
de woning gelegen Dorpsstraat 31 te Humbeek en waarvan de poort uitgeeft op Holbroek;
Overwegend dat het in- en uitrijden van deze garage bemoeilijkt wordt door geparkeerde
voertuigen aan de overzijde (kant pare huisnummers);
Overwegend dat de vraag besproken werd tijdens een vergadering van de bevoegde
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 Holbroek, aan de overzijde (kant pare huisnummers)
van de garage die hoort bij de woning gelegen Dorpsstraat 31.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door het aanbrengen van gele onderbroken
lijnen.
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
5e zaak:

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

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 om in de Parklaan aan de overzijde van de garages van sommige
woningen (Parklaan 2, 4, 8, 18 en Meerstraat 122) een parkeerverbod in te stellen;
Overwegend dat door geparkeerde voertuigen (voornamelijk tijdens voetbalwedstrijden of
-trainingen) langs de zijde van de onpare huisnummers, het voor sommige bewoners
moeilijk is om op een veilige manier de oprit te verlaten;
Overwegend dat de vraag besproken werd tijdens een vergadering van de bevoegde
commissie en gunstig geadviseerd werd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthoudingen
Artikel 1.
Een parkeerverbod in te stellen aan de overzijde van de opritten van de woningen
gelegen:
•
Parklaan 2;
•
Parklaan 4;
•
Parklaan 8;
•
Parklaan 18;
•
Meerstraat 122 (oprit gelegen aan de zijde van de Parklaan).
Art. 2.
De hoger vermelde maatregelen te signaleren door het aanbrengen van gele onderbroken
lijnen.
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
6e zaak:

Aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer inzake het instellen van een fietspad in de Veldkantstraat
tussen Humbeeksesteenweg en Hoeveland

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

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de vraag tot het instellen van een fietspad in de Veldkantstraat tussen
Humbeeksesteenweg en Hoeveland;
Overwegend dat in dit weggedeelte langs de zijde van de onpare huisnummers een
voetpad (verharde berm) aanwezig is;
Overwegend dat deze verharde berm ingesteld kan worden als fietspad;
Overwegend dat voetgangers hiervan ten alle tijden gebruik mogen maken, mits een
vlotte doorgang te verlenen aan fietsers;
Gelet op het gunstig advies van de beperkte commissie van 20 maart 2014;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
In het weggedeelte van de Veldkantstraat gelegen tussen de Humbeeksesteenweg en
Hoeveland, langs de zijde van de onpare huisnummers het verharde gedeelte naast de
rijbaan als fietspad voor te behouden.
Art. 2.
De hoger vermelde maatregel te signaleren door plaatsing van de nodige borden D7 met
onderbord M7.
Art. 3.
Dit besluit overeenkomstig de richtlijnen van het gemeentedecreet bekend te maken en
ter kennis van de weggebruikers te brengen.
7e zaak:

Lokale politie – Openstelling van een betrekking van onthaalbediende–
dienstplanner in gesubsidieerd contractueel dienstverband

Gelet op de wet van 10 april 1995 aangaande de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector en aanvullingen;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus art. 118, 2de lid;
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van
de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten (exodus) art. 26;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op de ministeriele omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de
toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones,
waardoor elk politiekops voor betrekkingen buiten kader op autonome wijze tot
aanwervingen kan overgaan;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 23 juni 2005 en van 1 maart 2007 waarbij
het nieuwe personeelskader werd goedgekeurd;
Overwegende dat er, door de mobiliteit van de titularis van een betrekking van een
voltijds onthaalbediende in contractueel dienstverband op niveau D een vacature is;
Overwegende dat er door de veranderende werking van de zone een verschuiving van
inhoud en niveau van deze functie heeft plaatsgevonden;
Overwegende dat het hier een betrekking in gesubsidieerd contractueel dienstverband
betreft, die in die zin 'buiten kader' bevindt, en dat het contingent van gesubsidieerd
contractuele betrekkingen waarover de lokale politie kan beschikken toelaat om het

beschikbaar aantal voltijdse equivalenten in te zetten op een niveau dat overeenstemt
met de actuele noden van het korps;
Gezien derhalve kan worden voorgesteld om de vrijkomende betrekking open te stellen
als een vacature voor een onthaalbediende–dienstplanner op niveau C met salarisschalen
CC1-CC4;
Overwegende hiertoe een nieuw functieprofiel werd opgemaakt voor onthaalbediende–
dienstplanner niveau C;
Gelet op het voorstel om in nauw overleg met VDAB en de dienst selectie en rekrutering
van de federale politie (DGS/DSR) volgende procedure te hanteren:
•
Opmaak wedstrijdnummer door DGS/DSR
•
Publicatie vacature via VDAB, jobpol en eigen website
•
Screening op gesco-voorwaarden van de ontvangen dossiers door VDAB
•
1ste selectie op basis van dossier (selectie van 8 kandidaten)
•
Beroepsproef en selectiegesprek, waarna op basis van deze twee een rangschikking
wordt opgemaakt
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Akkoord te gaan met het voorgestelde nieuwe functieprofiel onthaalbediende–
dienstplanner op niveau C met salarisschalen CC1-CC4 in gesubsidieerd contractueel
dienstverband.
Art. 2.
De voltijdse betrekking van onthaalbediende–dienstplanner op niveau C met
salarisschalen CC1-CC4) in gesubsidieerd contractueel dienstverband open te stellen, over
te gaan tot het publiceren van deze vacature en het akkoord te hechten aan volgende de
procedure:
•
Opmaak wedstrijdnummer door DGS/DSR
•
Publicatie vacature via VDAB, jobpol en eigen website
•
Screening op gesco-voorwaarden van de ontvangen dossiers door VDAB
•
1ste selectie op basis van dossier (waarbij op basis van een aantal selectiecriteria 8
kandidaten worden weerhouden)
•
Beroepsproef en selectiegesprek, waarna op basis van deze twee een rangschikking
wordt opgemaakt.
Art. 3.
De geslaagde, niet-geselecteerde, sollicitanten op te nemen in een wervingsreserve van
24 maanden.
8e zaak:

Lokale politie - Overheidsopdracht voor het takelen en bergen van
voertuigen voor een periode van 1 jaar (max. 2 jaar verlengbaar)

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 collegebeslissing van 29 mei 2012 om het takelen en bergen van voertuigen
voor een periode van 1 jaar (max. 2 jaar verlengbaar) toe te wijzen aan de firma Wit
Paard Motors, Vilvoordsesteenweg 38 te 1850 Grimbergen;
Gelet op het feit dat de zaakvoerder van Wit Paard Motors ons schriftelijk meedeelde dat
hij wegens het stopzetten van zijn dienstverlening deze overeenkomst niet meer wenst te
verlengen;
Gelet op de noodzaak om een nieuwe overheidsopdracht uit te schrijven;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Het bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het afsluiten van
een contract voor het takelen en bergen van voertuigen voor een periode van 1 jaar
(max. 2 jaar verlengbaar) goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze opdracht te gunnen via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
9e zaak:

Lokale politie - Aankoop elektrische fietsen - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat er zich regelmatig problemen voordoen met de elektrische
bromfietsen waardoor de kostprijs voor de herstelling hoog oploopt;
Gelet op het feit dat er in en rond Grimbergen geen firma aanwezig is die kan instaan
voor de herstelling van de elektrische bromfietsen;
Overwegende dat het gebruik van traag vervoer, waaronder elektrische fietsen, deel
uitmaakt van de visie van onze korpschef op de wijkwerking;
Overwegende dat er op artikel 330/743-51van de buitengewone dienst van de
politiebegroting 2014 een budget voorzien is van € 4.000,00 (incl. btw) voor deze
aankoop;
Overwegende dat afhankelijk van de eenheidsprijs er 1 of 2 elektrische fietsen
aangekocht zullen worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van 1 of 2 elektrische fietsen (afhankelijk van de eenheidsprijs) volgens de
behoeftebepaling van de politiezone goed te keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste 3 leveranciers worden aangeschreven.

10e zaak:

Lokale politie - Aankoop printers - Voorwaarden en wijze van gunnen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid, en artikel 234,
eerste lid;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de noodzaak om over te gaan tot de aankoop van twee printers volgens de
behoeftebepaling van de politiezone;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de aankoop van 2 printers wordt geraamd op
€ 420,00 (excl. btw);
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven op artikel 330/742-53 van de
gewone dienst van de politiebegroting 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De aankoop van 2 printers volgens de behoeftebepaling van de politiezone goed te
keuren.
Art. 2.
Opdracht te geven de procedure op te starten om deze aankoop te gunnen via een
onderhandelingsprocedure waarbij ten minste 3 leveranciers worden aangeschreven.
11e zaak:

Lokale politie - Principiële beslissing betreffende de toetreding tot de
virtuele centrumstad "De Brabantse Kouters"

Gelet op het feit dat de gemeente en het OCMW van Grimbergen deel uitmaken van de
zgn. virtuele centrumstad "Brabantse Kouters";
Overwegend dat deze virtuele centrumstad een samenwerkingsplatform is waarin
Affligem (gemeente en OCMW), Asse (gemeente en OCMW), Grimbergen (gemeente en
OCMW), Kapelle-op-den-Bos (gemeente en OCMW), Londerzeel (gemeente en OCMW),
Meise (gemeente en OCMW), Merchtem (gemeente), Opwijk (gemeente en OCMW) en
Wemmel (gemeente en OCMW) enerzijds en het autonoom provinciebedrijf VERA en VICT-OR vzw anderzijds betrokken zijn met het oog op de realisatie van schaalvoordelen
op het vlak van ICT en e-government;
Overwegend dat naast de virtuele centrumstad "Brabantse Kouters", op basis van
eenzelfde samenwerkingsprotocol en steeds met partnerschap van het autonoom
provinciebedrijf VERA en V-ICT-OR vzw, 7 andere virtuele centrumsteden actief zijn,
waarbij andere gemeenten betrokken zijn en dat de samenwerking tussen virtuele
centrumsteden toelaat om mogelijke schaalvoordelen op een nog hoger niveau te
brengen;
Overwegend dat dit netwerk van virtuele steden aan reeds mogelijkheden bood om in te
tekenen op zeer voordelige contracten voor leveringen van diensten en goederen;
Overwegend dat de werking van virtuele centrumsteden ook opengesteld kan worden
voor politiezones, mits goedkeuring van de deelnemende partners;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Principieel akkoord te gaan met de toetreding van de politiezone Grimbergen tot de
virtuele centrumstad Brabantse Kouters en machtiging te verlenen om hiertoe een
aanvraag in te dienen.
12e zaak:

Lokale politie - Vaststelling van de jaarrekening 2013

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de bepalingen van titel VI, hoofdstuk I, van de nieuwe gemeentewet, het artikel
243 uitgezonderd;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemene reglement
op de boekhouding van de lokale politie;
Overwegende dat de begrotingsrekening over het dienstjaar 2013 moet worden
vastgesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat de begrotingsrekening 2013 sluit in de gewone dienst met een
begrotingsresultaat van € 0,00 en dat de buitengewone dienst sluit met een
begrotingsresultaat van € 0,00;
Overwegende dat de balans per 31 december 2013 en de resultatenrekening 2013
moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen aangaande de
verificatie en bevestiging van de correctheid;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De geverifieerde begrotingsrekening over het dienstjaar 2013 wordt vastgesteld met een
begrotingsresultaat van € 0,00 in de gewone dienst en van € 0,00 in de buitengewone
dienst.
Art. 2.
De resultatenrekening 2013 wordt afgesloten met een mali van € 10.887,94.
Art. 3.
De balans per 31 december 2013 wordt vastgesteld met een balanstotaal van
€ 2.453.556,34.
13e zaak:

Interne kredietaanpassingen met nummers 6, 7, 8, 9 en 10 voor het
dienstjaar 2014

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 5 mei 2014 de interne kredietaanpassing
met nummer 6 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 12 mei 2014 de interne
kredietaanpassing met nummers 7 en 8 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 26 mei 2014 de interne
kredietaanpassing met nummer 9 heeft goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het college in de zitting van 2 juni 2014 de interne kredietaanpassing
met nummer 10 heeft goedgekeurd;
BESLIST:
Enig artikel.
Onderstaande interne kredietaanpassingen worden ter kennisneming aangenomen:
Budgetartikel

Krediet

Verhoging

Verlaging

I.K. 6
GBB-WIEB/0790-00/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.900,00

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

€ 131.397,64

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

€ 1.351,60

€ 350,00

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

€ 529,80

€ 100,00

GBB-CBS/0719-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U
GBB-ECZ/0710-00/6430101/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.900,00
€ 1.900,00

€ 450,00
€ 7.260,00

GBB-ECZ/0719-00/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 340,00
€ 340,00

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

€ 3.815,93

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

€ 3.245,83

ACT-162/0710-00/2400000/
BESTUUR/CBS/600/IE-18/U

€ 4.000,00

ACT-162/0710-00/2300000/
BESTUUR/CBS/600/IE-18/U

€ 3.500,00

€ 423,62
€ 423,62
€ 3.462,34
€ 3.462,34

I.K. 7
ACT-153/0719-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 3.218,60

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

€ 300,00

€ 164,08
€ 164,08

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

€ 1.750,00

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

€ 0,00

ACT-130/0909-01/6160100/
BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

€ 500,00

GBB-IAMB/0909-01/6160900/
BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U
GBB-WJ/0985-00/6150100
/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 110,00
€ 110,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 1.000,00

GBB-WJ/0985-00/6160350/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 523,05
€ 523,05

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

€ 7.116,20

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

€ 4.707,00

€ 3.036,20
€ 3.036,20

I.K. 8
ACT-53/0310-00/6160030/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 100.000,00

ACT-60/0310-00/6030000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 81.000,00

€ 50.960,00
€ 50.960,00

I.K. 9
GBB-ECZ/0719-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.195,00

GBB-ECZ/0710-00/6430101/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 6.920,00

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

€ 568,00

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

€ 17.830,79

€ 80,49

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

€ 429,80

€ 150,00

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

€ 111.439,28

€ 1.100,00

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

€ 2.000,00

ACT-191/0750-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 3.250,00

GBB-WJ/0750-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.045,00
€ 80,49

€ 1.100,00
€ 400,00
€ 400,00

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

€ 3.392,31

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

€ 3.669,45

€ 887,44

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

€ 6.788,24

€ 1.834,41

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

€ 1.600,00

€ 400,00

GBB-OW/0869-02/6103000/

€ 15.880,00

€ 3.121,85

€ 447,70

BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U
GBB-LOG/0869-02/6103000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 3.300,00

GBB-LOG/0900-01/6112000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 16.000,00

ACT-75/0909-01/6111000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 280,00

GBB-OW/0119-00/6160020/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 120.000,00

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

€ 3.054,52

€ 0,01

GBB-RO/0119-00/6160020/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 5.000,00

€ 467,14

GBB-ECZ/0719-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 470,00

€ 0,01

GBB-BORG/0800-04/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 2.328,50

€ 37,30

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

€ 7.743,20

ACT-71/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/600/IE-10/U

€ 82.010,00

ACT-60/0310-00/2281000/
BESTUUR/CBS/600/IE-10/U

€ 650.871,73

ACT-136/0902-00/6160100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 4.500,00

ACT-134/0902-00/6160900/
BESTUUR/CBS/400/IE-GEEN/U
ACT-144/0869-01/6100100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 447,70
€ 350,00
€ 350,00
€ 467,14

€ 37,30
€ 8.230,18
€ 8.230,18
€ 3.000,00
€ 3.000,00

€ 43.300,00

GBB-WIEB/0869-01/6100100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 14.243,64
€ 14.243,64

ACT-159/0739-00/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.500,00

GBB-ECZ/0719-00/6150100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 340,00

GBB-BEIG/0800-01/6150000/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 732,97

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

€ 108,53

€ 382,00
€ 382,00
€ 75,67
€ 75,67

I.K. 10
GBB-ECZ/0719-00/6140100/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.400,00

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

€ 279,80

GBB-CBS/0719-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 450,00

GBB-ECZ/0719-00/6160900/
BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U

€ 1.195,00

GBB-WIEB/0119-02/6130100/

€ 25.000,00

€ 14,70
€ 14,70
€ 450,00
€ 450,00
€ 5.000,00

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

14e zaak:

€ 32.075,00

€ 5.000,00

Administratief toezicht op de gemeentelijke vzw's - vzw Heemschut 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;
Gelet dat de rekeningen van de vzw Heemschut jaarlijks onderworpen moeten worden
aan de goedkeuring van de gemeenteraad;
Overwegende dat twee rubrieken binnen de groep van de uitgaven werden overschreden
voor een totaal bedrag van € 1.509,73 waarvoor geen budgetwijziging werd goedgekeurd
door de gemeenteraad;
Overwegende dit volgens de principes van het begrotingsrecht niet is toegelaten;
Overwegende dat een toelichting desbetreffende ontbreekt;
Overwegende dat het college de verwerping van deze uitgave niet adviseert;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage 2013 op € 195.000,00 werd vastgesteld;
Overwegende dat deze rekening een negatief resultaat vertoont van € 19.643,50;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit;
onthouden zich:
///
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 1 stem tegen bij 0 onthoudingen
Enig artikel.
Het ontwerp van de rekening 2013 van de vzw Heemschut goed te keuren.
15e zaak:

Subsidies van gemeentewege aan landbouw- en vaderlandslievende
verenigingen - Toewijzing - Dienstjaar 2014

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 het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de instructies vervat in de omzendbrief BB 2013/04 met betrekking tot het
opstellen van het budget 2014;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus
1983 waarin de toekenningvoorwaarden van subsidieverdeling werden vastgesteld voor
de vaderlandslievende verenigingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Philippe De Crock, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck;
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, Vera Van Impe, Eric Nagels,
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 28 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Enig artikel.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2014 worden
toegewezen:
Landbouwverenigingen GBB-FIN 0530-00 AR 6492030
•
Landelijke Gilde Beigem
€
•
Landelijke Gilde Grimbergen (centrum)
€
•
Landelijke Gilde Verbrande Brug
€
•
Landbouwcomice Meise-Wolvertem
€
Totaal

€

176,32
138,05
109,02
84,61
508,00

Vaderlandslievende verenigingen GBB-FIN 0709-00 AR 6492030
•
Comité Gedenkteken - Borgt
€
77,89
•
K.N.S.B. - Centrum
€
81,77
•
Oud-Soldatenbond Verbrande Brug
€ 155,75
•
K.N.S.B. - Humbeek
€ 109,03
•
Nationale Strijdersbond - Afdeling S.B.
€ 110,97
•
K.M. der gewezen soldaten van het
Belgisch leger S.B.
€ 225,84
•
K.M. der oud soldaten van Beigem
€ 192,75
Totaal
16e zaak:

€

954,00

Subsidies van gemeentewege aan organisaties actief op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking - Toewijzing - Dienstjaar 2014

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 het gemeentedecreet en de hieraan aangebrachte wijzigingen;
Gelet op de instructies vervat in de omzendbrief BB 2013/04 met betrekking tot het
opstellen van het budget 2014;
Gelet op de jaarlijks wederkerende gemeentelijke subsidiedossiers;
Gelet op de collegebeslissing van 10 juni 2014 inzake toelagen aan organisaties actief op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean Dewit;

stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
BESLIST: met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 1 onthouding
Enig artikel.
De hierna volgende gemeentelijke subsidies voor het dienstjaar 2014 als volgt toe te
wijzen:
ACT-237 BV 0160-00 AR 6492030: Organisaties actief op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking
A.
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkingstoelagen
GROG
Broederlijk Delen Grimbergen
11.11.11 - Grimbergen
Vredeseilanden Grimbergen
Kanyundu - Congo
Kerun - Nepal
Oye LENA - Peru
Fairtradegemeente

€ 2.515,00
€ 359,00
€ 359,00
€ 359,00
€ 359,00
€ 359,00
€ 359,00
€ 359,00

Totaal werkingstoelage:

€ 5.028,00

B.
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€

Projectbetoelaging
Broederlijk Delen Grimbergen
11.11.11-Grimbergen
Vredeseilanden Grimbergen
Kerun - Nepal
Oye LENA - Peru

6.453,00
8.739,00
6.168,00
4.291,00
2.843,00

Totaal projectbetoelaging:

€ 28.494,00

Totaal A + B:

€ 33.522,00

Het bedrag van € 2.478,00, gereserveerd voor uitzonderlijke omstandigheden, zal
aangewend worden van zodra de GROG later dit jaar een voorstel doet voor de besteding
ervan.
17e zaak:

Vaststelling van de jaarrekening 2013 (begrotingsrekening,
resultatenrekening en balans)

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 25 juni 2010, betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 23 november 2012, tot wijziging van
diverse bepalingen 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;
Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 1 oktober 2010, tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;
Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 26 november 2012, tot wijziging van het
ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;

Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 9 juli 2013, betreffende de digitale rapportering van
gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van het college en schepenen, d.d. 10 juni 2014, inzake de
jaarrekening 2013;
Gelet op de beslissing van het managementteam, d.d. 10 juni 2014, houdende een
gunstig advies bij de jaarrekening 2013;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 afsluit met een resultaat op kasbasis van
- 2.376.649,60 euro;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 afsluit met een autofinancieringsmarge van
- 2.286.176,63 euro;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns;
BESLIST: met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 14 onthoudingen
Enig artikel.
De begrotingsrekening 2013 vast te stellen met een resultaat op kasbasis van 2.376.649,60 euro en een autofinancieringsmarge van -2.286.176,63 euro.
18e zaak:

Brandweerdienst - Eindafrekening 2012 – Advies

Gelet op de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming, meer bepaald artikel 10;
Gelet op de brief van de gouverneur van Vlaams-Brabant betreffende de eindafrekening
van de brandweerkosten 2012 met als referentie 1.784/BW/TAR/2012/afrekening/br14039a, binnengekomen bij de gemeente op 4 juni 2014;
Overwegende dat de brandweerbijdrage voor 2012 werd vastgesteld op € 1.145.058,00;
Overwegende dat thans nog een saldo van € 181.335,00 moet worden betaald;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Gunstig advies te verlenen wat de eindafrekening van de brandweerkosten 2012 betreft
voor de hulpverlening van de brandweerdiensten.
Art. 2
Akkoord te gaan met de betaling van het saldo van € 181.335,00 waarvoor voldoende
krediet werd voorzien in het budget 2014.
Art. 3
Deze beslissing mede te delen aan de gouverneur van Vlaams-Brabant.

19e zaak:

Stand van zaken capaciteit onderwijs

Schepen van onderwijs Patrick VERTONGEN geeft inzake de capaciteitsproblematiek in het
onderwijs de volgende stand van zaken:
•
gemeentelijke basisschool Borgt:
- de sokkel voor de plaatsing van de containerklassen is gegoten;
- volgende week worden de modulaire klassen effectief geplaatst;
•
gemeentelijke basisschool Beigem:
- het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs van de Vlaamse overheid
(AGIOn) heeft de aanvraag tot subsidiëring van het bouwproject ontvankelijk
verklaard;
- deze week zijn de offertes geopend en deze zien er op het eerste zicht in orde uit;
- de architect zal nu hierover verslag opstellen;
•
wachtlijsten:
- gemeentelijke basisschool Strombeek-Bever:
. 38 instappers konden niet worden ingeschreven;
. hierbij moet worden aangestipt dat wij geen feedback hebben over de vraag
of deze kinderen al dan niet in andere scholen konden worden ingeschreven
of er ook op de wachtlijst staan;
- gemeentelijke basisschool Borgt:
. 3 kinderen op de wachtlijst;
- gemeentelijke basisschool Humbeek
. 4 kinderen op de wachtlijst;
- gemeentelijke basisschool Beigem:
. 6 vrije plaatsen.
Raadslid Philip ROOSEN vraagt aan het college om de stand van zaken betreffende de
capaciteit in het onderwijs op voorhand door te geven zodat de gemeenteraadsleden de
bespreking ervan kunnen voorbereiden.
Schepen Patrick VERTONGEN wijst erop dat de cijfers die hij in deze stand van zaken
meedeelde de cijfers van vandaag zijn. Raadslid Philip ROOSEN reageert hierop dat net zo
goed cijfers van een andere gespecificeerde datum kunnen worden gegeven.
20e zaak:

Basisonderwijs - Aanduiding van de leden voor de gemeentelijke
adviesraad flankerend onderwijsbeleid

Gelet op het feit dat in de zitting van 24 april 2014 de gemeenteraad overging tot de
oprichting van een gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegend dat de statuten van de voorgenoemde adviesraad in dezelfde zitting werden
vastgesteld;
Gelet op artikel 3 van de desbetreffende statuten waarin de samenstelling van de
adviesraad wordt geregeld;
Gelet op artikel 200 van het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van 14 mei 2014 waarmee aan alle Grimbergse basisscholen werd
gevraagd om een voordracht van een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger
ten laatste op 3 juni 2014 in te dienen;
Gelet op de voordracht door de gemeentelijke basisschool 't Mierken te Beigem van
mevrouw Isabelle DE KRIEK als effectief lid van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegend dat mevrouw Isabelle DE KRIEK deel uitmaakt van de delegatie van de
leerkrachten in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool 't Mierken te Beigem en
er tevens voorzitter van is zodat haar kandidatuur beantwoordt aan de bepalingen van
artikel 3 van de statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de gemeentelijke basisschool de negensprong te Grimbergen
(Borgt) van de heer Wim PENNINCKX als effectief lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegend dat de heer Wim PENNINCKX deel uitmaakt van de delegatie van ouders in
de schoolraad van de gemeentelijke basisschool de negensprong te Grimbergen (Borgt)
en dat zijn kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van de
statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;

Gelet op de voordracht door de gemeentelijke basisschool Mozaïek te Humbeek van
mevrouw Sylvia VERMASSEN als effectief lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegend dat mevrouw Sylvia VERMASSEN deel uitmaakt van de delegatie van ouders
in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Mozaïek te Humbeek en dat haar
kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van de statuten van de
adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de gemeentelijke basisschool 't Villegastje te StrombeekBever van mevrouw Inès MUYLAERT als effectief lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegend dat mevrouw Inès MUYLAERT deel uitmaakt van de delegatie van ouders in
de schoolraad van de gemeentelijke basisschool 't Villegastje te Strombeek-Bever en dat
haar kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van de statuten
van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op het feit dat de vrije kleuterschool en de vrije lagere school die te Grimbergen
samen functioneren als een basisschool bekend onder de naam "Prinsenhof" de heer Jaak
CAUWENBERGHS voordragen als effectief lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegend dat in overeenstemming met artikel 3, § 1, van de statuten van de
gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid de vrije kleuterschool en de vrije
lagere school, die te Grimbergen samen functioneren als een basisschool bekend onder de
naam "Prinsenhof", als één entiteit worden beschouwd die één effectieve
vertegenwoordiger kan afvaardigen;
Gelet op het feit dat de heer Jaak CAUWENBERGHS als gecoöpteerd lid voorzitter is van
het schoolbestuur - dat participatief is samengesteld - van de vrije kleuterschool en de
vrije lagere school die te Grimbergen samen functioneren als een basisschool bekend
onder de naam "Prinsenhof" en dat zijn kandidatuur derhalve beantwoordt aan de
bepalingen van artikel 3 van de statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de vrije basisschool De Ankering te Grimbergen (Verbrande
Brug) van de heer Dirk SMETS als effectief lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegend dat de heer Dirk SMETS deel uitmaakt van de delegatie van gecoöpteerde
leden in de schoolraad van de vrije basisschool De Ankering te Grimbergen (Verbrande
Brug) en dat zijn kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van
de statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de vrije basisschool Sint-Jozef te Strombeek-Bever van de
heer Carl WTTERWULGHE als effectief lid van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegend dat de heer Carl WTTERWULGHE deel uitmaakt van de delegatie van
gecoöpteerde leden in de schoolraad van de vrije basisschool Sint-Jozef te StrombeekBever en dat zijn kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van
de statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de GO! basisschool De Regenboog te Grimbergen van de
heer Hans LEENDERS als effectief lid van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Overwegend dat de heer Hans LEENDERS deel uitmaakt van de delegatie van ouders in
de schoolraad van de GO! basisschool De Regenboog te Grimbergen en dat zijn
kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van de statuten van de
adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op het feit dat de vrije basisschool De Cirkel te Humbeek geen geldige voordracht
van een effectief lid heeft gedaan;
Overwegend dat op basis van deze voordrachten wordt voldaan aan de bepaling dat ten
hoogste twee derde van de voorgedragen effectieve vertegenwoordigers van hetzelfde
geslacht mag zijn;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van 8 effectieve
vertegenwoordigers voor de gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid;

Overwegend dat uit deze geheime stemming blijkt dat op de hiernavolgende personen als
volgt werd gestemd:
•
voor de gemeentelijke basisschool 't Mierken, Isabelle DE KRIEK 33 ja-stemmen 0
neen-stemmen 0 onthoudingen;
•
voor de gemeentelijke basisschool de negensprong, Wim PENNINCKX 33 ja-stemmen
0 neen-stemmen 0 onthoudingen;
•
voor de gemeentelijke basisschool Mozaïek, Sylvia VERMASSEN 33 ja-stemmen 0
neen-stemmen 0 onthoudingen;
•
voor de gemeentelijke basisschool 't Villegastje, Inès MUYLAERT 33 ja-stemmen 0
neen-stemmen 0 onthoudingen;
•
voor de vrije basisschool Prinsenhof, Jaak CAUWENBERGHS 33 ja-stemmen 0 neenstemmen 0 onthoudingen;
•
voor de vrije basisschool De Ankering, Dirk SMETS 33 ja-stemmen 0 neen-stemmen 0
onthoudingen;
•
voor de vrije basisschool Sint-Jozef, Carl WTTERWULGHE 33 ja-stemmen 0 neenstemmen 0 onthoudingen;
•
voor de GO! basisschool De Regenboog, Hans LEENDERS 33 ja-stemmen 0 neenstemmen 0 onthoudingen;
Gelet op de voordracht door de gemeentelijke basisschool 't Mierken te Beigem van de
heer Stefaan ROELEN als plaatsvervangend lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegend dat de heer Stefaan ROELEN deel uitmaakt van de delegatie van de ouders
in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool 't Mierken te Beigem en dat zijn
kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van de statuten van de
adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de gemeentelijke basisschool de negensprong te Grimbergen
(Borgt) van mevrouw Annelies BOOGMANS als plaatsvervangend lid van de adviesraad
flankerend onderwijsbeleid;
Overwegend dat mevrouw Annelies BOOGMANS deel uitmaakt van de delegatie van het
personeel in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool de negensprong te
Grimbergen (Borgt) en dat haar kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van
artikel 3 van de statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de gemeentelijke basisschool Mozaïek te Humbeek van
mevrouw Hilde VERMEULEN als plaatsvervangend lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegend dat mevrouw Hilde VERMEULEN deel uitmaakt van de delegatie van
personeel in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Mozaïek te Humbeek en dat
haar kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van de statuten
van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de gemeentelijke basisschool 't Villegastje te StrombeekBever van mevrouw Heidi VERCAUTEREN als plaatsvervangend lid van de adviesraad
flankerend onderwijsbeleid;
Overwegend dat mevrouw Heidi VERCAUTEREN deel uitmaakt van de delegatie van het
personeel in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool 't Villegastje te StrombeekBever en dat haar kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van
de statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de vrije basisschool Sint-Jozef te Strombeek-Bever van
mevrouw Anne LOUWAGIE als plaatsvervangend lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegend dat mevrouw Anne LOUWAGIE deel uitmaakt van de delegatie van
gecoöpteerde leden in de schoolraad van de vrije basisschool Sint-Jozef te StrombeekBever en dat haar kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3 van
de statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op de voordracht door de GO! basisschool De Regenboog te Grimbergen van de
heer Peter ROCHLITZ als plaatsvervangend lid van de adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;

Overwegend dat de heer Peter ROCHLITZ deel uitmaakt van de delegatie van
gecoöpteerde leden in de schoolraad van de GO! basisschool De Regenboog te
Grimbergen en dat zijn kandidatuur derhalve beantwoordt aan de bepalingen van artikel 3
van de statuten van de adviesraad flankerend onderwijsbeleid;
Gelet op het feit dat de vrije basisscholen De Ankering te Grimbergen, De Cirkel te
Humbeek en Prinsenhof te Grimbergen geen geldige voordrachten van plaatsvervangende
leden hebben gedaan;
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van 6
plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de gemeentelijke adviesraad flankerend
onderwijsbeleid;
Overwegend dat uit deze geheime stemming blijkt dat op de hiernavolgende personen als
volgt werd gestemd:
• voor de gemeentelijke basisschool 't Mierken, Stefaan ROELEN 33 ja-stemmen 0 neenstemmen 0 onthoudingen;
• voor de gemeentelijke basisschool de negensprong, Annelies BOOGMANS 33 jastemmen 0 neen-stemmen 0 onthoudingen;
• voor de gemeentelijke basisschool Mozaïek, Hilde VERMEULEN 33 ja-stemmen 0 neenstemmen 0 onthoudingen;
• voor de gemeentelijke basisschool 't Villegastje, Heidi VERCAUTEREN 33 ja-stemmen 0
neen-stemmen 0 onthoudingen;
• voor de vrije basisschool Sint-Jozef, Anne LOUWAGIE 33 ja-stemmen 0 neen-stemmen
0 onthoudingen;
• voor de GO! basisschool De Regenboog, Peter ROCHLITZ 33 ja-stemmen 0 neenstemmen 0 onthoudingen;
BESLIST:
Artikel 1.
De volgende acht personen aan te duiden in de gemeentelijke adviesraad flankerend
onderwijsbeleid als effectieve vertegenwoordiger:
•
voor de gemeentelijke basisschool 't Mierken, Isabelle DE KRIEK;
•
voor de gemeentelijke basisschool de negensprong, Wim PENNINCKX;
•
voor de gemeentelijke basisschool Mozaïek, Sylvia VERMASSEN;
•
voor de gemeentelijke basisschool 't Villegastje, Inès MUYLAERT;
•
voor de vrije basisschool Prinsenhof, Jaak CAUWENBERGHS;
•
voor de vrije basisschool De Ankering, Dirk SMETS;
•
voor de vrije basisschool Sint-Jozef, Carl WTTERWULGHE;
•
voor de GO! basisschool De Regenboog, Hans LEENDERS.
Art. 2.
De volgende zes personen aan te duiden in de gemeentelijke adviesraad flankerend
onderwijsbeleid als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
•
voor de gemeentelijke basisschool 't Mierken, Stefaan ROELEN;
•
voor de gemeentelijke basisschool de negensprong, Annelies BOOGMANS;
•
voor de gemeentelijke basisschool Mozaïek, Hilde VERMEULEN;
•
voor de gemeentelijke basisschool 't Villegastje, Heidi VERCAUTEREN;
•
voor de vrije basisschool Sint-Jozef, Anne LOUWAGIE;
•
voor de GO! basisschool De Regenboog, Peter ROCHLITZ.
21e zaak:

Basisonderwijs - Goedkeuring van het subsidiereglement voor de
gemeentelijke adviesraad "flankerend onderwijsbeleid"

Gelet op het feit dat in de zitting van 24 april 2014 de gemeenteraad overging tot de
oprichting van een "gemeentelijke adviesraad flankerend onderwijsbeleid";
Overwegende dat de statuten van de voorgenoemde adviesraad in dezelfde zitting werden
vastgesteld;
Gelet op artikel 2, a) adviesfunctie van de desbetreffende statuten waarin deze werden
geformuleerd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het subsidiereglement "flankerend onderwijsbeleid" (zie dossier);

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
Het subsidiereglement "flankerend onderwijsbeleid" als volgt goed te keuren:
ALGEMENE BEPALINGEN
Wie kan deze subsidie aanvragen?
De Grimbergse basisscholen, waaronder ook te verstaan een kleuterschool en een lagere
school die samen één geheel vormen, die op het moment van de aanvraag erkend zijn
door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kunnen een subsidiedossier
indienen.
De doelstellingen bij het indienen van het subsidiedossier “flankerend onderwijsbeleid”
dienen in het kader van verbetering van de kwalitatieve voor- en naschoolse opvang
gekoppeld te kunnen worden aan minstens één van de volgende domeinen:
•
gelijke onderwijskansen;
•
kleuterparticipatie;
•
spijbelen;
•
probleemgedrag op school;
•
ongekwalificeerde uitstroom;
•
taalstimulering Standaardnederlands;
•
betrokkenheid van ouders en de buurt;
•
samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport;
•
doorstroming en oriëntering, geletterdheid of levenslang leren;
•
kwalitatieve voor- en naschoolse opvang.
Hoeveel subsidie kan je aanvragen?
Jaarlijks voorziet het gemeentebestuur Grimbergen een krediet ten bedrage van € 98.000
om initiatieven te ondersteunen die de bevordering van de pedagogische
ontwikkelingskansen van kinderen stimuleren.
Op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van het werkingsjaar - 1 wordt voor elk
van de Grimbergse basisscholen een bedrag op dit krediet gereserveerd. Dit toekenbare
bedrag wordt, ten laatste op 1 maart van het aanvraagjaar, per mail meegedeeld.
Een werkingsjaar is het kalenderjaar waarop de uitgaven betrekking hebben.
De verdeling van het budget gebeurt op basis van de volgende berekeningswijze:
An = (X * Yn)/Z
A: budget per basisschool n
X: totaalbudget
Y: leerlingenaantal per basisschool n (telling 1 februari van het aanvraagjaar)
Z: som van de leerlingen in alle basisscholen van Grimbergen (telling 1 februari van het
aanvraagjaar)
PROCEDURE
Indieningsprocedure
Vóór de aankoop van materialen of het aanbieden van diensten moet een subsidiedossier
worden ingediend waarin een beschrijving, een timing en een raming van de geplande
kosten vermeld staan, gestaafd met de nodige documentatie.
Goedkeuringsprocedure
Al de ingediende aanvragen zullen worden voorgelegd aan de adviescommissie
“flankerend onderwijsbeleid”. Na advies van de adviescommissie worden de
subsidiedossiers voor 1 november van het aanvraagjaar aan het college van
burgemeester en schepenen ter goedkeuring voorgelegd.
Aan alle scholen wordt meegedeeld welke subsidiedossiers in aanmerking werden
genomen.
De goedgekeurde subsidiebedragen worden op de jaarbudgetrekeningen in het
desbetreffende werkingsjaar geboekt.

Uitbetalingsprocedure
Bij de start van het werkingsjaar wordt een voorschot gegeven aan de basisscholen, die
niet van het gemeentelijke net zijn, dat overeenkomt met de helft van de goedgekeurde
subsidiebedragen.
Het saldo van de aangevraagde subsidies zal semestrieel vereffend worden, na het
voorleggen van de schuldvorderingen en facturen of betalingsbewijzen. Deze dienen ten
laatste worden ingediend vóór 1 februari van het werkingsjaar +1.
Indien vóór 1 februari van het werkingsjaar +1 het toegekende subsidiebedrag niet kan
worden gestaafd met de schuldvorderingen en facturen of betalingsbewijzen van het
werkingsjaar, behoudt de gemeente het recht om het (resterende) bedrag terug te
vorderen, hetzij niet uit te betalen. Dit kan eventueel gebeuren door een
verhoudingsgewijze vermindering van kredieten te voorzien in het werkingsjaar +1.
Aangezien het financieel beheer van de gemeentescholen door de gemeente zelf wordt
georganiseerd, zal het gereserveerde krediet voor deze scholen worden opgenomen in het
budget onder een actie “flankerend onderwijsbeleid”.
Van deze jaarbudgetrekening zal de financieel beheerder dan de uitgaven die hierop
betrekking hebben rechtstreeks aan de leverancier betalen op basis van dezelfde
werkwijze als voor de vrije scholen, het voorschot van de helft van de goedgekeurde
subsidiedossiers buiten beschouwing gehouden.
Enkel de goedgekeurde projecten van het ingediende subsidiedossier, zullen in
aanmerking worden genomen voor de betoelaging. De kostprijs van de goedgekeurde
projecten mag hoger liggen dan het toegekende subsidieaandeel met dien verstande dat
de werkelijke uitbetaling begrensd wordt tot het toegekende subsidieaandeel.
Overgangsmaatregel
Voor het werkingsjaar 2014 is er een overgangsmaatregel: de subsidieaanvraag kan
worden ingediend tot 15 augustus 2014. Na advies van de subsidiedossiers door de
adviescommissie worden de dossiers zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen.
Controlemogelijkheid
De gemeente behoudt het recht om controle uit te oefenen teneinde na te gaan dat de
verkregen subsidies worden gebruikt voor de daartoe gestelde doeleinden.
De aanvrager houdt bij het uitvoeren van het subsidiedossier steeds de wetgeving van de
overheidsopdrachten in acht. Hij draagt hiervoor dan ook de volledige
verantwoordelijkheid.
22e zaak:

Onderwijs - Continuering van het samenwerkingsplatform tussen de
Academie Voor Muziek, Woord en Dans en de gemeentelijke basisscholen
voor de periode van 2014-2020

Overwegende dat elke onderwijsinstelling op basis van het aantal regelmatig
ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari middelen (personeel en
budget) krijgt toegewezen voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor het
schooljaar dat volgt op deze telling;
Gelet op het feit dat de instellingen deze middelen pas mogen aanwenden indien zij deel
uitmaken van een scholengemeenschap of aangesloten zijn bij een
samenwerkingsplatform voor ICT-coördinatie;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in de zitting van 25 augustus 2011 besliste om het
samenwerkingsplatform voor ICT-coördinatie, dat op 26 september 2002 werd opgericht
voor onze gemeentescholen en onze Academie voor Muziek, Woord en Dans, te
continueren voor de periode van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2014;
Overwegende dat hierdoor onze Academie voor Muziek, Woord en Dans de vorige
schooljaren gebruik kon maken van de toegewezen middelen voor ICT;
Gelet op omzendbrief GD/2003/04 van 18 juli 2003 houdende mededeling betreffende
ICT-coördinatie: maatregelen vanaf het schooljaar 2005-2006;

Gelet op de noodzaak om het samenwerkingsplatform voor ICT-coördinatie met de
scholengemeenschap van Grimbergen en de Academie voor Muziek, Woord en Dans
verder te zetten voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020;
Gelet op het advies van de betrokken schoolraden;
Gelet op de protocols die ter zake werden 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.
Het samenwerkingsplatform voor ICT-coördinatie, dat op 26 september 2002 werd
opgericht voor de scholengemeenschap van Grimbergen en de Academie voor Muziek,
Woord en Dans, te continueren voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31
augustus 2020.
23e zaak:

Extern verzelfstandigd agentschap Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
vzw - Algemene vergadering van 1-7-2014 - Kennisname agendapunten en
bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger

Gelet op het feit dat de algemene vergadering van het Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw, een extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente in
privaatrechtelijke vorm, bijeengeroepen werd om op 1-7-2014 om 20.00 uur te
vergaderen met de volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Goedkeuring jaarverslag 2013 Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw
3. Ontslag van een lid van de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur, aangewezen
door de gemeentelijke cultuurraad
4. Aanstelling van een lid van de Algemene Vergadering, voorgedragen door de
gemeentelijke cultuurraad
5. Verkiezing van een lid van de Raad van Bestuur, voorgedragen door de gemeentelijke
cultuurraad
6. Varia en rondvraag;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27-2-2014 houdende aanduiding van de heer
Marc VAN GODTSENHOVEN als gemeentelijke vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap
Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen 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 het Cultuurcentrum
Strombeek/Grimbergen vzw, een extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente in
privaatrechtelijke vorm, bijeengeroepen werd om op 1-7-2014 om 20.00 uur te
vergaderen met de volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Goedkeuring jaarverslag 2013 Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen vzw
3. Ontslag van een lid van de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur, aangewezen
door de gemeentelijke cultuurraad
4. Aanstelling van een lid van de Algemene Vergadering, voorgedragen door de
gemeentelijke cultuurraad
5. Verkiezing van een lid van de Raad van Bestuur, voorgedragen door de gemeentelijke
cultuurraad
6. Varia en rondvraag.

Art. 2.
De heer Marc VAN GODTSENHOVEN, gemeentelijk vertegenwoordiger met meervoudig
stemrecht in de algemene vergadering van het Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen
vzw, te machtigen om de in artikel 1 vermelde agendapunten namens de gemeente goed
te keuren.
24e zaak:

Oprichting van een gemeentelijke adviesraad Lintbos - Goedkeuring
statuten en afsprakennota

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 december 2013 waarbij het
gemeentebestuur Grimbergen uit de vzw Lintbos treedt en waarbij beslist wordt de
werking van deze vereniging te integreren binnen de gemeentelijke diensten, waarbij o.a.
een gemeentelijke adviesraad wordt opgericht betreffende het beheer van het Lintbos;
Overwegende dat deze adviesraad tot opdracht zal hebben om het gemeentebestuur op
regelmatige en systematische wijze te adviseren inzake het beheer en alles wat
ondernomen wordt i.v.m. het Lintbos en het leefmilieu in de omgeving van het bos;
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 Lintbos en de
ontwerptekst van afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke
adviesraad Lintbos;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1.
Een gemeentelijke adviesraad Lintbos op te richten.
Art. 2.
De statuten van deze gemeentelijke adviesraad Lintbos als volgt vast te stellen:
"Artikel 1. – Oprichting en zetel
De gemeente Grimbergen richt een gemeentelijke adviesraad op, “adviesraad Lintbos”
genoemd, die erkend is als advies gevende raad inzake het Lintbos en de nabije
omgeving van het bos.
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 Lintbos brengt, op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad, of
op eigen initiatief, advies uit over alle aangelegenheden die van toepassing zijn op het
beheer van en alles wat ondernomen wordt i.v.m. het Lintbos en het leefmilieu in de
omgeving van het bos.
De modaliteiten m.b.t. deze adviesfunctie worden verder uitgewerkt in een afsprakennota
tussen de adviesraad Lintbos en het gemeentebestuur.
b) Inspraak

De adviesraad Lintbos kan in het kader van haar adviesopdracht inspraakinitiatieven
organiseren.
c) Informatieve en sensibiliserende functie
De adviesraad Lintbos vervult tevens een informatieve en sensibiliserende taak bij de
bevolking en kan hiervoor eigen initiatieven nemen.
d) Projectwerking
De adviesraad kan een stimulerende rol spelen bij projectwerkingen, wie ook het initiatief
neemt, en dit eventueel over de gemeentegrenzen heen.
Artikel 3. – Samenstelling
De gemeentelijke adviesraad “Lintbos” is samengesteld uit stemgerechtigde leden, nietstemgerechtigde leden en deskundigen-waarnemers.
De stemgerechtigde leden kiezen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
§1. Stemgerechtigde leden
•

5 vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een erkende milieu- of
natuurvereniging met een werking op het grondgebied van de gemeente Grimbergen;
minstens 3 van deze vertegenwoordigers zijn ook effectief woonachtig in de gemeente
Grimbergen;

•

5 particuliere gebruikers van het Lintbos die woonachtig zijn in de gemeente
Grimbergen;

•

5 vertegenwoordigers van de erkende sociaal-culturele verenigingen met een werking
op het grondgebied van de gemeente Grimbergen; minstens 3 van deze
vertegenwoordigers zijn ook effectief woonachtig in de gemeente Grimbergen;

•

4 vertegenwoordigers - woonachtig in Grimbergen - van de maatschappelijke
geledingen van de jongeren, senioren, gezinnen en scholen, t.t.z.:
-

1 vertegenwoordiger van de maatschappelijke geleding van de jongeren,
voorgedragen door de gemeentelijke jeugdraad;
1 vertegenwoordiger van de maatschappelijke geleding van de senioren,
voorgedragen door de gemeentelijke seniorenraad;
1 vertegenwoordiger van de maatschappelijke gelding van de gezinnen,
voorgedragen door de Grimbergse afdeling van de Gezinsbond;
1 vertegenwoordiger van de scholen, voorgedragen door een gesubsidieerde
basisschool (kleuter- en/of lagere school) of secundaire school gelegen op het
grondgebied van de gemeente Grimbergen;

De stemgerechtigde leden worden aangeduid door het college van burgemeester en
schepenen.
De aanstelling gebeurt op basis van een gemotiveerde kandidatuur, die, behalve voor wat
betreft de particuliere gebruikers, schriftelijk ondersteund wordt door de voordragende
instanties.
Kandidaten moeten in hun kandidatuur aangeven welke van de bovenstaande geledingen
zij zullen vertegenwoordigen en welke hun persoonlijk band en / of de band van hun
vereniging, instelling of organisatie is met het Lintbos.
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.
Indien één van de bovenvermelde geledingen geen voordracht doet, blijft de adviesraad
geldig samengesteld en wordt het aanwezigheidsquorum en de man/vrouw-verhouding
berekend op basis van het werkelijk aantal leden.
§2. Niet-stemgerechtigde leden
De
•
•
•

niet-stemgerechtigde leden zijn:
de bevoegde schepen;
afgevaardigden van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);
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 Lintbos verzorgt.
Deze vertegenwoordigers hebben een dubbele taak:
7. de in de adviesraad Lintbos behandelde onderwerpen die de belangensfeer van een
andere adviesraad raken, aan bod laten komen in de betrokken adviesraad;
8. de in andere adviesraden aan bod gekomen onderwerpen inzake het Lintbos aan bod
laten komen in de adviesraad Lintbos.
Artikel 4. – Duur van het mandaat
De duur van het lidmaatschap van de adviesraad Lintbos 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 Lintbos komt verder een einde door:
•
ontslagneming;
•
drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de
adviesraad;
•
het aanvaarden van een politiek mandaat;
•
voor vertegenwoordiger van een vereniging, instelling of organisatie:
- door terugtrekking van de betrokken vereniging, instelling of organisatie uit de
adviesraad;
- door intrekking van het mandaat van de vertegenwoordiger door de betrokken
vereniging, instelling of organisatie.
Artikel 5. – Ondersteuning van de adviesraad
De gemeente stimuleert de werking van de adviesraad Lintbos door voldoende financiële,
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.
Dan kan - ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden in de vergadering van
de adviesraad - een ontwerp van statutenwijziging voor voorlegging aan de
gemeenteraad worden goedgekeurd, dat naderhand wordt verzonden naar het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 7 – Huishoudelijk reglement
De adviesraad kan – indien daartoe de behoefte bestaat – een huishoudelijk reglement
aannemen.
Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de adviesraad haar taken en
bevoegdheden uitoefent.
Het huishoudelijk reglement kan elk onderwerp regelen dat niet in de statuten of de
afsprakennota voorzien is. Het kan echter de door de gemeenteraad goedgekeurde
statuten of afsprakennota niet wijzigen en mag geen bepalingen bevatten die ermee
strijdig zijn."
Art. 3.

De onderstaande afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke
adviesraad Lintbos goed te keuren:
"Deze afsprakennota bepaalt voorwaarden en modaliteiten voor de samenwerking tussen
de gemeente Grimbergen en de adviesraad Lintbos.
Artikel 1. - Het vragen van advies
§1. Het gemeentebestuur zal de adviesraad Lintbos om advies vragen over alle
aangelegenheden die van toepassing zijn op het beheer van en over alles wat
ondernomen wordt in verband met het Lintbos en het leefmilieu in de omgeving van het
bos.
§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;
1. vermelding van eventuele wettelijke of financiële voorwaarden waarmee rekening
moet gehouden worden bij het advies;
2. 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 adviesraad kan enkel geldig advies uitbrengen wanneer de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig is.
De adviesraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste
aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal
aanwezige leden, op geldige wijze advies uitbrengen over de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen.
§2. De adviezen worden schriftelijk bezorgd aan het gemeentebestuur.
§3. 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.
§4. Het advies wordt binnen 14 dagen na de bijeenkomst van de adviesraad overgemaakt
aan het gemeentebestuur.
§5. De termijn waarbinnen een advies wordt gegeven kan in onderling overleg tussen het
gemeentebestuur en de adviesraad verlengd worden.
§6. De adviezen bevatten steeds de volgende zaken:
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam en welke betrokkenen hierbij werden
geconsulteerd;
1. een duidelijk geformuleerd standpunt van de adviesraad met een stevige
argumentatie die dit standpunt verdedigt;
2. de eventuele minderheidsstandpunten;
3. eventuele afwijkingen van het standpunt van het gemeentebestuur worden gestaafd
met argumenten en/of alternatieven.
§7. 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:

1. datum van behandeling door het college en/of de gemeenteraad;
1. duidelijke omschrijving van de beslissing en bijbehorende motivatie bij de keuze van
de beslissing;
2. 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 Lintbos permanent door:
1. de agendapunten en uittreksels uit de verslagen van de gemeenteraad die verband
houden met het Lintbos en het leefmilieu in de omgeving ter beschikking te stellen
van de adviesraad;
2. deze te informeren over en te betrekken bij alle gemeentelijke beleidsinitiatieven met
betrekking tot het Lintbos.
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 Lintbos 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 Lintbos aan bod
laten komen in de adviesraad Lintbos.
Jaarlijks overleg
§6. Minstens éénmaal per jaar is er een overleg tussen de bevoegde schepen en de
adviesraad waarbij ook een vertegenwoordiger van het ANB wordt uitgenodigd. Hierbij
staat dialoog centraal.
Artikel 5. – Financiële ondersteuning
§1. In het budget van de gemeente wordt jaarlijks een bedrag van € 1.250,00
opgenomen voor de werking van de adviesraad.
§2. De penningmeester van de adviesraad is verantwoordelijk voor het beheer van dit
budget.
§3. De controle op de aanwending van dit budget zal gebeuren via de betrokken
gemeentediensten.
Artikel 6. – 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 7. – 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 8. – 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 9. – 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.
Artikel 10. – Wijziging afsprakennota
Elke wijziging aan de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de adviesraad
gebeurt door de gemeenteraad.
De adviesraad kan beslissen om een voorstel tot wijziging van de afsprakennota aan de
gemeenteraad voor te leggen wanneer het voorstel op de agenda van de vergadering is
vermeld en wanneer een meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien
dit aantal niet wordt bereikt, komt de adviesraad opnieuw samen binnen de veertien
dagen. Dan kan - ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden in de
vergadering van de adviesraad - een ontwerp van wijziging voor voorlegging aan de
gemeenteraad worden goedgekeurd, dat naderhand wordt verzonden naar het college van
burgemeester en schepenen."
25e zaak:

Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Aanduiding van een effectieve en
een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering

Gelet op artikel 43, §2, 5°, van het gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake de vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Gemeentelijke Holding nv in
vereffening;

Overwegende dat door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012 de gemeente nog haar vertegenwoordigers
in deze vennootschap dient aan te duiden;
Gelet op het verzoek van 16-5-2014 van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening om
een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv
in vereffening aan te duiden;
Overwegende dat ons bestuur zowel een effectieve vertegenwoordiger als een
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan
aanduiden;
Overwegende dat deze vertegenwoordigers de hoedanigheid dienen te hebben van
gemeenteraadslid, schepen of burgemeester van het bestuur;
Gaat over tot een eerste geheime stemming voor de aanduiding van een effectieve
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke
Holding nv in vereffening waaruit blijkt 33 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht
op naam van Patrick VERTONGEN:
Gaat over tot een tweede geheime stemming voor de aanduiding van een
plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
de Gemeentelijke Holding nv in vereffening waaruit blijkt dat:
•
28 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van William DE BOECK;
•
2 stemmen op 33 stemmers worden uitgebracht op naam van Kevin VLEMINCKX;
•
1 stem op 33 stemmers worden uitgebracht op naam Yves VERBERCK;
•
1 ongeldige stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
•
1 blanco stem op 33 stemmers wordt uitgebracht;
BESLIST:
Artikel 1.
De heer Patrick VERTONGEN aan te duiden als effectieve gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in
vereffening.
Art. 2.
De heer William DE BOECK aan te duiden als plaatsvervangende gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in
vereffening.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing aan de Gemeentelijke Holding nv in vereffening te
zenden.
26e zaak:

Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement met betrekking tot
kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante kermisactiviteiten, zoals laatst gewijzigd bij wet van 21 januari 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2007 houdende goedkeuring van
het huishoudelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare
kermissen, waarvan artikel 4 - Gegevens van openbare kermissen, § 1, bepaalt dat de
gemeente op het openbaar domein volgende openbare kermissen inricht:
•
Grimbergen-Centrum (St. Servaas of eerste zondag erna);
•
Humbeek Dorp (laatste zondag van mei);
•
Strombeek-Bever (eerste zondag na Pinksteren);
•
Beigem (derde zondag van juni);
•
Humbeek-Sas (eerste zondag van juli);
•
Humbeek Dorp (eerste zondag van augustus);
•
Grimbergen Borgt (eerste zondag na transfiguratie);
•
Grimbergen-Centrum (eerste zondag van september);

•
•
•

Beigem (derde zondag van september);
Strombeek-Bever (derde zondag van september);
Humbeek-Sas (eerste zondag van oktober);

Gelet op het feit dat de gemeente Grimbergen daarnaast tevens betrokken is bij de
organisatie van de niet-openbare kermis die georganiseerd wordt door de wijkbewoners
van de Veldkant te Grimbergen;
Gelet op het feit dat deze kermissen, naast het louter voorzien en plaatsen van de
kermisattracties, omringd worden met andere activiteiten;
Overwegende dat de organisatie van elk van deze kermissen hierdoor substantiële
financiële en logistieke ondersteuning van het gemeentebestuur met zich meebrengt;
Overwegende dat kermissen, om hun betekenis voor de lokale gemeenschap ten volle te
realiseren, zoveel mogelijk lokaal gedragen moeten worden en dat plaatselijke initiatieven
reeds hebben aangetoond dat lokale organisatiecomités, met een afgewogen financiële
steun van het gemeentebestuur, dat lokale draagvlak succesvol weten te creëren;
Overwegende dat het wenselijk is om de kermissen duidelijk te structureren;
Overwegend dat de volgende kermissen hierbij volledig geschrapt kunnen worden en
derhalve uit de lijst van openbare kermissen moeten worden verwijderd:
•
Humbeek Dorp (eerste zondag van augustus);
•
Beigem (derde zondag van september);
•
Strombeek-Bever (derde zondag van september);
•
Humbeek-Sas (eerste zondag van oktober);
Gelet op artikel 13, 4°, van het bij bovenvermeld gemeenteraadsbesluit van 27
september 2007 vastgesteld huishoudelijk reglement met betrekking tot de
kermisactiviteiten op openbare kermissen dat de gemeente de mogelijkheid biedt om de
abonnementen met foorkramers in het algemeen belang definitief op te zeggen met
inachtneming van een vooropzegtermijn die niet korter mag zijn dan 1 jaar indien er geen
sprake is van een dringende noodwendigheid;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
///
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk
Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric Nagels, Jean Dewit, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen bij 15 onthoudingen
Enig artikel.
De tekst van artikel 4 - Gegevens van openbare kermissen, § 1, van het huishoudelijk
reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2007 met ingang van 1 juli
2015 te vervangen door wat volgt:
"De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
1. Grimbergen-Centrum (Sint-Servaas of eerste zondag erna)
2. Humbeek Dorp (laatste zondag van mei)
3. Strombeek-Bever (eerste zondag na Pinksteren)
4. Beigem (derde zondag van juni)
5. Humbeek-Sas (eerste zondag van juli)
6. Grimbergen Borgt (eerste zondag na transfiguratie)
7. Grimbergen-Centrum (eerste zondag van september)
De gemeenteraad geeft volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
data voor de kermissen te bepalen."

27e zaak:

Reglement betreffende de organisatie en de financiële en materiële
ondersteuning van kermissen

Gelet op het huishoudelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de
openbare kermissen zoals vastgesteld in de zitting van 27 september 2007 en gewijzigd
in de zitting van heden;
Overwegende dat kermissen, om hun betekenis voor de lokale gemeenschap ten volle te
realiseren, zoveel mogelijk lokaal gedragen moeten worden en dat plaatselijke initiatieven
reeds hebben aangetoond dat lokale organisatiecomités, met een afgewogen financiële
steun van het gemeentebestuur, dat lokale draagvlak succesvol weten te creëren;
Overwegend dat het aangewezen is om in de toekomst als gemeente enkel nog de
organisatie van de kermissen te Grimbergen-Centrum in de maanden mei en september
van elk jaar volledig ten laste te nemen;
Overwegend dat de volgende kermissen behouden kunnen blijven als evenementen
waarbij de gemeente zorgt voor de opstelling van attracties van foorkramers, met
toepassing van het abonnementssysteem zoals vastgesteld in hoger vermeld
huishoudelijk reglement en van het gemeentelijk retributiereglement op kermissen zoals
vastgesteld voor de aanslagjaren 2014-2019 bij besluit van de gemeenteraad van 12
december 2013, zonder evenwel verder verantwoordelijkheid te nemen voor
randactiviteiten:
•
Humbeek Dorp (laatste zondag van mei);
•
Strombeek-Bever (eerste zondag na Pinksteren);
•
Beigem (derde zondag van juni);
•
Humbeek-Sas (eerste zondag van juli);
•
Grimbergen Borgt (eerste zondag na transfiguratie);
Gelet op het feit dat deze kermissen steunen op een traditie die lokaal verankerd is; dat
zij kunnen bogen op een plaatselijk organisatiecomité; dat het wel de bedoeling is om
deze plaatselijke organisatiecomités te blijven ondersteunen;
Overwegend dat het de bedoeling is om de kinderkermis te Beigem, die elk jaar in de
maand september wordt georganiseerd en waarop geen foorkramers aanwezig zijn,
verder te ondersteunen;
Overwegend dat het eveneens de bedoeling is om Veldkantkermis, die door een
plaatselijk organisatiecomité georganiseerd wordt in de maand juli van elk jaar en die
beschouwd dient te worden als een volledig private kermis waarop het
abonnementssysteem voor foorkramers niet van toepassing is, verder te ondersteunen;
Gelet op het feit dat de hoger bedoelde ondersteuning een materiële en financiële vorm
kan aannemen en dat het aangewezen is om deze ondersteuning vast te leggen in een
afzonderlijk gemeentelijk reglement;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1.
De kermissen in onze gemeente worden als volgt gecategoriseerd:
1° openbare kermissen die volledig door het gemeentebestuur worden georganiseerd en
die onder de toepassing vallen van het huishoudelijk reglement met betrekking tot
kermisactiviteiten op de openbare kermissen zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2007 en gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014:
a) Grimbergen-Centrum (Sint-Servaas of eerste zondag erna);
b) Grimbergen-Centrum (eerste zondag van september);
2° openbare kermissen waarbij de gemeente Grimbergen de organisatie van
randactiviteiten overlaat aan een plaatselijk organisatiecomité en die onder de
toepassing vallen van het huishoudelijk reglement met betrekking tot
kermisactiviteiten op de openbare kermissen zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2007 en gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014:
a) Humbeek Dorp (laatste zondag van mei);
b) Strombeek-Bever (eerste zondag na Pinksteren);
c) Beigem (derde zondag van juni);

d) Humbeek-Sas (eerste zondag van juli);
e) Grimbergen Borgt (eerste zondag na transfiguratie);
3° plaatselijke kermissen die volledig worden georganiseerd door een organisatiecomité,
al dan niet in samenwerking met kermisuitbaters, die niet onder de toepassing vallen
van het huishoudelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare
kermissen zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2007 en
gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014:
a) Veldkant (juli);
b) Beigem (kinderkermis – derde zondag van september).
Art. 2.
Ter gelegenheid van de in artikel 1 vermelde kermissen staan de gemeentediensten in
voor:
1° bevlagging op het kermisplein;
2° het leveren van een financiële tussenkomst voor het organisatiecomité;
3° gratis vervoer en gratis uitlenen van feestmaterialen voor alle activiteiten die
georganiseerd worden door het organisatiecomité of vereniging. Het
organisatiecomité of de vereniging moet deze materialen echter expliciet aanvragen
en zij worden uitgeleend volgens beschikbaarheid;
4° beveiliging van de deelnemers door de verkeersmaatregelen die door de politiezone
nodig geacht worden;
5° opname kermisactiviteiten in het infomagazine en vermelding op de website;
6° verdeling van de affiches;
7° het leveren van stroom, waarbij dit voor de kermis van de Veldkant zal gebeuren door
het ter beschikking stellen van een generator, waarvan het verbruik ten laste is van
de organisator.
Voor alle kermissen die gepaard gaan met het tentoonstellen van dieren zal er bovendien
gezorgd worden voor het aanschrijven van de kwekers, de opmaak van de catalogus en
het versturen van uitnodigingen voor het etentje. Daarnaast staat de gemeente ook in
voor het leveren en plaatsen van haringen en het leveren en plaatsen van afspanningen
en kooien om de dieren te beveiligen. Deze materialen dienen aangevraagd te worden
door de respectievelijke organisatiecomités.
Art. 3.
Aan de respectievelijke organisatiecomités van de kermissen vermeld in artikel 1, 2°, zal
volgend budget ter beschikking gesteld worden dat nominatief zal worden opgenomen in
de gemeentelijke begroting:
•
Pinksterkermis Strombeek-Bever: € 3.500;
•
julikermis Humbeek Sas: € 3.000, op voorwaarde dat zij de organisatie van de
jaarmarkt op zich nemen;
•
meikermis Humbeek dorp: € 2.000;
•
augustuskermis Borgt: € 1.000.
Aan de respectievelijke organisatiecomités van de kermissen vermeld in artikel 1, 3°, zal
volgend budget ter beschikking worden gesteld dat nominatief zal worden opgenomen in
de gemeentelijke begroting:
•
juli Veldkantkermis: € 1.000;
•
september kinderkermis Beigem: € 2.000.
Art. 4.
De voorwaarden waaraan de organisatiecomités moeten voldoen om in aanmerking te
komen voor de financiële tussenkomst worden als volgt vastgesteld:
1° de organisatiecomités nemen de gehele organisatie van de hun toegewezen
kermis(sen) en randactiviteiten voor hun rekening voor zover de gemeentelijke
ondersteuning zoals genoteerd in artikel 2 van voorliggend reglement hier niet in
voorziet;
2° zij respecteren in hun organisatie de geldende reglementen en voor zover van
toepassing de abonnementensystemen;
3° zij zijn op een zo ruim mogelijke manier samengesteld;
4° zij beschikken over een huishoudelijk reglement dat voorgelegd wordt aan het college
van burgemeester en schepenen;
5° zij leggen een gedetailleerde staat van inkomsten en uitgaven voor aan het college
voor de uitbetaling van de financiële tussenkomst.

Art. 5.
Onderhavig reglement is overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 van toepassing vanaf de vijfde dag volgend op de bekendmaking ervan en zal
gelden tot 31 december 2019.
28e zaak:

Stand van zaken parking C

Burgemeester Marleen MERTENS deelt mee dat er sedert de vorige gemeenteraadszitting
geen evolutie is in het dossier betreffende Parking C.
29e zaak:

Ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg - Definitieve vaststelling

Gelet op het feit dat, samen met de tijdig aan huis bezorgde uitnodiging voor de zitting
van heden, een toelichtende nota en een ontwerp van beslissing betreffende de in
hoofding vermelde zaak ter beschikking van de gemeenteraadsleden werden gesteld;
Overwegend dat het volledige dossier betreffende onderhavig agendapunt
overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van het gemeentedecreet en van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad ter inzage heeft gelegen van de
gemeenteraadsleden;
Gelet evenwel op het feit dat op dinsdag 24 juni 2014, langs elektronische weg, de
volgende aanvullende documenten aan de gemeenteraadsleden werden bezorgd:
•
een document waarin de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)
de adviezen en bezwaren met betrekking tot het RUP Kleine Kerkvoetweg behandelde
en waarin:
- de adviezen en bezwaren op gestructureerde wijze in een eerste kolom worden
weergegeven,
- het standpunt ter zake van de gecoro voor elk bezwaar in een tweede kolom
wordt weergegeven;
- het door het college van burgemeester en schepenen aangenomen standpunt
voor elk bezwaar in een toegevoegde derde kolom wordt weergegeven;
Gelet op het feit dat, samen hiermee, tevens een aangepast ontwerp van beslissing werd
bezorgd omdat aanvankelijk werd uitgegaan van de mogelijkheid om eenvoudig naar
bovenvermelde tabel te verwijzen doch uit een laatste advies gebleken was dat een en
ander, punt na punt, in de zitting van heden moet worden behandeld en ter stemming
gelegd;
Gelet op de vraag van de verschillende fractievoorzitters om, gezien deze recente
ontwikkeling, met het oog op een goede voorbereiding van de behandeling van deze zaak
de bespreking ervan uit te stellen naar een volgende gemeenteraad;
Overwegend dat een uitstel van de definitieve vaststelling van het ruimtelijk
uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg naar een volgende gemeenteraadszitting niet leidt tot
termijnproblemen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg te
verdagen naar een volgende gemeenteraadszitting.
30e zaak:

Ruimtelijk uitvoeringsplan Groot-Molenveld - Definitieve vaststelling

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid Titel II, Hoofdstuk II,
Afdeling 4;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2009 (14e zaak) om over te gaan
tot de opmaak van het herzieningplan van het BPA nr. 46 Groot-Molenveld;
Gelet op de collegebeslissing van 19 oktober 2009 waarbij de opdracht voor de opmaak
van dit bijzonder plan van aanleg gegund werd aan Meso Studiebureau bvba,
Brusselsesteenweg 36 bus 1, 1860 Meise;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2011 om de procedure tot opmaak
van het bijzonder plan van aanleg "BPA nr. 46 Groot-Molenveld" om te zetten in de
procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld";
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 waarbij het RUP GrootMolenveld voorlopig werd vastgesteld;
Gelet op het openbaar onderzoek georganiseerd van 12 november 2013 tot en met
10 januari 2014 en overwegend dat het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voor advies werd overgemaakt aan de bestendige deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant, het gewest en de Vlaamse Regering;
Gelet op het gemotiveerde advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening van 4 februari 2014 waarin alle adviezen, opmerkingen en bezwaren ingediend
tijdens het openbaar onderzoek worden behandeld;
Gelet op het feit dat het college in zitting van 19 mei 2014 kennisnam van het
gemotiveerd advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening houdende
de behandeling van alle adviezen en bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek
naar het voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan Groot-Molenveld en van de
verwerkingsnota van dit gemotiveerd advies opgesteld door de dienst Leefmilieu en
Ruimtelijke Ordening en besliste om aan het studiebureau opdracht te geven om het
dossier bij te werken op basis van de verwerkingsnota;
Gelet op de collegebeslissing van 2 juni 2014 waarbij kennis werd genomen van de
bijgewerkte versie van het ruimtelijk uitvoeringsplan Groot-Molenveld en werd besloten
om het RUP Groot-Molenveld voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voor te
leggen;
Overwegend dat de gemeenteraad, in toepassing van artikel 2.2.14, § 6, van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, bevoegd is voor de definitieve vaststelling
van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de behandeling
van het ontvangen advies, van de provincie Vlaams-Brabant van 12 december 2013 en
van het departement Ruimte Vlaanderen van 24 december 2013, zoals opgebouwd door
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in haar gemotiveerd advies van
4 februari 2014 te aanvaarden en om het voorlopig vastgestelde ruimtelijk
uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld" hieraan aan te passen;
Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding om de behandeling van het
ontvangen advies, van de provincie Vlaams-Brabant van 12 december 2013 en van het
departement Ruimte Vlaanderen van 24 december 2013, zoals opgebouwd door de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in haar gemotiveerd advies van
4 februari 2014 en over de hieraan gekoppelde voorstellen tot wijziging van het voorlopig
aanvaarde ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld":
stemmen tegen:
Philippe De Crock, Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck,
Vera Van Impe, Eric Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van
Neyghem, Philip Roosen, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
Stelt vast dat dit voorstel aanvaard wordt met 17 stemmen voor en 7 stemmen
tegen bij 9 onthoudingen.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de weerlegging
van de bezwaren en opmerkingen met volgende referenties zoals opgebouwd door de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in haar gemotiveerd advies van 4
februari 2014 - hoofdstuk 4 'Voorstel advies' te aanvaarden:

•
•

1. Bezwaren en opmerkingen welke vallen buiten het domein van de ruimtelijke
ordening;
7. De notariële akte van 1977 vermeldt dat de overnemer het afgestane perceel in
volle eigendom verkrijgt.

Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding van de weerlegging van de
bezwaren en opmerkingen zoals opgebouwd door de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening in haar gemotiveerd advies van 4 februari 2014 - hoofdstuk 4
'Voorstel advies':
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
Stelt vast dat dit voorstel aanvaard wordt met 17 stemmen voor en 11 stemmen
tegen bij 5 onthoudingen.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de behandeling
van de bezwaren en opmerkingen met volgende referenties zoals opgebouwd door de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in haar gemotiveerd advies van 12
december 2013 - hoofdstuk 4 'Voorstel advies' te aanvaarden en om de hieraan
gekoppelde voorstellen tot wijziging van het voorlopig aanvaarde ruimtelijk
uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld" te aanvaarden:
•
3. Het volume van het gebouw;
De gecoro merkt terecht op dat het volume van het gebouw onaangepast is aan de
site. Ook de trap welke doorheen het gebouw gaat wordt door de gecoro negatief
beoordeeld. Het volume zoals voorgesteld wijkt inderdaad af van de directe omgeving
waardoor het aangewezen is om het bouwvolume te verlagen met 1 bouwlaag. Hierbij
wordt voorgesteld om de minimale bouwhoogte op 8,50 m te brengen en de
maximale bouwhoogte op 12,00 m te brengen waarbij de bovenste bouwlaag zich
dient te bevinden binnen de 45°-regel vanaf de minimale bouwhoogte. Voor wat
betreft de doorgang doorheen het gebouw wordt voorgesteld deze te vervangen door
een visuele verbinding.
Het college wenst de voorschriften en toelichtingsnota hiernaar te wijzigen.
•
4. Functie van het gebouw;
De gecoro merkt terecht op dat grote handelsoppervlakten niet kunnen worden
toegelaten omwille van het feit dat de omgeving de parkeerdruk zal ervaren als
overlast. De mogelijkheid tot het inrichten van handelsfuncties schrappen uit de
voorschriften en het project enkel en alleen inrichten met woonentiteiten, eventueel
met de mogelijkheid tot het integreren van complementaire functies (vrije beroepen
en dienstverlening) aan het wonen, zal zorgen voor een betere integratie van het
project binnen de omgeving. Ook kortverblijf (bv. hotel) dient uitgesloten te worden
als bestemming.
Het college wenst de voorschriften en toelichtingsnota hiernaar te wijzigen.
Gaat over tot de stemming betreffende de aanvaarding van de behandeling van de
bezwaren en opmerkingen door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in
haar gemotiveerd advies van 12 december 2013 - hoofdstuk 4 'Voorstel advies' en over
de hieraan gekoppelde voorstellen tot wijziging van het voorlopig aanvaarde ruimtelijk
uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld":
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;

stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
Stelt vast dat dit voorstel aanvaard wordt met 17 stemmen voor en 11 stemmen
tegen bij 5 onthoudingen.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om niet of slechts
gedeeltelijk in te gaan op de behandeling van de bezwaren en opmerkingen met volgende
referenties zoals opgebouwde door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
in haar gemotiveerd advies van 4 februari 2014 - hoofdstuk 4 'Voorstel advies' en om de
hieraan gekoppelde voorstellen tot wijziging van het voorlopig aanvaarde ruimtelijk
uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld" te aanvaarden:
•
2. Planvisie;
De gecoro merkt op dat, om de site een belangrijke functie te laten vervullen binnen
de wijk, het uitwerken van een planvisie voor de ruimere omgeving noodzakelijk is.
Het college merkt op dat het nooit de bedoeling is geweest een masterplan op te
maken voor de gehele wijk. Wel diende, rekening houdende met de historiek van de
site, het bestaande BPA te worden herzien. Het RUP biedt voldoende mogelijkheden
zodat de concrete uitwerking ervan kan leiden tot een site welke nauw aansluit bij de
behoeften in de wijk.
•
3. Het volume van het gebouw;
De gecoro maakt melding van het feit dat de inplanting van het gebouw onaangepast
zou zijn aan de site.
Het college merkt op dat de inplanting van het voorgestelde bouwvolume is afgeleid
van de inplanting van de woningen welke in de Tangendallaan, onderaan het plein,
staan ingeplant en welke op dezelfde bouwlijn staan als deze van het voorgestelde
bouwvolume. Er mag bijgevolg worden aangenomen dat er een relatie bestaat tussen
het voorgestelde bouwvolume en zijn omgeving.
•
5. Parkeerproblemen;
De gecoro merkt op dat voor dergelijk project de opmaak van een grondige
parkeerstudie (reële straatbezetting op verschillende tijdstippen, het (niet) gebruik
van de garages en parkeergarages, de parkeerbehoefte van de geplande residentiële
nieuwbouw in relatie met die van de sociaal-culturele en godsdienstige activiteiten
rond de kerk) essentieel is.
Het college merkt hierbij op dat een dergelijke studie dient gemaakt in functie van de
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.
•
5. Mobiliteitsprobleem;
De gecoro merkt op dat het effect van de geplande residentiële uitbreiding op de
mobiliteit in de wijk door het RUP moet afgewogen.
Het college merkt hierbij op dat het effect van de geplande residentiële uitbreiding op
de mobiliteit reeds voldoende werd onderzocht tijdens de MER-screening.
•
6. Elektriciteitscabine;
De gecoro merkt terecht op dat het wenselijk is over te gaan tot het verplaatsen van
de elektriciteitscabine.
Het college merkt hierbij op dat dergelijks dient opgenomen te worden binnen de
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het geplande bouwvolume.
Gaat over tot de stemming betreffende het niet of slechts gedeeltelijk ingaan op de
behandeling van de bezwaren en opmerkingen door de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening in haar gemotiveerd advies van 4 februari 2014 en over de hieraan
gekoppelde voorstellen tot wijziging van het voorlopig aanvaarde ruimtelijk
uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld":
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:

Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
Stelt vast dat dit voorstel aanvaard wordt met 17 stemmen voor en 11 stemmen
tegen bij 5 onthoudingen.
Gelet op het aanvullend advies dat door de gemeentelijke commissie van ruimtelijke
ordening op 4 april 2014 werd uitgebracht met betrekking tot de adviezen van de
provincie Vlaams-Brabant van 26 augustus 2013 en Ruimte Vlaanderen van 28 augustus
2013, die evenwel niet handelen over de versie van het ontwerp van het ruimtelik
uitvoeringsplan "Groot-Molenveld" zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad,
doch over de versie van het plan welke voorgelegd werd op de plenaire vergadering;
Gezien derhalve met dit aanvullend advies in dit stadium van het dossier geen rekening
meer moet worden gehouden, te meer daar aan deze opmerkingen tegemoet werd
gekomen in de voorlopige vastgestelde versie van het ruimtelijk uitvoeringsplan
"RUP Groot-Molenveld";
Gaat over tot de stemming betreffende de definitieve vaststelling van het voorliggend
ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld", zoals gewijzigd ten overstaan van het
voorlopig aanvaarde ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld" door voorgaande
stemmingen:
stemmen tegen:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
onthouden zich:
Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
stemmen voor:
Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche;
BESLIST: met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen bij 5 onthoudingen
Enig artikel.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP Groot-Molenveld" wordt definitief vastgesteld zoals
voorgelegd in de zitting van heden. Twee exemplaren van dit plan zullen door de
gemeenteraadsvoorzitter en de gemeentesecretaris worden geviseerd om te worden
gevoegd bij onderhavig besluit.
31e zaak:

Subsidiereglement voor het aanleggen van een extensief groendak

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het subsidiereglement groendaken goedgekeurd door de gemeenteraad op
22/12/2011 voor de periode van 1 januari 2012 tot zolang de gemeente in het kader van
de samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling"
subsidies voor groendaken kan ontvangen;
Gelet op het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 "Milieu als opstap
naar duurzame ontwikkeling" met het Vlaams Gewest;
Gelet op het feit dat het Vlaams Gewest, tegen de verwachtingen in, voor de periode
2014-2019 geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorstelde;
Gezien hierdoor de subsidies welke de gemeente voor het aanleggen van een extensief
groendak eventueel nog zou toekennen niet langer zullen worden terugbetaald door het
Vlaams Gewest;
Gelet op het beleidsprogramma 2014-2019 met daarin onder beleidsdomein 03:
omgeving, de doelstelling een aangepast subsidiebeleid te voeren ter ondersteuning van
milieuvriendelijke initiatieven door particulieren;

Overwegend dat het aangewezen is om, aansluitend bij deze doelstelling en bij de
bovenvermelde omstandigheid, een nieuw gemeentelijk reglement vast te stellen
betreffende de toekenning van subsidies aan particulieren voor de aanleg van een
extensief groendak;
Overwegend dat het aangewezen is om hierin:
•
het toekenbare subsidiebedrag per m² terug te brengen van 31 naar 25 euro;
•
het maximaal toekenbare subsidiebedrag te beperken tot 600 euro, daar waar het in
het vorige reglement 1.250 euro bedroeg;
Gelet op het ontwerp van subsidiereglement voor het aanleggen van een extensief
groendak voorgelegd in de zitting van heden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Met ingang vanaf 1 juli 2014 wordt onder de hierna beschreven voorwaarden een premie
verleend voor het aanleggen van een extensief groendak.
De bovenstaande premie kan slechts éénmaal per gebouw en kadastraal perceel worden
toegekend. De gemeentelijke premie wordt verleend in het geval dat geen gemeentelijke,
provinciale of gewestelijke verordening de aanleg van een groendak verplicht.
Voor de subsidiëring komen enkel particulieren in aanmerking.
Art. 2.
De premie heeft betrekking op de aanleg van een extensief groendak dat voldoet aan de
volgende voorwaarden:
•
Het groendak is gelegen op het grondgebied Grimbergen, en heeft een permanent
karakter.
•
Mislukte aanplantingen dienen hersteld te worden.
•
De aanlegger engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat
te behouden.
•
In de gevallen waar een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een
extensief groendak nodig is, kan de subsidie alleen worden toegekend als de
vergunning verkregen werd.
•
Onder een extensief groendak wordt verstaan: een groendak (vetplanten-, mos-,
gras- en/of kruidendak), als zijnde een daksysteem waarbij minstens een
draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak
hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.
Art. 3.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een
particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor
privégebruik. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie
wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn
akkoord.
Art. 4.
Het bedrag van de premie is 25 euro/m² aangelegd extensief groendak , met een relatief
maximum van 10 % van de gemaakte kosten, btw inbegrepen, begrensd tot een absoluut
maximum van 600 euro.
Er moet minstens 6 m² extensief groendak worden aangelegd om recht te hebben op de
subsidie.
De werkelijke kosten moeten worden bewezen aan de hand van facturen of
aankoopbewijzen voor de aanleg van het groendak.
Art. 5.
Toegekende subsidies worden niet uitbetaald, hetzij teruggevorderd indien:
•
mislukte aanplantingen of werken niet hersteld worden binnen de termijn die door het
college van burgemeester en schepenen wordt opgelegd;
•
de geplande werken niet worden uitgevoerd overeenkomstig de ingediende aanvraag;
•
de vooropgestelde voorwaarden niet nageleefd worden;

•

de bepalingen van onderhavig reglement, hetzij een eventuele stedenbouwkundige
vergunning niet worden nageleefd.

Art. 6.
De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient ten laatste 3 maanden na de
eindfactuurdatum met betrekking tot de uitgevoerde werken te worden ingediend. Bij
wijze van overgangsmaatregel kan de subsidie voor de aanleg van een groendak met een
eindfactuurdatum gelegen tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2014 ingediend worden tot 30
september 2014.
Subsidieaanvragen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via
een aanvraagformulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
Art. 7.
De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering,
noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de
gecoördineerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. De
handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten
overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet
tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
Art. 8.
Bij goedkeuring via beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt de
premie uitbetaald, voor zover middelen ter beschikking zijn op de daartoe voorziene
kredieten.
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente
gemachtigde ambtenaar zich ervan vergewissen dat aan de voorwaarden van het
subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de
subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de
nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.
De datum van ontvangst van het subsidiedossier geldt als opvolgingsdatum waarbij de
eerste indieners voorrang krijgen. In voorkomend geval zal de datum van vaststelling dat
de nodige aanpassingen werden aangebracht gelden als de indieningsdatum van de
aanvraag.
Art. 9.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
32e zaak:

Verderzetting interlokale vereniging "Woonbeleid Regio Noord" Goedkeuring van het subsidiedossier - Goedkeuren van de in het
subsidiedossier begrootte gemeentelijke bedragen

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013, houdende
de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007, gewijzigd bij BVR
van 10 december 2010 houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het
lokaal woonbeleid;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2008 waarin de gemeenteraad zich
akkoord verklaarde met de oprichting van de interlokale vereniging "Woonbeleid Regio
Noord", (incl. subsidieaanvraag) en de te voorziene gemeentelijke bijdrage voor de
werkingsjaren 2008, 2009 en 2010 verbonden aan de werking ter verwezenlijking van de
gestelde woonbeleidsdoelstellingen;
Overwegend dat de werking van de interlokale vereniging "Woonbeleid Regio Noord" op
basis van bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering gedurende drie periodes van

drie jaar gesubsidieerd zal worden, waarbij de subsidiëring voor de eerste twee periodes
als volgt werden berekend:
Eerste subsidieperiode:
•
Subsidie Vlaanderen: 50%
•
Subsidie Provincie Vlaams-Brabant: 25% personeelskosten en werkingskosten
•
Subsidie gemeente: 25% totale kosten
Tweede subsidieperiode:
•
Subsidie Vlaanderen: 60%
•
Provincie Vlaams-Brabant: 15% + € 4000 per VTE
•
Subsidie gemeente: 25% personeelskosten
Overwegend dat voor de derde periode de Vlaamse subsidie als volgt wordt berekend:
•
Subsidie Vlaanderen: 30%
•
Provincie Vlaams-Brabant: 15% + € 4000 per VTE
•
Subsidie gemeente: overige
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2011 betreffende de verderzetting van
het project;
Gelet op het feit dat het project van start ging op 1 maart 2009 en de eerste
subsidiëringperiode van drie jaar ten einde liep op 28 februari 2012;
Overwegend dat het samenwerkingsverband bij gemeenraadsbeslissing van 23 juni 2011
werd verlengd met drie jaar, en dat de tweede subsidiëringsperiode derhalve ten einde
loopt op 28 februari 2015;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
Steenokkerzeel van 14 april 2014 waaruit blijkt dat de gemeente Steenokkerzeel niet
langer deel wenst uit te maken van de interlokale vereniging;
Overwegend dat door het verder werken met drie gemeenten er meer ondersteuning door
de coördinator en technisch adviseur geboden kan worden aan de gemeenten;
Overwegend dat de kost voor de gemeente Grimbergen werd begroot op 40.832,63 voor
werkingsjaar 7, 42.669.17 euro voor werkingsjaar 8 en 43.997,02 euro voor werkingsjaar
9;
Overwegend dat de concrete personeelsinvulling van dit project voor de gemeente
Grimbergen 1VTE woonconsulente oplevert, gehuisvest op de dienst Leefmilieu en
Ruimtelijke Ordening en daarnaast de ondersteuning van een coördinator en technisch
adviseur is voorzien;
Gelet de goede resultaten van het project en op het hoog aantal bezoeken aan het
woonloket tot op heden;
Gelet op de vergadering van 3 maart 2014 over de evaluatie van het project, waarvan de
werkpunten opgenomen werden in het document 'nota: verderzetting woonbeleidsproject
"woonbeleid regio Noord" Grimbergen';
Gelet op het principieel akkoord van 5 mei tot verderzetting van het project voor de
gemeente Zemst en de goedkeuring van het subsidiedossier op het college van 26 mei
2014;
Gelet op het principieel akkoord van 20 mei 2014 tot verderzetting van het project voor
de gemeente Kampenhout en de goedkeuring van het subsidiedossier op het college van
3 juni 2014;
Overwegend dat de subsidieaanvraag tot verderzetting van het intergemeentelijk project
"Woonbeleid Regio Noord" uiterlijk voor eind augustus 2014 dient ingediend te worden bij
het agentschap Wonen Vlaanderen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot de stemming:
stemmen tegen:
Jean Dewit, Marc Hamelrijckx, Anne Deman;
onthouden zich:
///
stemmen voor:

Jos Smets, Marleen Mertens, Patrick Vertongen, Paul Hermans, Trui Olbrechts, Kirsten
Hoefs, Jannik Grooten, Jelle De Wilde, Chris Selleslagh, William De Boeck, Louis De
Smedt, Kevin Vleminckx, Tom Gaudaen, Christian Donneux, Marc Van Godtsenhoven,
Eddie Boelens, Alena Van den Bussche, Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns, Jean-Paul
Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Elke Wouters, Bart
Laeremans, Karlijne Van Bree, Luk Raekelboom, Yves Verberck, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
BESLIST: met 30 stemmen voor en 3 stemmen tegen bij 0 onthoudingen
Artikel 1.
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Woonbeleid Regio Noord" verder te zetten
en het voorliggende subsidiedossier goed te keuren;
Art. 2.
In de budgetten van 2015, 2016 en 2017 de nodige kredieten op te nemen voor de
werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Woonbeleid Regio Noord"
zoals begroot: 39.659,33 euro voor werkingsjaar 7, 41.672,92 euro voor werkingsjaar 8
en 42.789,36 euro voor werkingsjaar 9.
Raadslid Anne Deman verlaat de vergadering.

Toegevoegde agendapunten
33e zaak:

Bekendmaking van openbare onderzoeken en over de invulling van de
woonzone bovenaan de Brusselsesteenweg aangevraagd door raadslid Bart
Laeremans

Gelet op de interpellatie waarin Bart LAEREMANS, fractievoorzitter van Vernieuwing, het
volgende aanhaalt:
Begin juni kwamen we via de uitnodiging voor een buurtvergadering te weten dat er een
openbaar onderzoek afliep omtrent een tweede vergunningsaanvraag voor een
winkelcomplex bovenaan de Brusselsesteenweg. Gelukkig was de affiche verkeerd
geplaatst, zodat het openbaar onderzoek moest worden overgedaan en er nog steeds
bezwaarschriften kunnen ingediend worden.
Duidelijk is dat er nog altijd iets schort met de bekendmaking dit soort openbare
onderzoeken. Wanneer het gaat om dossiers met een belangrijke ruimtelijke of visuele
impact, zou daaraan veel meer ruchtbaarheid moeten gegeven worden. Dit kan niet
alleen via de gemeentelijke website (op een zichtbare plaats op de thuispagina van de
gemeente), maar ook met een foldertje in de wijde omgeving van de gekozen locatie. De
loutere naleving van de wettelijke verplichtingen is echt onvoldoende.
Ook zouden de gemeenteraadsleden systematisch op de hoogte moeten gesteld worden
van de nieuwe onderzoeken en van de duurtijd. Om tijdrovende consultaties te vermijden
op de betrokken dienst, zouden de essentiële elementen van ieder openbaar onderzoek
via elektronische weg geconsulteerd moeten kunnen worden.
Het is realistisch te veronderstellen dat het winkelcomplex er op de voorgestelde locatie
niet zal komen. Om een nuttige invulling te voorzien, zou zo snel mogelijk een RUP
moeten opgemaakt worden om aan dit terrein een concrete woonfunctie te geven.
Daarom wordt voorgesteld om ter zake de nodige voorbereidingen te treffen.
Overwegend dat raadslid Bart LAEREMANS aansluitend hierbij aan de gemeenteraad
voorstelt om aan het schepencollege op te dragen om:
•

tegen de gemeenteraad van september 2014 een standaardprocedure uit te werken
inzake de bekendmaking van alle openbare onderzoeken die in Grimbergen van start
gaan. Minstens moeten de nieuwe openbare onderzoeken (met een samenvatting van
de essentiële elementen, zoals locatie, opzet en termijnen) op een zichtbare plaats
bekend gemaakt worden via de gemeentelijke website. Voor dossiers met een
belangrijke visuele, ruimtelijke of verkeersimpact zouden alle inwoners die in een
straal van 500 meter wonen, via een folder verwittigd moeten worden. Alle leden van
de gemeenteraad zouden via elektronische post op de hoogte moeten gesteld worden
van alle opgestarte openbare onderzoeken.

•

zodra duidelijk is dat de winkelbestemming geen doorgang vindt, de nodige
voorbereidingen te treffen om het woongebied bovenaan de Brusselsesteenweg een
concrete woonbestemming te geven, via het uitwerken van een RUP.

Overwegend dat de burgemeester, Marleen MERTENS, die binnen het college bekleed is
met de bevoegdheid inzake ruimtelijke ordening, in haar reactie op het voorstel van
raadslid Bart LAEREMANS betreffende de bekendmaking van openbare onderzoeken
volgende elementen aanhaalt:
•

de reglementering wordt gevolgd. Deze is vastgesteld bij besluit van de Vlaamse
Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot
verkavelingswijziging. Op basis hiervan zijn de openbare onderzoeken verschillend in
functie van het type dossier;

•

sinds 2012 worden de openbare onderzoeken die op basis van de reglementering
moeten worden aangeplakt ter hoogte van het betrokken perceel ook bekendgemaakt
via de gemeentelijke website. De affiche wordt ingescand zodat identieke informatie
wordt gegeven;

•

de Vlaamse Regering heeft op vrijdag 4 april 2014 het uitvoeringsbesluit en het
subsidiebesluit betreffende de digitalisering van het ruimtelijk vergunningenbeleid
goedgekeurd.
Hierbij wordt onder meer bepaald dat, indien de aanvrager de aanvraag digitaal
indient conform de bepalingen van het besluit, de inkennisstelling van de eigenaars
van aanpalende percelen niet verplicht is als deze eigenaars zich akkoord verklaren
met de aanvraag op een van de volgende wijzen:
1° door de aanvraag via het omgevingsloket digitaal voor akkoord te ondertekenen;
2° door een verklaring voor akkoord te ondertekenen waarin staat dat ze hebben
kennisgenomen van het digitale aanvraagdossier. De eigenaar vermeldt daarbij zijn
naam, domicilieadres en het perceelnummer van de eigendom in kwestie. De
aanvrager voegt de ondertekende verklaring in pdf-formaat bij het aanvraagdossier
voor hij de aanvraag indient. Het op een analoge manier informeren van de
omwonenden over de ingestelde openbare onderzoeken komt dus meer en meer op
de helling te staan;

•

het is wenselijk om de ingestelde openbare onderzoeken via een éénduidig kanaal te
ontsluiten, nl. via de gemeentelijke website. Het individueel informeren (via e-mail)
van de leden van de gemeenteraad over de ingestelde openbare onderzoeken sluit
hierbij niet aan.

Overwegend dat de burgemeester Marleen MERTENS in verband met de eventuele
uitwerking van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het woongebied
bovenaan de Brusselsesteenweg via een het uitwerken via een RUP het volgende
aanhaalt:
•

het “Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan” dat door de gemeenteraad werd
goedgekeurd op 23 september 2010 somt de te ondernemen acties en maatregelen
op;

•

de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het onbebouwd perceel bovenaan
de Brusselsesteenweg werd hierin niet als prioritair opgenomen;

•

de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening is wel bezig met het opstellen met het
actieprogramma voor het behalen van het bindend sociaal objectief voor de gemeente
Grimbergen. Binnen dit kader zal dit onbebouwd perceel tevens geëvalueerd worden;

Gelet op het feit dat gemeenteraadslid Bart Laeremans vraagt om over het door hem
geformuleerde voorstel tot stemming over te gaan;
Gaat over tot de stemming:
stemmen voor:
Jean-Paul Windelen, Steven Dupont, Elke Van Neyghem, Philip Roosen, Philippe De Crock,
Bart Laeremans, Karlijne Van Bree, Yves Verberck, Luk Raekelboom, Vera Van Impe, Eric
Nagels;
onthouden zich:

Gerlant van Berlaer, Marielle Romeyns;
stemmen tegen:
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, Jean Dewit, Marc Hamelrijckx;
BESLIST: met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen bij 2 onthoudingen
Enig artikel.
De voorstellen geformuleerd door Bart LAEREMANS, fractievoorzitter van Vernieuwing,
betreffende de organisatie van openbare onderzoeken en betreffende het opstarten van
een procedure tot opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
woongebied gelegen bovenaan de Grimbergsesteenweg te verwerpen.

Mondelinge vragen
Vanwege Philip ROOSEN
Raadslid Philip ROOSEN verwijst naar een brief die bewoners van de Lagesteenweg
geschreven hebben in verband met overlast en lawaai afkomstig van café @fundum en
waarin gevraagd wordt naar een plan om hun levenskwaliteit te garanderen.
Burgemeester Marleen MERTENS bevestigt de ontvangst van dit schrijven en geeft aan
dat dit wordt besproken met de politie.
Vanwege Gerlant VAN BERLAER
Raadslid Gerlant VAN BERLAER doet navraag betreffende de sluiting van de kinderopvang
in de Verbeytstraat. Hij wenst te weten wat de toekomstplannen zijn.
OCWM-voorzitter en schepen van rechtswege Trui OLBRECHTS bevestigt dat een project
met twee samenwerkende onthaalouders vanuit het OCMW werd beëindigd, waardoor er
2 keer 4 opvangplaatsen verloren gaan. De OCMW-raad bekijkt de toekomstige
mogelijkheden met het pand.
Vanwege Bart LAEREMANS
Raadslid Bart LAEREMANS komt terug op een schriftelijke vraag die hij stelde in verband
met het vergroten van de publiciteit voor evenementen in de gemeente. Hij stelt vast dat
de lenteconcerten enkel via de evenementenkalender worden aangekondigd. Aansluitend
hierbij wijst hij ook op het feit dat op 5 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap
overlapt met de kanaalfeesten.
Schepen van Cultuur Marc VAN GODTSENHOVEN wijst erop dat zowel voor de
lenteconcerten als voor de 11 juli-viering afzonderlijke affiches zijn gemaakt, die bij
verschillende handelaars zijn uitgehangen. Verder wordt de 11 juli-viering ook
aangekondigd op de infoportieken.
Vanwege Bart LAEREMANS en Vera VAN IMPE
Raadslid Bart LAEREMANS merkt op dat op de gemeentelijke website de opening van het
openluchtzwembad De Lammekes enkel voor de weekends wordt aangekondigd. Raadslid
Vera VAN IMPE wenst te weten of tegelijkertijd het Pierebad geopend zal blijven.
Dit wordt bevestigd.
Besloten zitting

Sluiting vergadering
Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden gemaakt over de redactie van de
notulen van de vergadering van 22 mei 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

